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Wielkie

świecie.

N a zebranie przybyła wielorobotników
rzesza
w:mv - manifestując w ten
;,posÓb swo.ią solidarność z oo
ZSRR i
kojową akcją rządu
krajów demokracji ludwei na
terenie międzynarodowym.
Referat. omawiający obectysięczna

ną

sytuację polityczną,

wygło

sil sekretarz KCZZ tow. TADEUSZ ćWIIC. Przedstawił
on treść ostatnich dokumenprzez
publikowanych
tów
ZSRR. w sprawie pokoju I
scharakteryzował próby polityków amerykańskich. p')dejmowane w celu stworzenra
bloku północno - atlantyckiego. Wykazał. że metody imperialistów amerykańskich po
dobne są do tych, jakie sto·
sował Hitler.

Apel
KP Grecji
do ludności
Paryż

...

en

(PAP). Jak donosi a-

gencja Elefteri Ellada. Grecka Partia Komun.1'ityczna wy
do ludności
stosowała apel
Aten, wzywający do współ
działania 7. armią demokraty·
czną.
Ape\ wzywa do powiększa
nia szeree:ów wolnych strzelców, do wzmacniania akcji sa
wobec faszystów
botażowe.i
itp.

wszyscy du„Pamiętamy
brze - mówił tow. Cwik jakimi metodami posługiwały
się Niemcy hitlerowskie. Skon
czyła $_ię lege~da_ Hitlera ? _P~
nowamu nad sw1atem. Dz_J.Sia~
taką samą legendę o wyzszei
rasie głoszą politycy amerykańscy, którzy od szeregu lat
prowadzą · swoją krecią robotę. A tymczasem te państwa,
które korzyst.ał_y ~ „pomoc:(
marshalfowsk1ei me tylko n;e
poprawiły swego byt_u, ale
tracą suwerenność i zw1ększa
ją liczbę bezrobotnych, Z:aprze-

skórzanego

Styczniowy plan produkcji. przemysh1 skórzanego wg.
wartości wykona.ny został w !OO procentach. W stosunklt
io stycznia 1948 r. wartość produkcji przemysłu skórza.
nego wzrosła w styczniu br. o 44 proc.
Przyjmując produkcję styczniową w 194.8 r. za 100, otrzynastępujące cyfry:
mamy dla produkcji w styc:mitt br.
kruponów
·kór podeszwowych wyprodukowano 182 proc.,
pasowych 106 proc., kruponów wierzchnich 129 proc., blan
-tów 177 proc„ obuwia 121 p1oc„ pasów pędnych 101 pro:ent, rękawiczek skórzany!!h 12! proc., chemikaliów gar.
oarskich 109 proc., skór świńskich 422 proc., skóry sztucz.
nej 195 proc. i artykułów technicznych 159 proc.

przeciw awanturniczej polityce wojennej imperialistów
W dniu wczorajszym w
PZPB Nr 5 (Wima) odbyło się
zebranie załogi fabrycznej, po
święcone omówieniu sytuacji
politycznej na arenie międzynarodowej. Zebranie zorgan,lwwala Rada Zakładowa i Ko
mitet partyjny pod hasłem
walki o utrzymanie pokoju na

osiqgnięcia

prąmyslu

Masowe manifestacje w fabrykach łódz.kich

dając się amerykańskim kapita Stany Zjednoczone próbują te
listom. Próba zmontowania raz odbudować imperialistycz
bloku przy pomocy planu ne - reakcyjne Niemcy ZaMarshalla nie udała się. Te- chodnie jako swą bazę woraz więc posługując się formą jenną w Europie. Lecz : w
nacisku politycznego i ekono- Niemczech zaczynają się już
micznego przeszli imperialiści podnosić głosy protestu szczeszczerych
amerykańscy do tworzenia blo rych demokratów,
zwolenników pokoju.
ku atlantyckiego.
Nie ma ani jednego doku·Dlaczego politycy Stanów
spieszą mentu Stanów Zjednoczonych,
Zjednoczonych tak
brasię. aby zbudować blok skie- który głosiłby potrzebę
rowany przeciw narodom wal terstwa i światowego pokoju.
Czynią to To tylko Związek Radziecki
czącym o pokój?
uwierzytelniające
złożył
dlatego, że pali im się grunt i krsje demokracji ludowej
pod nogami. Wiedzą, że czas walczą o utrzymanie pokoju
Prezydentowi RP
pracuje na korzyść szarego w całym świecie, walczą o to,
(PAP). W dniu
Warszawa
Podczas uroczystości ambanaro- aby zapobiec kataklizmowi no
człowieka. na korzyść
się w Belwede sador Kozevski wygłosił dłuż
dów pragnących pokoju. Każ wej wojny. Każdy szary czło 14 bm. odbyła
przyję sze przemówienie,
na które
pracy, zamieszkujący rze przy zachowaniu
dy rok zmienia sytuację na wiek
tego ceremoniału uroczystość odpowiedział Prezydent BieEuropę i inne części świata rzecz postępu i pokoju.
uwierzytelnia rut.
W całym świecie wybucha- widzi w Związku Radzieckim złożenia listów
jących Prezydentowi RzeczyW przemówieniach podkreją płomienie walki o niepodle źródło pokoju. I tylko politypospolitej przez ambasadora ślone zostały braterskie wię
głość, walki o prawo do swo- cy tych narodów, które zrzubodnego, niezależnego bytu. ciły z siebie jarzmo kapitaliz- nadzwyczajnego i pełnomoc zy, którymi związane są w ka
nego Bułgarii p. Ferdinand żdej dziedzinie oba kraje kro
świadkami epoko- mu mogą mówić do siebie ję
Jesteśmy
Kozevski'ego.
Todorow
czące do Socjalizmu.
JJONDYN (PAP). Agenwego wydarzenia, którym jest zykiem ·braterstwa. Kapitalicja Reutera. powołując
się : pQtężnych sta będzie mówił tylko o swowyzwalanie
ukazujące s'.ę w
się na
Chin spod panowania impe- ich interesach, o złocie, o doSzanghaju pismo ,.China
larach.
rializmu amerykańskiego.
stwierReview"
Weekly
Towarzysze z „Wimy" - oJuż dziś 700 milionów ludza, że wśród wojsk kuodzi na świecie znajduje się lo macie obraz świata. Rozumintangowskich, zgrUP.Opoza :zasięgiem imperializmu miecie dobrze. że czas pracurzeki
wzdłuż
wanych
- w obozie pokoju i demokra je dla nas. rosną :i~y lud.ów,
PARYŻ, (PAP). - podano był ostro atakowany w parJang-Tse-Kiang w rejocji. To wydarzenie zmienia o- pragnącyc~ wolno~~1, rosn~i. oficjalnie do wiadomości, że lamencie i na łamach prasy
Nankin - SzanghaJ
nie
blicze świata (oklaski i okrzy fr?nt walki 0 poko.J. Spok~J.- minister sprawiedliwości An postępowej za umorzenie doz · każdym
zwiększa się
ki: „Precz z podżegaczami", nie patrzymy w przyszłosc, d
fi ·
· k
·
h d
t ·1
M ·
dniem rozprężenie.
~r1e us ąp1 ze swego c ? zema przec~w. o , rmtf!
„Niech żyje rewolucyjna Ar- znamy ją dobrze. Wytyczyła re
Sam.rapt et ~-nce:. ktora w
.
Of"cerowie. a często ca
mia Chińska"!).
ją ide.l Marksa i Lenina. któ- stano'"'.1ska. .
Marie nalezy do partu ra- czasie okupaCJl osiągnęła olłe o. działy Wojsk\Jwe opu
1- u w. azuje, że sily zła i ciem
Robotnice i robotnicy
szczają wyznaczone stadzewskiej Manufaktury! Chi- noty muszą być pokonam: dykalnej.
brzymie zyski, handlując z
nówiska, nie licząc się zu
ny są blisko nas. Chiny są (:'rzez siły postępu. Postęp
Jego następcą na stanowi- Niemcami.
pełn'.c z rozkaz.ami wydapod bramami waszej fabryki m~~i zwycię~yć. !1 siły jego są slrn ministra sprawiedliwa- - - - - - - - - - - - - wanymi prz0.z sztab Ku~
- bo tkwią w robotniczych d~is tak ~uz~. ze n:ogą sta- ści będzie Robert Lecourt z
min tangu.
sercach. bo '-alczą o te same nąć w . obiome pokoJu.
U ISY
partii republikańska - ludosprawy, o iakie my walczy. (
Pokó.i utrzymamy przez naWy7.si oficerowie wysla
xwo n1en1a ei manna
my. I to nie tylko Chiny. O szą czujność, przez spotęgowa WeJ . ~RP).
ni z Kantonu nie są w sta. te same interesy, o pokój, o nie tych elementów, które go . Of_lCJal?~m powo~en: us~ą
BJmLIN, (PAP) - Pn:el'Votl
nic opanować sytuacji i
wyzwolenie społeczne i naro- wzmacniają. O pokój walczą p1ema mm1stra Ma.ne Jest 1e ni<-~ąc~· Partii Korn1111istyctnej
dyscypliny
zaprowadzić
dowe walczą Indochiny, wal- ci, którzy przeciwstawiają się go zły stan zdrowia.
w Zachodni"h Niemczech ~Iax
wśród zdemoralizowanych
czą robotnicy Francji i Włoch. polityce kapitalistycznej. PoWiadomo jednak powsze- Hrimann - jnk już dono~iłiśrur
W całej Europie wzmaga się kój V.:YWalczy rosąąca potęg_~ chnie, że popieranie kolabo- -- został czasowo zwolniouy z
wojsk.
ruch wyzwoleńczy narodów. mate~1a.lna
RozwoJ racjonistów przez b. mini- wi~zienia w Dueqseldorfie prz<>z
~SRR.
bi~·t.Yjskie wł11dzf' oknparyjne.
'elk'e
ł ł
techn1k1, nauki. kultury w kra· t
1 niezaN
. •
jach radzieckich i w pań- s ra wy~o a 0 wi
•· eues Deutsc·hland'' pod km
ostwach demokrac1·i ludowe.i· _ do. w..oleme. we f_rancusk1e1
~lu, że zwolnier,ie Reimanna prz~t
pisać należy fali protestów, kto
to są elementy walki o pokój. pmn puhhczneJ.
(Dalszy ciąg na str. 2-ej) 1 Ostatnio minister Marie ra ogarnęła całe Niemcy.

Pierwszy ambasador Bułgarii
listy

Rozkład

wwo·skach
Kuomintangu!

Pod naciskiem francuskich kół postąpowych
skompromitowany Andre Mane ustąpił
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lawne pogwałcenie przywilejów dyplomatycznych
przez urzędników poselstwa USA wBudapeszcie Wezwanie Wallace'a do prez. Trumana
Protest

(13~6)

węgierskiego

Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Partia

Postępowa potępia

pakt atlantycki

Wę celem ich było zapoznanie się[jącymi 11a przekrol'zenie g1·ani· I
BUDAPESZT (PAP) amerykański.ej
NOWY JORK (PAP) Narodowy komitet
gitrEkie Ministerstwo Spraw Za z ohiektami wojskowymi, dol!:o-\cy, straż graniczna zawiai!omiła Partu Posłępowe1 przesłał na ręce prezydenta Trumana rczo
granicznych w odpowiedzi na nr.nie zdjęć obiektów woj~ko- o powyższym wypadku wladze, luc.ię, w której protestuJe przeciwko
przez
montowan~u
ł rząd Stanów
si~ policy,ine Segedu.
przekonanie
amerykań· w~·ch oraz
notę protestacyjną
Zjl'dnoczonych i-zw. paktu półnOcno-atlantyc.
skiego poselstwa w Budapeszcie gdzie mają miejsce jakie~ przy Władze BczpiPcznństwa zażry._ kiego l' domaga slę zaprzesta nla wszelkich kroków w tym
daly orl urzi:dników amerykań k 1erunlrn
podało do wiadomości, co nastę gotowania wojenne.
Pouicwail urzędnicy amcr,Y- ~kich przenicsieniR się do "·ozu
puje:
jest nych przywódców amerykańRezolucja podpisana
W dniu 10 )utp:;:o rh. nttn"h<'~ kal·~('\' nie mogli w~·kaza6 ~ii; \''lad;r. Rczpierzeństwa.
przez Henry Wallace'a i in- skiej Partii Postępowej.
(Dalszy ciąg na str. 2-ej)
woj1'ko1'i po~C'l•t" n. Rtanri"· Z.il' ?ntlnymi <lokumrntami, zezwala
BurlapPRZ!'i<'
w
rlnoczonyd1

l

I

wi~zicni?
opusz!'tl'niu
Reimann, w w~·wiadzie u·
„Dau
rlzirlonym dziennikowi
Freie Volk'' stwierdził, że ~e~
r.«ral Robert~on
musiał liczy6
się ze wzburzf'niem. jakif' za
panowało wśród niemieckiej kl11
'Y robotniczej, jak równirż w
szt· ro kich warst wac.h ludnoilei
Wielkiej Brytanii.

Po

~lax

prosi Departament Stanu Oszczerstwa ~od adresem Zw. Radzieckiego
O·odwołanie · posła USA wBudapeszcie w dokumentach M.n. Spraw Wewnętrznych Iranu

~::(>~~t~.k ;d~i~ri~~-z~~~~~"~:ri ·~: Rząd węgierski

bo~c~~;rpnego

ilnia nic

zapłn<'i·

'l'rsty ra<"hunku za gara:i:, or•uL
cili Segeu
Zbliżyli· się oni na ocllcglo~ć
11) km uo grirnir·~· wę~icrsko-.in·
gosło i11fi,k:rj, grlziP 7,0 tali za
ęgicr·
trzymani pri.rz rlw·ó1·h

i;ki!·h ~trai:nik1\w granin.u;v<'h.
,Tak sam Kopczak oświadczył

BlrDAPEl'Z'ł'

Ze
(PAP) donoRzą,,
źi;l-rlc-ł miaroclajny< h
ż,, dr. Endre Sik, poseł węgier
ski w Wa,ryn.:tonie, odwiedził
D<partnml'nt. Rtanu i w imicniu ~wC'go rz11d11 poprosił rząd
l"P.\ o orlwolaniP dot;nhcza~o

Kotnunikat
Okręgowa Komisja Związków Zawodowych w Łodzi
podaje do~wiadomości wszystkim Okręgom, Oddziałom
Zw. Zaw„ Radom Zakładowym i członkom Zw. Zaw„ że
w dniu 16 lutego br. o g-0dzinie 15.30 w sali CRDK ul.
Piotrkowska 243, odbędzie się Wielki Wiec Sprawozdawczy z posiedzenia Komitetu Wykonawczego Swiatowej
Federacji Związków Zawodowych. Referat wygłosi sekretarz SFZZ tow. Bolesław Gebert.
Prosimy o punktualne urzybycie.

·n

OKRĘG.

KOM. ZW. ZA W
tN Łod1·

•
wego posła URA w Budapeszcie
Selden Cha.pin&.
Po<lkreślił on. że rząd
ski 1tle uwnŻ!l jui po~ła Cha pi
na zn. „pcrsonii. grata''.
Pnewid•tje się tu, że
Chaprn opuści Węgry w POR<'!
połov;ie bieżącego tygodnia.

rencji Związku Radzieckieqo
w działalność irańskich partit
politycznych.
Ambasada. radzłecka uważa.
Iranu Eghbal że ogłoszenie y; parlaJl!encie
Agencja wewnętrznych
MOSKWA (PAP).
rass donosi z Teheranu. że w odczytał w parlamencie wyjąt tych doku,Fentow '"'.ątp~lwego
1
za.wiera.Jących
wt.w1ązku z zamachem na Sza. ki z ,_dziennika". należąceg0 pochodz~n a I
wymy
•;ha I.anu. dokonanym w dnru rzekomo do zamachowca Fak- wspomniane OS7:CZ~rcze
1 ęctem
prOW"'•
sły, _jest posun
! Juteqo p.o. ministra spraw hre Rei.
kacyJn:vm. sklerow~ym pne
.
Z WYJ~tków odczytanyc~ ciwko Zw. Radzieckiemu
przez m:ntstra Eghbala wym.
ka że ludowa partia Tudeh
korzystała jakoby z poparci<>
naństw
Zwiąi.ku Radzieckiego.
.a...
trwają walki
AgPncja Tass donosi. że am
JEHOZOLIMA IPAP) W po- .;ulowie Holandii i krajow
(PAI') - WPdlni:R.\GA
Sad.
Iranie
w
ZSRR
basador
skandynawskich
Izrae1a
:lent
Prez,
niedziałek
na JawiA
Przedstawiciele dyplomatycz. czykow odwiedził 12 lutego 1·i«~ień prasow~·ch,
dr Cha1m Weizmr n dokonał uroczy.stego otwarcia w gmachu ni USA, Anglii i Francji nie mintsp a 3praw zagran:cznych w1maga l'ię walka ludności indo
agentjj żydowsk'.ej sesji nowo wzięli udziału w uroczystości Iranu Hekmata i złożył nastę uez;v,i•kiej przetiwko kolonizato
roTJ1 holedP.rskim
wybraneqo Zgrnmadzenia Kon )twarcia . twierdząc , że ich obe puiące oświadczenie:
1\-(o WR!·l11«l•11e:i l'Zf:'.ŚCi Jaw:or,
stytucyjnego.
W dniu 6 lutego · p.0. mini.
< ~ność mogłaby być 'nterpreto
opuszczają swe rlo
H(l]Pnclrz~·
Na uroczystości otwarcia o- ..,ana jak aprobata wyb ru/stra _spraw
wewnętrznyrh
0
0
pozyl",ie, kicr11,il}"·
becni byli przedstawiciele dyEghba1 odczytał w parlamen. t~ d1(·zaso,~r
.
.
' .
plomatyczni ZSRR i krajów Terozohmy na stohce panstwa cie pewne dokumenty_ zawieri1 ~ię rlo ~ura hai, :;::dzio rnajduje
dem0kracjj ludowej_ oraz kon !.vdowskie.cro
iace aluzie do rzekomei im!e ~ię silny garnizon holender!ki,

Ot~Narcie

Demarche ambasadora ZSRR
• ' k• MSZ
W JranS Im

-----

Zgromadzenia Konstytucyjnego
.a Izrael

w - Indonezji

ao

•

•

otr. •).

Nr.

Amerykanie stawiają hitlerowskich generąłów
na cze.le szta~ów wojskowych wBizonii

4~

Robotnicza Łódź wwalce opokój

·
specjalnego wydziału ąmery-: oddz:ałów .. Czarnej Reichs- nów
cdbywaJlł
regularne
kań&.kiego sztabu genera!nzgo wehry" w Niemczech Zachod ćwiczenia boJowe. oraz mane
W
.
I
.
w
aszyngtonie.
nich.
wry z udziałem JcdnOĘ, t ek pa.11
Mmis
· t er spraw wo1s
· k owycti
J ą d rem t ych formaCJl„ stała 1 cernych.
Stanów Zjednoczonych Roya.U się obecnie tzw. pohcja prze- 150 1kierown'.ków tych orqani
podobnie jak gen. Halder w mysłowa, którą qenerał Hal- zacjl - to byli funkcjonariuNiemczech na konferencjach der 1 Guder'an zreorganizowa sze Stahlhelmu oraz dygnt!a
prasowych nie był · w sta01e li i ro1szerzyli.
..
rze arm1 1 h:tlerowskiej: VBh
zaprzeczyć faktom formowaDoskonale wyposailone i u• 11 Nessem. von Gaertner, Franck
nia z inicjatywy Amerykanów zbrojone dzi'esiątki jej batalio i wielu innych

(dokończenie ze str. 1-ej)
Towarzyszkt i towarzysze z Tow. Orłowska wygłosiła
Widzewskiej Manufaktury! - referat na temat: „Walka o
o pokój i Wy walczycie. O pokój", w którym podkreśliła
pokój ten walczycie w swojej rolę Związku Radzieckiego,
fabryce. Im więcej wyprodu- naszego wielkiego sojusznika,
kujecie towaru, tym bardziej w obronie pokóju światowego.
~z~o?acłcie nasz. ~raj, tym
Referat przerywany był osilnteJszym uczymc 1e go w
ś· z
R
·
· ·
krzykami na ' cze c w. awalc~
z.
imperializmem
amedzieckiego
i
jego
wielkiego
k · k
ry ·ans ·un.
wodza generalissimusa StaKażdy z nas powiniPn przy- lina.
C7;ynić si~. do zwycięskiej w~l- Następcle głos zabrała t.o".Y'·
ki 0 poko_i. w.ted.Y, gd.y podz~- Luzardo, opowiadając o cięzgacze wo1enm me przyjmu.ią kich warunkach swoich współ
pro~ozycji Stalina - my od- braci, o prześladowaniach, ja
powiadamy:
kie cierpi klasa pracująca w

obradowali wspólnie „wybitni specjal'.ści" - wywiadow~y. Amerykanie i Niemcy.
e
Były &ief hitler0wskiego
odpowiada,·ą za mórdowanie Polaków
aztabu generalneqo gen. Halder wygłosił na tej konferen
W d~iu wczorajszym rozpoi Akt oskarżenia zarzuca Im, autobu~u us1lowali zbiec dwaj
cji obszerny referat. poświęca czął się w Sądzie Okręgowym że w. okresie od końca 1939 r. Polacy_ słyszał. że strzelano
ny osiągnięci om niemieckiej w Łodzi pod przew'ldnictwem do sierpnia 1940 r., jako ian do mcb. ale nie on oddawał
akcji wywiadowczei w okresie sędziego Garusa proces 11.tu ' darm~ :n batalionu niemlec- strzały. Wypiera się · również.
druqieJ wojny, światowej.
zbrodniarzy wcjennych, wyda ltiej poJic.il. stadon1dąeego w by zaawansowano go za zaW 0bradach frankfurckich nych n.am pn:ez władze ra- Łodzi brali udział w rozstrze strzelenie tych dwóch Polabrał też udz'ał osławiony ge dzicck~e. Oskarża prokurator liwanlu ludnośC'i cy"Vltnej i ków lub za jakiekolwiek . za
nerał Guderian.
·
Śmiarowski.
,jeńców wo.jrnnych 1>raz w ~ług·". p'lłożone w P0l$C!?. Nig
W rezultac:ie
utworzono
Na ławie oskarżonych za- p"ymusowych wysi'edleniach dy nie słyszqł o łapankach.
1zlab niemieckich
formacji s'edli: Herman o .to Ebelinq, Polaków.
rozstrzeJiwan'ach obozach kon
woj&kowych restytuowany w Paul Mueller. Erich Buchholz,
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ma: .. O trwały pokój_ o demo Partii Włoch - Emilie Sereni. niu tyc-h zasług został miano w las.ach lućmiersklch. Okakrację ludową„.
członka KCKP Francji, Olane wany Oberwachmeistrerri.
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pokój
i demokrację. Twon:y- rań do utrwalenia pokoiu na
my jeden wsnólny łańcuch z świecie.
robotnlk:imi Francji, lliszpanil, Włoch, z kulisami Chin, a
• • •
nawrt z szarym Amerykaniw ubiegłą sobotę odbyło Sif:
nem, któremu obce ~ą zakusy w PZPB Nr 4 - Dowborczyimperializmu amerykańskie- ków 30;-34 - zebranie załogi
go.
fabrycznej. Celem zebrania
Robotnicy PZPB Nr 5 _ mu było zapoznanie l<lasy robotni
sicie„ zrozumieć, że Widzew po czej z osiągnięciami Rządu.
ł!'jczony jest z Nankinem. z Pa Polskiego w walce o pokój.
ryżem, z Rzyml'm. Atf'nami. Referat obrazujący te osiągnię
Ml'ldr:vtem i wszystkimi za- cia wygłosił
przedstawiciel
kątkami świata. gdzie tylko R'.C PZPR jow. Petrusewicz.
są ludzie miłujący wolność i Mówił on o dominującej roli
pokój.
Zw. Radzieckiego w obronie
Niech żyje udział robotni- pokoju światowego. Mówca
k ó w Widzewskie i Manufaktu- zobrazował sluszrio~ć polityki
ry w walce 0 pokój!
ZSRR i krajów Del?jlokrac.ii
N.
·
Ludowej.
Referent Jompwił
iech zyje s~jusz z ZSRR!
również podstępną i /obłudną
Niech żyjP • wiatowa Fede- politykę obozu imperi~listyczracja
Związków
Zawodo- nego z USA i Anglią na czele.
wych!
Przykładem tej polityki - po
Okrzvki wzniesione przez wiedział tow. Petrusewicz tow. ćwika podjęli wszyscy są Chiny, które wladcy dolara
zgromadzeni na sali robotni- chf'iPli pozbawić niezależności
cy. Nasti:pnie odczytano rezn- politycznej
i gospodarczej.
!ucie. w której pracownicy Zwycięstwa Armii Ludowej
PZPB Nr 5 potępiają metody Chin udaremniły zakusy impodżegaczy wojennych i soli- perialistów;
zwycięstwa te
daryzują s'ię we wspólnej wal przyczynią się ponadto do
ce wszystkich dcmokratycz- wzmocnienia sił postępowych
nych narodów o pokój.
na całym świecie.
• • •
Na wko11czenie 1ebrani uPodobnie manifestacyjne ze chwalili rezolucję, potępiającą
branie odbyło się w PZPB zdradzieckie knewania impeNr 2, na które przybyła przed rialistów anglosaskich przeciw
stawicielka KC PZPR tow. Or pokojowi świata - oraz wy!owska oraz tow. Olga Luzar- razili pełne uznanie dla pokodo, przedstawicielka Wenezu-1 jowych poczynań Związku Ra
eli, przebywająca obecnie w dzieckiego i krajów demokra-
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Daleko ·od Moskwy
- Cóż z niego za szkodnik! - zaoponował Załkinrl. Od rana byłem dziś na starcie i zdarzyl~ się przed 'witem taka chwila, kiedy wszyscy się jakby ustatkowali.
Pomyślałem
sobie: czym wyróżnia się dzisiejszy
dzień. Na twarzy Załkinda pojawił się marzycielski
wyraz. Wyobraziłem sobie mieszkańców Moskwy w okopach pod Wołokołamskiem, marynarzy wśród ruin Sewastopola. ludzi na biegunie oraz leningradców. Wyobraziłem sobie naszych ludzi z Dalekiego Wschodu_na
granicach. Dzisiaj wydaje mi się, że ludzie muszą być
inni niż zwykle. To nie oznacza że staną się ·czymś·
innym niż byli zawsze, - nie! przypuszczenie takie byłoby naiwnością! Wszyscy pozostaną takimi jak są, ale
to co w nich jest najlepszego musi się przejawić w tym
dniu.
·
- Czy to ma jakiś związek z Grubskim?
- Oczywiście. również i z nim. Dzisiaj Grubski wydał' mi się zupełnie niezwykły, bo u niego na pierwszym
planie jest zawsze lojalność i zachowanie form .. Swoje·
zdanie prze-:iwko waszym manipulacjom z planem on
już d:i.wm1 wypowiedział.
Mogłoby się więc wydawać,
że sprawa ta wię~ej go nie dotyczy. Ale wszak słysza
łeś? On mówil o obvwatel~kim sumieniu!
On wierzy
w to, że ma raci12 i stara się wszelkimi siłami to wvk!>zać

- Dobrze, przypuśćmy, że Grubski dzisiaj ·jest ogromnie, jak na niego aktywny. Ale czy nie wydaje ci się
przy tym, że ta aktywność szkodzi budowie chociaż on
móże nie jest szkodnikiem. Właściwie trzeba by go było
wygnać, jeżeli już nie można go oddać ~od sąd.
•
- Nie I??-aŚz racji! Sytuacja nasza jest bardziej skomplikowana niż się tobie wydaje mój Alosza. Wygnać
zdążymy go zawsze. Jednakże, jakby nie było, jest on
znakomitym inżynierem, autorytetem wśród budowni„
czych i autorem jeszcze nie odrzuconego projektu. Zmsz.czyliśmy starą techniczną konc~ocję budowy i prawie
że zbudowaliśmy nową. Ale oficja]:1ie wasz projekt bę
dzie prawomocny dopiero od tej chwii, jak go zatwierdzą w Rubieżańsku za zgodą M;;śkwy.
- To znaczy, że wolno dopuścić, ażeby Grubski przeszkadzał?.
.
- Ależ kto mu pozwoli przes7..kadzać! A jeśli chcesz
wiedzieć to ja widzę p.ewną obiektywną korzyść w obecności Grubskiego. Wbrew swoi~'! zamiarom on pom'lga
· w tworzeniu nowego projektu, - Michał Borysowicz chy
trze zmrużył oczy.
- Jakoś nie widzę jegó pomocy - zaśmiał się Aleksy.
- Czy Grubski nie wnosi pewnego elementu niepokoju . do waszej pracy? Wy rewidujecie jego projekt,
a on krytykuje wasze inowacje. Czy to nie zmusza was
do poważniejszego zastanowienia się? W trakcie walki
z nim nowy projekt stanie się jakby solidniejszy, bard7..iei u~runtowany. Nawet ostatni jego raport też przy·
niesie pożytek. Wypadnie go posłać do Rubieżańska. To
orzyśpieszy sprawę naszec;o proiektu.
Bez· tego raportu w Rubieżańsku czekaliby aż my nadeślemy proje\{t.
~tak ~o i:iisarew _będ~ie musiał te_!'minówo wezwać.Grub-

skiego oraz nas wszystkich dla poważnych rozmów. Dlatego ja mówię do ciebie i do Beridzego: śpieszcie się!
- Teraz ja rozumiem dlaczego Beridze tak pośpiesz
nie wybrał się w pochód na nartach na trasę i dlaczego
tak mnie przynaglał, - powiedział Aleksy. - Projekt
nasz jest p.r;awie gotowy, ale nie możemy sobie dać radę z przejściem przez cieśninę. A w stosunku do Grubskiego nie mogłeś mnie przekonać, uważam go za sukinsyna.
- Ty zawsze się śpieszysz ażeby człowiekowi przypiąć jakąś łatkę. U fotogr<:fów istnieje termin: „Zdjęcie
kontrastowe, czarne z białym bez półtonów". Niesłusznie
starasz się widzieć w ludziach kontrasty. Oczywiście
najprościej i najł::itwiej zaliczyć wszystkich wątpliwych
i niezupełnie zd~cydowanych ludzi w poczet szkodników. A w życiu to wygląda inaczej. W naszym kraju
szkodników jest niewiele, a ludzi którzy mogą się nie
podobać z powodu różnych wad jest sporo. Nie możemy
się od nich odżegnywać! Grubski nie jest wrogiem, nawet na swój sposób jest człowiekiem uczciwym. Nieszczęście jego polega na tym, że jest pewien siebie, że
jest konserwatywny i że nie posiada uczucia samokrytyki. Ale jest inżynierem o dużej wiedzy. Wiadomości
posiada dużo, nie mniejsze od Beridzego. Różnica
pomiędzy nimi polega na tym, że Beridze jest nowatorem, a Grubski - epigonem. Opowiadają, że dla niego zdanie zagranicznych autorytetów w dzie~inie nauki
i techniki jest nieomylne.
Cóż więc się stanie z Gruh~kim? zapytał Aleksv. Czvś zdecydował wychować e:o od nowa?
tD_ e. n.\
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Podstawowe dokumenty -PZPR
Cała nasz.a Partia powiłi!. z tycza drogi, wiodące

poprzez

radością fakt \vydania w pół- demokrację ludową do socja-

milłonowym nakładzie broszu
ry i:awierającej dwa podsta-

wowe
dokumenty Polskiej
ZejdnoczoneJ Partii Robrnnlezej - Deklaracji Ideowej i
Statutu. Oba te dokumruty zo
ata.ły jednomyślnie uchwalone
na Wielkim Kongresie Zjednoaunlowym, który większą
część SWYch obrad poświęcił
omówieniu zagadnień ideolo1kmych ł spraw org~cyjnych Partu.

l,

Iizmu.
Dekla.racja formułuje zadania stoją.ce pri-.erl Partią w
walce o zbudowanie fundamentów socjalizmu w Polsce,
zadania w:r.moc.nfonia władzy
ludowej
i
drmokratyzacji
wszystkich ogniw ~.paratu pań
stwowego, zadania w clziedzlnie budownictwa ekonomlcznego i kulturalnego.
Deklaracja wskazuje jak
wzmacniać i rozwijać sojus'lt
robotniczo - chłopsh.i. „Demokracja ludowa musi złamać
wyzysk na wsi mobllb:ując
chłopów biednych l śrt>dniorol
nych do walki z wyzyskiwaczami". W tej wake klasa robotnlcza i państwo musi poma.
gać chłopom pracującym, Dl'klaracja ustala formy pomocy
państwa małorolnym i średnio
rolnym gospodarstwom chłopskim, stwierdza też, że Pań
stwo Ludowe i klasa robotnieza udzil'll chłopom wszl'ł
klej pomocy w przebudowie
gospodarki rolnej, że oltaż~

władzy
mas pracujących z
klasą robotniczą na czele, powstała dzięki nowej sytuacji
historycznej i dzięki oparciu o

ZSRR."
Demokracja ludowa dowiodla już w praktyce, że zdolna
jest do trwałl'go zabezpleczenia niepodległości i granic
Polski, do podźwignięcia (COspodarczego kraju, do pe.dniesienia. poziomu kultury i dobrobytu szerokich mas ludowych.
Deklaracja
stwierdza, te
„sprawie budownictwa.
socjallzmu w kraju i zabezuieczl'nia je(Co niepodleęłoścl siuży polityka zagraniczna Polski J, udowej".
„Soju11ze, łąrzące PolEkfl Lu
d ,..wą z so!'jaJi„tyc:mym Zwią.z
kiem Radzieckim i krajami de
mokracji ludowej to sojusze nowego typu, ło wyraz solldamoiicl naEzycb kra.iów w dążeniu do soc,jalizmu
i
bezklasowego
społeczei1stwa". Związrk Rad:r.lecki JP!'it
06łoj~
socj11.llzmu, wolności,
pokoju. Wokół jego walki 11
pokó.l skupiają się kra.Je demo
~omoc chłopom małorolnym I kracji ludowej i narody, któsrednlorolnym by mogli podwł
• ·i
I 'ć
·'
t
rych byto
zagra.za mpen es na wyzszy poz1om s an rializm skupiaią się millony
swych
gospodarstw
1 dzl '
•
klej .
1u
.
•
. i osią.
na ca1e j ·k u 11• z1ems
gnąc dobrobyt, ze ok!'ze tez po
Przyswojenie
przez
OKÓI
'!lgc w rozwoju społdzłelczo- członków rartil podstaw idescł produkcyjnej, której for·
my wytworzą. I określą sami
chłopi, przekonując się o wyi
szości zespołowego gospodarowania w rolnictwie.

ologll marksizmu - leninizmu
i wcielenie w życie w codzien
nej praktyce zasad organlzacyjnych partii nowego typu,
- to warunki wypełnienia
przez Pa.rtię wielkich zadań,
•ja.kie stoją przed nią w walce
o zbudowanie socjalizmu.
Drugi dokument opublłko
wany w broszune, - to Statut P:l.PR, który na gmncte
doświadczeń polskiego i mlę
dzynarodowego ruchu robotni
czego, określa zasady organlzacyjne naszej Partii, partit
nowego typu, będącej ,.rzołowym oddziałem polskiej kia
sy robotniczej - przodu.fą.ceJ
siły narodu pt>lskiego".
Oba ~ dokumenty mmilmy
obecnie nieść w szeroki.? masy pracują.ce. Dekla.racja !deowa l Statut powinny się słac
prredmiotem wnikl1wych llttJdi6w dla Ol!'romnej, półtora
milionowej rzeszy na.szych towarzyszy partyjnych, a ponr:re7. c:r.łonków i kandydatów
Partii. mttsłmy idee I ha!!iła

I

W Deklaracji Ideowej i Sta-.
łucie PZPR znalazł w skry•t.alł.zowanej formie pdny wy
ru nie tylko clorobek Kon,crellu, ale także historyczne
łośwladczenla całego polskiero ruchu robotniczego w clą·
· b i d 1 d · si
gu OS t a t me s.e mu
zie ęcioleci, pom111none prze:i: doAwladczenfa międzynarodowero ruchu robotniczego, pMl'de
wszystkim ?:aś przl'z doświadłych dwóch podstawowych do
czenia. klasy robotn1czcj ZSRR
kumentów partyjnych zal!Zcze
ł wielkiej partii Lenłna-Sta
pić w aiwiadomoścl wlelomlUna.
llonowych
mas bezpartyjnych
Deklaracja Ideowa jest nie•
•
·
robotnikow, cbłopow pra.cuJąwątpliwie dokumentem natucycb,
lint.e.Ugenc.łl
{Pracującej
ry zasadniczej, poswięconym
i młodzieży.
zagadnieniom programowym.
W zwięzłej, skondensowanej
postaci, Deklaracja ocenia dro
gę przebytą przez rewolucvJny nurt w polskim ruchu robotniczym i dzieje jego walki
Deklaracja formułuje ?:adaElitarność · przedwojennej\ dynie procencie.
Atmosferę
~
nurtem nacjonalistyczno była celowo , panującą w tych szkołach
reformistycznym. Walka ta za nia gl4:b1tkłch pzremian, jakie szkoły średn '. ej
muszą się dokanać w dziedzi- utrzymywana i pielęqn1Jwan>J. kształt1Jwali ludzie wrogo usto
kończ~·ła się prłnym zwyclę- nie kulturalnej w walce o roz Struktura orqanizacyjna, kosz sunkowani do postępu i mas
11twem ideologii markslunu - wój kultury socjalistycznej w ty ks-ztalcenia. specjalne egza' ludowych. Toteż tylko zaharlenlnizmu i wyrazem tego Polsce.
miny wstępne. tworzyły sito 1towane jednostki plebejskiego
~cięstwa jest utworzenie „Demokracja ludowa - gło o takich oczkach, przez które pochodzenia potra!ily utrzyPZPR.
sł Deklaracja - to drotca do młodzież biedna przedo$lać 1 mać więź klas1Jwą ze środoDeklaracja daje ocenę zwy- socjalizmu, to nowa forma się mogła w minimalnym je- 1wiskiem, z którego wyszły .
cłęstwa demokracji ludowe.j w 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Pol!lce i jej osią.gnlęć orl\z wy
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Anglosascy dyplomaci
w

kłopotliwej

Propozyc;e

sytuacji

rozbrojeniowe

delegata radzieckiego
w Radzie Bezpieczeństwa uwzględnia realne warU11kJ
i możli-wości obecnego okresu. Rariziieckie propozycje mo·
głyby być realizowane, gdyby istniała dobra wola po s!ronie bloku anglo - amerykańskiego. Lecz koła kierownicze
USA i Wie/klej Brytanii obawiają się takich właśnie re·
alnych propozycj.i, które są możliwe do przyjęcia dla
wszystkich. Stwierdzi/ to szczerze organ finansjery ame·
rykańskiej ,,Business Wee k", który podał, że Departament
Stanu jest :ro.klopotany / traci równowagę //ekroć pojawia się na horyzoncie najmniejsza możliwość unormo·
wanta sytuacji międzynarodowej.
Amerykanje torpedują wszelką możliwość por0%Wl!łe
nla w sprawie Berlina. Przyznał to John Foster DullelJ,
który oświadczył, że problem berliński byłby już od dawna uregulowany, lecz Amerykanie muszą przeclwslCJWl/ć
się wszelkiej moż/ 1 wo.ścl porozumienia. Porozumi enie takioe postawiłoby bowiem Departament Stanu w klopot/J·
wej sytuacji.
Radzieckie propozycje rozbrojeniowe wprawJły delegatów amerykańskich i angielskich w niemałe zakło
potanie. Trudno bowiem było otwarcie odrzucić wnlOl!Jk/,
które światowo opinio pub lir.zna aprobuje bez zast.m:eżeit
Lecz onglososi nie mogq przy jqć '"!10 rodzaju propozycjJ,
służących sprawie pokoju i bezpieczeństwa. Ang/C>Sa.scy
Imperialiści chwytają się jezuickich metod, starając aJę
za wszelką cenę storpedow ać propozycje radzieckie J nledopuścić do ich uchwalenia. Czy będq mogli się jednak
przeciwstawić woli setek milonów lud"IJi pragnących tyć
i pracować w pokoju, z radością witających pokojowe
propozycje generalissimusa StaUna?

Między szkołq podstawowq a średniq - znikły wszelkie priegrody

Nasi korespondenci fabryczn; piszq

Odczyt
wiGBffiiniStra Go'•an'sk1'eSrro

• umysf OWI• PZPB Nr 5
Praco wn1cy
J

W ramac h miesiąca
· ·
w so idarn'1m
w~siłku z fizyczn"mi
propit:1
:t
•andowego
NaczelneJ·
Organ!·
"
Po raz pierwszy w tym roku mówiono ~prawę opieki nad hdzi prac;or. Po~tanowiono rów
zacjf Technicznej
odbę:Jzte e'JL~ lo się · miesięcznie zebrnnie ml0iłzirżą i d~·żnrów w świPtli· l'id z1111pelowa~ do bezpartyj.
się ~ wtorek, dnia 15 !utego kolA. PZPR Biur Centralnych c:. Poz11 tym towarr..y~z~ uchwa "~ c·h pracowników umy~łowych
b r. o go d z. 18-ej w sali Fll· i;r11.pu,iącego wszystkich praco· l'l'
· k
·
·
1':!" i· om· po«c
, hwyc1·1·i naszą. in1.
· ·
Li
l'l'mose
zo bow1ązu.iąry
harmonii Łódzkiej i)rzv ul. ?-;a wników urnJ,·Fłom.·ch ze wszyst. \Vn~·o tkich partyjniaków - pra c·~ nt~·wę.
·
rowników um~·,słowych do od·
~a. podkreślenie zuluguje r6
rutowicza odczyt V-!11lnl- kich biur na!zych oddziałów.
prncowani1t
określonej ilości wriież uchwała naszego Koła o
11tra Przemysłu ł Randln Int. Po zagajeniu przez tow. tow. dni w roku przy robocie fizycz z~roczątkowaniu akcji zw11lcza
Mgr. H. Golańskiego na te- .Tr.rzęhskiego i Bła~zceyka., głos nr.i tam, gdzie tego będzie 11;1t analfabetyzmu w'r6d robot
mat:
zal•rnł przed~ta'ITiciel Komitetu rp,ibardziej potr7.eha. Jest to nil.<ńw naszej fabryki. Uchwaln
ZADANIA INTELIGENCJI f,cldzkiego PZPR, tow. K~dziPl · udn_vala. niejako
~)·mbolil'7.llR, rou•i jak najszybciej wejść
w
'.
~
;i
•
TECHNICZNEJ W REAL'ZA- ski, wvgła~zają.c referat na
~ Y2 t~ V:~Rrz·~:•~P c1t~ą., pkrlzez to zyeir.
_•
\
•
..
.
. poc11<re "1 11 ~ <won w1ęz
a~rn·~
Korespondent fRlJrycz11~
CJI PLANU 6-LETNIEvO''.
mat sytuaCJl nn~dz:vnarodowe.~. z robo1 nikAmi fizyczri ymi
i
„Gło$n Robotniczego"
Wstęp wolny.
,
W dalszym ciągu zeb1a.nia o. w s1iólnot~ interesów wszystkich
T. Kasperski
n-1111-1111-1111-111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m1111111111111111111111111111111nm1111111111111111111111n11111
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Wychowanie w zasadzie zmie które. k~ztałcąc przede wszy.
rzaln do zasymilowania przez stk1m ogólnie. nie zapewniały
warstwy uprzywilejowane nie. dużej części młodzieży po
tcznego „narybku z ludu".
skończeniu szkoły nwill.iwości
Władze oświatowe Państwa produktywnej
pracy. '!'.ot.et
Ludowego
p1Jstanowiły
w dokonane . na . tym odciD;lrn
p;erwszej mierze umasowić zmiany posiadaJą rewo~ucyJ.DY
szkolnictwo średnie zniszczyć wręcz charakter. Ale niech mó
sztuczną przegrodę organiza, w:ą C~' fry. W roku 1944-45 W
cyjną między szkołą podstawo Lod~1m
Okręgu
Szk.i::>lnym
wą 1 średn '. ą. Dokonan'J tego istniały 44 _szkoły
za."Yodowe
przez stworzenie 8, 9, IO i 11 kształcące :i-28~ uczn1~w . . Vf
klasy. które są naturalnym ~9~8-49 r. szkół tyc~ is~n1e1e
przedłużeniem organizacyinym .iuz 221 z 27.642 ':1czru'T11. W
&zkoły p1Jdstawowej. Szero. tym samym czasie ilo~ć kurko otwarte ZIJStaly w ten spo !:'-ÓW zawo~owy_ch wzrosła %
so"b drzw:· przed dzieckiem ro 72 do 107 l ObJęła 8.481 ucz.
·· •
botnika i biednego czy śred- n•ow.
ni·ego chłopa '
R ozm 1e s ze zen·ie tych „=
•-'·6ł t
Spróbujmy zagadn'enie to kursów odpowiada &pecjalnym
prześledz.ić przr p~mocy CY.Ir potrzebom gospbdarczym nadotyczących Lódzk1eg1J Okrę.
qu
Szkolneg'J. Otóż w roku szego województwa. Decyzje
h t .
.
d .
szkolnym 1947-48 w kla!>ach o ie o wieramu po eJmowane
8 i. 9:tej dzieci roboti;i:k~w. by były P<> uprzednim dokład.
Io JUZ 20,2 p~oc.. dzieci bied- nym zbadaniu potrzeb i moż

~K ~hpo'wchpolo;i~~aJ·ący~ 2 g~op~-~ llwości. Młodzież kształcąe&
1
p1Jwy:i:ej
ha _
~ię w szkołach zawodowych

darstwa

5
.11
procent. dzieci inteligenck:e. jest ściśle powiązana z fabry
hod
· 29 5
t
~o poc
zema .· procen - kami i zakładami pracy skąd
~negld~.~~h:~zen~oz~Z~~o~r;~ rekrutuie się zresztą większość
pierwszych klas szkrlł śred. wykładowców.
znamienny
nich świadczą cyfry z r?k~ jest również fakt, że na kilku
następnego 1948-49. Dz: e~i m'.esięcznych kursach zawodo
robotników w 8 i 9-tei klasie
. .
stanowią już w 1ym roku - wych
kształci się okol-:> 600
25,5 procent, dzieci biednych ludzi w różnym wieku, którzy
Sukcesy naszego P . anu Trzyletniego - a katastrofa Planu Monnet•a
chłopów 16 procent. dzieci nie mieli dotychczas żadnych
chłopów posiadających gospo- kwalifikacji
zawodowych a
W tym .samym czule, li dy Rzą.d R:r.cczypospolltej PolAle dobitniej, aniżeli argu- łownie w Zagłębiu R~thry. darstwa p1Jwyżej 5 ha - 10.9
.
·
.
· .
skiej nrłasza oficjalne lilpr awmdanla o WYkonanlu ze menty, mówią i przekonywuj<! Francuskie zakłady praey mu procent, inteligenckiego pocho kto:zy
szukali pracy. Organiznaczną nadwyżką pła.nów produkcyjnych, nakrcślon,•ch
cyfry.
siały więc ograniczyć swą wy- dzenia 28,7, innego pocho- zac.ia tych kursów zapewnia
przed przemysłem polskim w roku 1948, w drugim roPlan Monnet'a na rok 1948 twór<"zość.
dzenia 18,9 procent.
im bezpłatną naukę i utrzy.
ku Planu Trzyletniego, \Ve Francji 01mblikowa.no smęt przewidyw::ił wydobycie węWedług
Planu
Monnet'a
Ale otwarcie drzwi szkoły manie.
ne sprawozdanie o realizacji t. zw. Planu Monnet'a.
gla w wysokości 59 milionów produkcja cementu miała wy średniej przed dziećmi ludzi
Dotycbczas<>we wielkie prze
ton. Jednakże francuscy ba- nieść 8 milionów ton. W rze- pracy to jest dopier1J p'. erwszy
warto przypomnieć, że w ro
Plan Monnet'a miał być po roni węglowi w haniebny sp~ czywfatości
wyprodukowały etap działalności. Tym dzie- obrażenia dokonane w szkot.
ku 1946, mniej więcej za ty m realizowany w ustroju sób podważyli ten plan. Wy- cementownie francuskie tylko
wtedy, kiedy u nas rozp :·aco- gospodarczym, rozd zieranym dobyto w r. ub. zaledwie 45 5,3 mllłonów ton, eo stanowi ciom należało z kolei zapew. nictwle średnim doprowadziły
wywano
właśnie wytycznl! przez aprzeczności pomiędzy milionów ton węgla, to Jest tylko 66 procent ozylł dwie nić materialne warunki. ułat do takiego stanu organlzacyJ.
Planu Trzyletniego, burżuazja poszcze;tólnymi grupRml i kli- 76 Drocent planu. Warto pod- trzrdc planu. A przecież bez wiające kształcenie. Je5t bo. nego, że 22 h·9lące młodzldy
francui:ka wszczęła wiele ha- kami kilpitalistycrnymi, ro- kreślić, że polski przemysł cementu nie można sobie wy- wiem oczywiste, że koszt kończącej w roku 1948-49 łasu wokół t. zw. Planu Mun - mięchy konlmruiacymi ze so- węglowy, który jeszcze w ro- obrazić ani rozbudowy orze- kształcenia dziecka w szkole
7-mą klasę szkoły podstaWił
net'a. „Plan" ten szeroko re- bą zaciekle rekin;imi - mo- ku 1945 wydobywał mniej wę mysłu.
ani
budownictwa średniej iest dużo wyższy niż
w szkole p1Jdstawowej. Spra- wej przeJdzle do Hkół śred
kl::imowany przez burżUR'1:yj- nopolami kapitalistycznymi.
gla od francuskiego, osiągnął mieszkaniowego.
nych i reformistycz:nycb ckoWyłonił s ię i „czynnik do- w r. ub. 70 milionów ton w~- Przykłady te świadczą, te wę tę można było rozwiązać nieb ogólnok8zta.łcących. za.wo
nomistów miał odbudować datkowy", w fatalny sposób gla i 104 procent wykonania plan Monnet'a załamał się cal przez stworzenie odpowiedniej dowych,
artystycznych t ln.
Francję ze zniszczeń woJert- wpływający na realizację Pla planu.
kowicie, 8 to przede wszys1- ilości burs i internatów. które nych; 22 tysiące młodzieży
zapewniłyby młodzieży waruh
nych i sprowad 7 ić n~ ni" nu Monnet'a a kto"rego dz1"a~
'
"
•
Weźmy inne czynniki, decy kim „dzięki" „hojnej amcryw szelkiego rodzaju prnnyś1- łania nie pot rafili przewidzieć dujące 0 potencjale ~ospodar- kańskiej pomocy". Jest to dla ki mieszkaniowe, podręczniki. czyli wszyscy, którzy mieli do
p0m1Jce szkolne itd.
no~ć.
jego twórcy. ,.lło.tna" „ws1>astęp do '7-klasowej szkoły pod
Zadanie to na pozór n:e wy niałom:vślna" i „hczinterl"sow czym kriżdego współczesnego Francji stra.ułlwl\, bezprzyW Łódzk : m Okręgu Szkol.
d::iwalo się trudne. Prmcież na", jak :r.aflewnia. BBC, po- pań~twa - produkcję energii kła.dną katutrofl\ rospodRr- nym istnieje dotychczas 67 stawow~J. Między szkołą pod
Francja ucierpi::iła o wiele moc ameryk;iflska w posbci elektrycznej i stall.
czą.
burs I internatów. Korzysta ~ sta.Wową 1 śre-dnlą znikły jui
mnie.i w wyniku okupacji ::in! Planu Marshalla stała idę
Plan Moonet'a przewidywał,
Jakie wnioski nasuwa.lą się nich 4 tysiące młodzieży . Fun ws'Zelkie pl'Zcgrody.
żeli Polska czy inne kra.ie Eu- iwoźdrlem do trumny Planu ze Franc.Ja wyprodukuje w r. przy porównaniu Wyników re dusz st.ypendialny rozdzielany
Ta ogromna zdobycz będzie
ropy Wschodniej, 1 dlRtego Monnct'a.
ostatniej kon- 1918 łO miliardów kilowat-go- alizacjl polskiego Planu Tn:v- jest systematycznie międ z~
z
kolei utrwalana
poprzez
miała o wiele lepsze pozycje lltrukfywnej próby
burżuazji dzłn energ~ elektrycznej.
W lt>tnlero ł francuskiego Planu przeszło 600 uczniów.
walkę o podniesienie poziomu
wyjściowe od nas.
franrusltiej wybrnięcia ze ślr,- rreczywh1toscł wyprodukowa- Monnet'a.
Tego rodzaju osiąqniQcia by
Ekonomiści
.francuscy w pcgo zaułka, w j?.ki wpędziła no jedynie 2'7,4 mlllardów
,,Planowanie" burżuazyjne ły mo:Wwe przy dotychczas1J. nauki. Współzawodnictwo ~
Awych optyml~tycznych rachu .ią clniga wo.Ina światowa.
l<Wh. Dt>flcyt ~osi więc jest tylko nędznym i oszukań wym budżecie. Należy podkre cjali~tyczne przekroczyło jut
bach zapomnieli wszaJde ii
Wiele dało by się powie- przeszło 12,5 mlharda kll<JWat c:r.ym naśladownictw"m opiu- ślić że w ostatnich dniach
jednrj .,drobno~tce" - pra- dzicć o fabrykach i o c;ilych god:r.łn.
tego na nauk11Wych Podsta- tundusze stypendialne zostały bramy ~zkól i przybrało kon
kretne formy organiz!lcyjne,
gnP,li realizować swój plan w g;ilęziach prze my~łu francuPlan Monneł'a przewidywał, wach pl!fnowanJa sooj:1Ustyc"11- podwyższone
o przeszło 100
r!lmarh ustroju kanitallst;vc.i- skie;::o, skazanych 11a ZRgla- ie stalownie francuskie w r. nego. Raz jeszcze okazało ~:ę, procent.
współzRwodnictw-0 w
nauce,
nego, a więc ustroju, w któ- dę wyrokiem Wall - Street, 1948 wyprodukują 9 milionów ie kapitaliści 8ą ró~le nle_Umasowienie,
zmiany
iloś k~ztallowanie przede W!IZY"St•
rym gło s decydujący nal e ży wiele dało by s ię powiedzieć <> ton stall. W rzeczywl.!!toiicl pro zdolni do planowania, jak wil ciowe wiążą się ściśle
ze zmia kim przez samą młodzie'!,
do karteli, powiązanych mi- równi pochyłej , na jakie.i zn<l- dukcja osiągnęła zaledwie '7 ki do odmawiania różańca.
nami idącymi w kierunku roz ~zcze~ólnie przez jej czołowy
lionem nici z monopolistami lazł ~ię ten wspaniały kra] milionów 150 tysięcy ton stall.
Raz jeszcze okazał' się. fe woju szkoln'ctwa zawodowe.
innych krajów, których in te- wskutek krótkowzrocznej, głu co stanowi zaledwie llO pro- nasze polskie, socjalistvczm: go. W ten sposób likwidule oddział
zorganizowany
w
resy nie b yły l nie mogły piej, zdradzieckiej i zhrodni- c.ent planu. Nic dziwnego, plany S!\ realne, I !ą w pełni się
nienormalf14
sytuację , Związku Młodzieży Polskiej,
być z:i:odne :z J:!lie1·esami Fran czej polityki sfer r=dzących Tri.eba przecież było urucho-1 wykonywane.
istniejąc<\ w okresie przedwo.
Antoni Pokonkł
'3i
e li'rancja.
mić oddane hitlerowcon• staW. Lemlen 1ennvm .., u.kolach średnich,
-0--
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Francia w ma rs ha II owski c h kleszczach
I

I

...Str.

•

• 'I • ' •

, ł •

f

o

I ,

I ,,.,.,.. t•

-'... , 1„

„„ .• ,, ł'

~ .,.,, ,

._

~

• ,

t

,

•• ' •

,

•

„ .. • ·• ,

.„ .•..„ „..,.

, „ ..

. .

. ..•

4

Nr. 4S

Powstaje literatura zawodowa owspółzawodnictwie Rok

Chopinowski
PZPR - O. Lange, Stronnictwo Luclowe - J. Grubecki, Stronnictwo Dcmokra
1N.
tyczne Rzymowski,
Stronnictwo Pracy - J. Do-

Akcja wydawnicza Głównego Instytutu Włókiennictwa

I

W latach przedwojenny:n w (azy formowania się calo- przy;;złość Instytut zamierza wa wszystldch ludzi, mogą
polskim wlóki0nr11- kształtu Instytutu, kiedy In- zająć się wydawaniem po- cych dać swój wkład w dzic
mański,
przpwodnic7.ący
czym nie mógł powstać typ stytut wydał trzy 11~!1.::zm·y dręczników dla. szkół tcchnic:r. le wydżwignięcla naszego prze
KCZZ - E. Ochab, przewodprof. N. T. Pawłowa, tłnma- nych ora.~ ~zieł źródlowyol! - m ł
a wyższy poziom tl'cn
niczącv Zwią-;:lm Samopomo1am1>dzielnego fachowca, nie czone z rosyjskiego, t.yczące podręc7ntkow
polltechmc2- .ys u n . .
cy Chlopskicj - S Ignar,
uczyniono nic dla podnie- działów przędzalniczego i tkac nych. z tego rodzaju prac u- n!ki, do sm1ałego przcsyłani:i
przewodniczący Rad,y Zw.
1ienia
fachowości
polskie- kiego, a mianowicie: „Obn!- każe się w rb. książka prot. prac swych
do Instytutu,
Artystycznych - K. Kury10
robotnika,
widząc
w żanie zrywów na obrączniar- W. Bratkowskiego pt. ,.Poa- gdzie będą należycie oceniane,
kach", „Równość taśmy i nie- stawy przędzalnictwa".
luk, prezes Związku Literanim tylko ślepą i bezmyślną doprzęd,u" oraz „Zui:ytkowaZadaniem Instytutu jest po- i gdzie autor otrzyma wskatów Polskich - L. Kruczsiłę roboczą. Nie było szkcl- nie odpadków
w pnędz;-11- pieranie wszelkiej samodzlcl- zówki właściwego opracowakowski,
prezes
Zwiazku
nictwa zawodowego, ?:apcw- nictwie bawełnianym".
nl'j myśli twórczej: organiza uia, gdy zajdzie tego potrzeKompozytorów
Polskich
niającego równy i system'.łtycz.
Po tych broszurach ukaw- eyjnej, technicznej i nauko· ba.
Z. Mycielski, kompozytor L.
Mgr Olga Arct
ny dopływ niezbędnych kadr ją się szybko następne o tym wej. I dlatego zachęca i wzyRóżycki
ora1. J. Iwa:;zkieprzygotowa- samym charakterze. Purusza- 1·1111' 1111111'1 11 ·11·1.1· 1,1:1°.1:1M' l :HHH111.l:fl ll:ili.l'l:l'l l'Hl'L.11.1.1.1.1111.1111·1·11
P racowników,
w i cz.
.
.
: ją one tematy o p·)dstawonych naukowo 1 tcchniczmt-. wym znaczeniu.
Wyższe studia bez opuczczenia pracy
* •
Skład Komitetu HonoroNie było też czynnik.i kv 'J rBroszury te wydawane w
Do Komitetu Wykonawcze
wego Roku Chopinowskiego go Roku Chopinowskiego na
dynującego wysiłki na3::ego.1 n'.1kładzie 2.0~0 .eg_z„ pr.z<>·.vaz
Moskiewski Instytut Kores- konstruktora. Ostatnio praco- przedstawia się następująco: deszlo z Moskwy pismo
przemysłu i wskazująceg•J mu nie ;o~eszły się JUz wśrod czy
.
telmkow.
pondencyjny Przemysłu Meta- wal an na stanowisku kierow
p rezes R a d y ...in1n1s
„. · t row
·
.nowe clrogl rozwoJu. .
W nakładzie 5.000 eg·!.. -.vy- WOKS
• - 11 ('VszechrosyJ·sk1'e
,
W, warunkach takich mt dany został „Mały pndrę.::znik lowego wydal dyplomy grupie nika biura konstrukcyjnego w J. Cyrankiewicz (przewodni- ~o Tow.a~zystwa K:ilturalncj
.
Lącznosci z Zagramca) z promogła rozwinąć się nalc:'.ycie włókiennika", niezbędny
dla specjalistów. którzy ukończ:vli oddz'.ale doświadc7.alnym.
czący), Marszałek Se.imu - śb<> 0 uży, czenie eksponatów
także i polska literatura Ztl- każd~go fachowca przv war- studia wyższe, nie 0 drywaiąc
Przcd„lawiony przez Dobrob
.,
W. Kowalski, Minister O ro z Polski na organizowaną w
wodowa. Nieliczne ksią:i:ki i ~·ddcJe pracy.
się od warsztatu pracy.
tina p1ojekt dyplomowy zo.
Stopniowo zakres ·.vvda\vny Narodowej i Marszałek ZSRR wielką Wystawę ChoDyplom inżyniera-mechani
ezasoplsma .t~chnlczne n~l' o- nictw rozszerza się. No\\;e obli
stał 0ceniony iako bardzo do Polski - M. Żymierski, Mi- pinowskl!. z okazji setnej ro11~.gały wlasc1wego
pozmmu, cze przemysłu wlókicnnic:.:ego ka 0trzymał ślusarz fa bryki bry. Profe<>orowie stwicrdzaJą nister Spraw Zagranicznych cznicy zgonu Chopina.
toteż
fachowiec polski hył wymaga
przctworzeriia od remontu samochodów Prow9r że pro.iekt ten cechuje doj- _ z. Modzelewski, Minister
•
*· •
zmuszony sięgać po wyd 1 wn1c podstaw jego organizle~i pr<.1- kin. Jest to stachanowiec-ra- rzalość myśli technicznej i Kultury i Sztuki - S. Dy.
.
cy i planowania zakładów. Wy cjonal'.zator. który z miesiąca
twa obce, co utrudniało nil'- chodzą rozprawki rzuc:ijące
wszechstronna znajomść zagad bowski, Minister Oświaty Jak wiadomo, orgamzowazmiernle szerzenie się wiedr.y nowe myśli, tym rawm prz'!:- na miesiąc wykonuje normę nień produkcyjnych.
S. Skrzeszewski, Minister na w Warszawie, w ramach
technicznej. Nie interesowały znaczone dla kierującycl1 na- w 150 - 200 procent. Dyplom
Tytuł mżyn'.era-mechanika I O~bu~owy.--:- M. Kaczorow- Roku Chopinov.rskiego, wielsię tą
sprawą ani
czynniki wą przemysłu. Wyszczcgóhic'.: z wyróżmeniem otrzymał sta t
ł k
t. kt . d.d . ł ski, Wicem1mstcr Obrony Na ka Wvstawa Chopinowska
tu należy pracę inż. 1ogr ~l. ry robotnik zakładów samocho o rzyma ons ru 01 o z1a u rodowej - ,.,.en. M. Spychal:
, . .
.
przemysłowe. ani pań3tW(HVe.
Klimka „ Wytyczne planowasztanc mechanicznych w ~a- ski, Prezyd:nt m. Warszawy z.ostanie naslę.pn~e przemedowych
imienia
Stalina,
DoDzisiejszy ustrój gosp0dar- nia zakładów prze.11y:;łu ba
brotin. Jeszcze w okres'.e stu kładach samochodowych jm1e- _ s. Tołwiński, członek KC s10na do Paryza l Loi:dynu.
czy polski dźwiga szybl:o -;. wełnianego".
diów
Dobrotin 0bjął w za- nia Stalina. Korostylew. który j PZPR - J. Albrecht, prze- Eksponatów na nią dostarZ kolei przystępuje In;;tytut
u11adkn i zacofania i tę- :lzicdzl
kładach
"tanowisko konstruk- rozpoczął swą pracę w zak!a j wodniczący poszczególnych czy zarówno Polska, jak .j
do wydania większycl1 prac
ne; naszego życia.
klubów
parlamentarnych: Francja.
pracowników Instytutt... Jak tora, a następnie starszego dach jako tokarz.
nmach tych 11nct,\•nan „Podstawy !arbiar;~w.1' d-ra 11.1 111·11.1 I 11· 1"1 I .Ir 1:11 I I I I I I I 11 I I I I I I I I I I r I I I I I I I I I I I I I li 11 I 'I I I I H I l"I I I I I I n I 11 11 I I 'I l'I 1111111 11 u I 11 I ITll I I I I 11 I I 111 I' I I 11 11 11
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Główny Instytut Włókiennic M. Dominikiewicza, wypełnia
twa obok innych swych za- iące lukę w tej dziedzmie 1:między szkolą
daii, postawił sobie za. cel ro• teratury włókiennicz:oj. Pracą
o charakterze encykl1>pedyc2~·ój akcji wydawniczej, knie nym jest praca A. G1ika: „To
vdące.i wiedzę, szenąccj
po- waroznawstwo włókiennicze",
st~p
techniczny wśród wło- - długo oczekiwa~y ;::cdręcz
nik mający na celu •.1hl!wieCzynem przedkongresowym wcześniej i czas oczekiwania tylko miejscem, w którym mło czynna je~t świetlica dworco
kicnników.
nie
rozpoznania s•.1rowców, Łódzkiego Kurator'.um Szkol- na pociąg zmuszona jest spę di.1eż oczekując godziny odia wa. D0tychczas istnieje ona
Dążcniem lnstytu•u iesl, a- traktujący temat barrlm szcze neqo było. uruchomienie i zor- dzać bądź na ulicy, bądź też zdu swojego pociągu spędza~ w konsp:racji. Nikt z obsługi
by wydawnictwa dlił ws~ysl gólowo, opatrzony 272 :lustr:.- gamzowanie na Dworru Fa- w poczekalniach dworcowych· może czas na kultur,ilnej roz dworco'wcj nie tylko nie ubrycznym w .łAdzi św 1 e~li~y,
Podkreślić tu należy. że zro rywce.
kich ~rup czytelników nd?ly c.iami.
mie poinformować o
tym,
Wreszcie przystępuje Insty- P~e~n.ac.zon~1 dla. rołod.:z::ezy, J biono W$zystko, ażeby świetli
Mł0dzież otrzymuje na miej gdzie świetlica
się znajduje.
wysoki poziom treści, tJ. przed
tut do wydawnictw·:i prac n::i- doJez?za1ąceJ pociągam~ do cy zapewnić jak najw'.ększą scu podwieczorek, składaiący ale nawet nie wie 0 jei istnie
Etawialy wszystkie z::i..~adnic ukowo - badawczych o pro- łódzJnch .szkół. InstytucJ'.l ta atrakcyjność. Jest radio.
zna 1- s!ę. z mlecznej kawy i pieczy niu. A szkoda, gdyż placówka
n:a w .sposób możliwie do$ko blemach interesują~.\'C!.1 scl- okazała się ni.ezwykle pozyte-1 duje się tu dużo czasopism,
wa z wędliną.
,
ta. właściwie zareklam0wana,
śle.isze grono specjalbtów.
czną. Tl! .bowiem ~pę?za c1.as do dyspozycji mlodz'eży st0ją
naly.
Kierownictwo świetlicy po- gromadzić by moqła cal:\ przy
Serię tych wydaw?:iclw za- z ~~rzysc1ą dla. s1eb1~ ml.I)- gry i zabawy. Kierownic1ką winno zwrócić uwagc: na u•
.
Prngri!m Głównego Jnsb•lupoczątkowuje praca :m:. 'J.i. ?z:ez szkolna. kt?ra nied!łwno św:etlicy jest ob. Bożenna Jar mieszczenie
w w:docznvch jeżdżającą do Łodzi z okolic
tu Włókiennictwa obejmuje:
Zurka pt. „Metody m:erzema Jeszcze ?ezczyi;ime oczekiwała dziech. Potrafiła ona nawiązać mieiscach na Dworcu Fabr.ycz [nieraz dość odległych mloWydawanie sprawozdań z i oznaczania długości włókien n'.1 ą_odzmy odJazdu .swy~h po bliski kontakt z przebywają- nym zawiadomień o tym. że dzież szkolną.
K. B ..
c1ągo_w. .
. , .
cyml w świetlicy uczniami
d ziałalności Instytutu, infor- bawełnianych".
w bm. ukaże się tom I $w1etl1c.a m1esc1 się w bu- gdyż dobrze układa się wsp6ł
mujących o v.rynikacn pnc za
kwartalnika „Wlókienn:ctw:J'', dynku-bara~~ PC~. Frekw~n praca między nią. a działa.Tą
!11tcresowane placówki v kr;i- Periodyk ten obok artykuiow CJa. ~lodz:ezy
iest . ?uza. cym tu samorządem, wyłoni'J
ju i za granicą.
stanowiących przyczynki na- Dzien111e korz?'sta z nie~ od nym spośród stałych
bywalWydawnictwa
k~iążk(,,'fC, ukowe będzie informował w 80 do 100. O?ob: W ~odzma~h ców świetlicy. Wydawana jest
periodyczne, wydaw.~:i.ie pla- krótkich wyciągach o osią- rannych sw1ethca Jest zam- też qazetka ścienna.
gnięciach naukowo - technicz. knięta. Młodzież wówczas prze
.
.
,
katów i sloganów, 1>omoc.v na nych.
Będą też w nim orna- bywa w szkołach. Udostępnia
Kierowmczka w rozmow.e
ukowych (blankietów !3bnr:\- wiane opatentowane wynala:i.- na zostaje uczn'om dopiero o ~ nami .zwraca. u_wagę na to.
toryjnych, reprodukcji rysun- ki
pracowników Instytu;u. odz. 15-tej. Był0bv jednak ze. częśc ml<>:dz 1ezy korzystaJą
q •
• · · ·
roz ceJ ze świetlicy wnosi ze sobą
ków technicznych itp./.
,.Włókiennictwo" redaguje dr wskaza~e, aby sw1et~1c.a
a - przyzwyczajenia, wywierające
wy I. Tybor łącznie z zespołem po~zyna1a swą. ~r~cę JUZ w ..,? ujemny wpływ na współtowaPoczątek
dzialalnośd
- dyrektorów i
kierowników dz.mach wcz~sn1e.:szych. &d~z rzyszy Dyżury św:etUczanki'
ddwniczej datuje się 'JC1 rn::ija Instytutu.
mlodz1ezy
·
WJ~1e uczące)
.się.
, rozpoczynają się o godz. 16-eJ
19~6 r„ to .,...
jest
pie:ws?ej
planach
na najbliższą
konczv swe_ _
za1ęc1a
szkolne w wczas g·d y ś wie
. tl'1ca o twie
______
.
_ _od_.;..
_ _ _ _ _W_,;,..
_______
...;._ _
.;;·.;..,____
6
ra swe podwoie już o godz.
łódzkich 15-ej. W ciągu tej qodziny
młodzież p0zbawiona nadzoru
często uprawia gry hazardowe
. pali papierosy itp. Tym
złym zwyczajom można poło
1 ealry łódzkie czy.ni.· ą }uż I bokseirskiej, wyjeżdżającej na nych wystą.p.ią Adolf Dyims-za i żyć kre" przez przesunięcie
iprzygo<ow,mla do nowych pre. zar.vody do Anglii. Reżyseruje Hel(!<Da Buczyńska oraa: nowo dyżuru kiierownictwa świertli
niier, które odbędą się j~Z•C/Ze Lidia Zamkow, muzykę opraco- na'll9a.żowany amant, Wo}n•ic- cy na godzinę wcześniejszą.
w kciicu lutego, w·Lg!ę.druie na wa~ \.Yichler. W roJach głów- ki.
Svvietl'ca dworc0wa jest nic
począti;u
.przy~z:lego
mie-s-iąca.
..,.,
Gabinet Numi.zma.tyczny, Jctórv wid?.irny na. 7.djr:ciu, jest
•
W TeatruWojska Polsk•iego
ezi;-ścią. Muzeum Prehistorycznego w Łodzi przy Placu Wolnodobiega;ą końca próby W6pół
ści 14.
czesnej x:imedii polskiej Kor·
Ostatnio 7biory Galiinetu wzbogacił.Y •ii;- o wi<'le monet, uzy·
cellego 'Pt. „Bankiet" w reriyskanych z wykopali~k w nn5zym wojr\\·ództwio w Rudzie
6erji Loona Sc.h:d1lcra, która
wy Hańskiej. W llstach swo~ stii narodowej w szeregach w powiecie ·~vieluń•kim, w ł,as·ku i w· Piotrkowir. Op;ólem
wejdzie n.a. afisz 18 lutego.
ich do ukochanej pisze: "Eu- rosyjskiej socjaldemokracji w zbiór starych monet lic;r,y prze~zło 6 ty,ięry ~ztuk ~kspona
Również polską sztukę ws.pół
genia Grandet" jeden z moich czasie reakcji obszarniczo - tów, rochodząc~·ch z różnyd1 epok i z różn~·ch kra,j6w. 1°8..iczesn11 grać będzie Teabr Ponajbardziej skończonych utwo carskiej, półtora roku przed starl'ze monety pochodzą. z V wicku przed narodzcnie:n Chrywszechny, wysiliaW1U11jąc ,,Dwa.
rów, jest w połowie. Jestem początkiem wojny imperialiTeatry" - s~aniaJW:Jciego. Srtu
~tusa.
·
z niej bardzo rad. „Eugenia stycznej„." Do tomu weszły
l<a ta, grana z ogromnym powo
::'o.fuzeum nynne je~t codzit'ń 7. -w~·j~tkiPm ponieilziulk6w l)d
Grandet"
niepodobna
jest
do
ponadto
wszystkie
referaty,
dum~em w ubiegłym sezonie w
g<•il:i:. 10-1 i ·r.i i je~t licznie odn·ic1l7.Hne
rirz<'Z
ni lodzi.ei;
żadnej rzeczy, które stworzy- przemówienia i artykuły StaKra.ko wie. .:>'PT.a>C()'Wruna zos•tala
~zkoln:). JH<'historia stanowi bo,.-icm jeden z przedmiotów -wy• łem dotąd. Począć ,,Eugenię
przez lrnnę GrywiW.ką, reży
Grandet" po „Ferragusie" - lina zwi'!zane z zagadnieniem ]darlowyrh.
E~·rkę „Dwóch Teatrów", na jej
bez próżności. jest to dowód narodowościowym, a także
Posiadacze 1.:1li~·tkl1w - ~'kb 1lajcie jt> w depoz,Hie w ::O.fuze.
praprem:~rze w Krakowie. W
talentu"
i „Są tam stronice fragmenty innych wystąpień um - umożliwicie w ten ~i>o~óli m101.L'.ieży pogli,:bicnie ~ludiów
10li'!.d1 głównych ujrzymy Gry.
napisane w bólu. Należy do Stalina. o ile dotyczą tego za- n~rl prehi~to1·ią !
wiri~ką i Adwe.nitowiioza.
ciebie, jak ja cały".
Ze sztuką amerytkańskiego
gadnienia - łącznie 25 pozyautora Stuarta pt. „Gw;i-a.zda
STALIN J. l\fari•sizm a ej!.
profescra Stephensona" wy·stąpi
kwestia. narodowo - koloniałTom zamyka fragment re!e
Teatr Karnera•lny.
Reiyseor.ia
na.. (Biblioteka klasyków mar- ratu o projekcie Konstytucji
spoczvwa w rc;ikach ErwiinJ
ksizmu). Str. 396. cena zł. 300.
W rni~zku z porlpisanrn1 11icl"ie do~u11czrui11 Poh.l'.e ~pr~~Ax~ra. zaś dwie główne role
na
nadzwyczajnym
.
Nowy tom biblioteki klasy- ZSRR
,]a"
no ukłaupm
hau1!10" ,.nt t•1 rnotoJ'\ zacvjn<'go.
kob.iece odtworzą Mrozowskd
BALZAC H.
Eugenia ków
ksi mu przvnosi zbiór VIII Wszechzwiazkowym Zje.
.
. ·..
:
··
.
•
mar
z
,
.
.
.
·
pol$lrn
·
rnclz1rcknn,
w na]bhz·1 Ze Zwrnzku Ratlz1!'ck1Pgo o.
i Szafl.a.~ska.
G ~a~.d e t • s t r. 216 · zł · 320 · P 0 - prac Stalina o zagadnieniu zdzie Rad 25 listopada 1936 r. 1
.
. . .
•
:
V· „Osie" ujrzymy kcmedię wiesc. Przekład Tadeusza Ze- narodowo
koloni'alnym
W
.k h d
t k gzych dmach "' J<'zrhn efo -:.ro~- t17Ym; "ac ma niv trnkto1y, rłu
· ·
· Il
·
za 1aczm ac
ane sa e • ·
·
· ·
·
f<mtastyczną
,:>iór~
Madeja lensk1ego
(Boya). Wydanie
·
Na wstepie
umieszczony
. '. .
k\\ v dclr"a„ja C<'ntrali
Han-! •'i trnkto1owe snmocho,J>
cię·
. ..
·
.
.
.
sty wazme1szych uchwal par- 1 •
"
•
~
•
'
"
„Zloty
Slorno.yńsk'eJo
pt.
PoWlesc, ktora rozpoczyna Jest głosny artykuł Stal mal „
· .. ·
. .
dlol\ t'j Przrmv,Ju )[ot on za«Yj ;;,aro\\ e, opon1· ~nmod1od1J'~" owiek r}'oeerstwa".
szereg wielkich arcydzieł Bal- „Marksizm a kwestia narodo- t11 w kwestu narodowe i i wre
•w
·
.
· . · '. \ . ~
•. ·
· . .
.
została w o-j wa". odzwierciedlajacy okres szcie obszerne przypisy
Tre~cią jej .są przygody je- zaca, napisana
l neg 0 • erl u P1 zcpi o" adzenw Istw częsc1 w~ nuenne do isamo..
dneg:o z ucze.s•l!ników e.kiov kresie wielkiej miłości do E- dvskusii zasadniczych ..;; kwe
lszczeióło"jch rozmów w 1ora· 1chodów i ciąl!ników
przemyśle

Robotnicy wZSRR uzysku ą dyplomy
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inżynierów
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Godziwa rozrywka

a domem

Swietlica dla młodzieży na Dworcu Łódź - Fabryczna

~..;,;.~;;,;;;·_.;..

Co ujrzymy wkrótce na scenach

l'~owe premiery w przygotowaniu

I

--,·--··------------------q

~o czyta~

Otrzymamy

sprzęt

motoryzacyjny zZSRR

~

~ Zapow:adal się ładny sło
neczny dzień zimowy. 'Toteż
spółdzielcy z Rawy byli dobrej myśli. - Jak pogoda wy
trzyma cały dzień, spęd się

Małorolny

Wła.dysław

Dziuba
• Babska zadowolony jest bar
dzo
W ubieguda na pewno. deszcz popsuł
łym tygodniu
wszystkv. I nie omylili się. Po
goda wytrzymała i spęd siQ
już
ba Rawa Maz.
udał dawno nie była swiadkiem ta
k1ego „na1azdu·ó i tak!ego jar
marku.
prowadzącej
Wzdłuż drogi
na targow'.cę wyciągnął
sznur wozów chłopskich. Na
każdym w klatkach zbitych z
desek jechały świnie: białe.
czarne. łaciate. Pobekiwały ba
rany i owce, porykiwały krowy. Gwar n:e do opirnnia. Im
bliżeJ targowicy, tym większy
tłok. Przy bramie wiazdowej
istny zator Z trudem przecis,.
nęliśmy się pomiędzy furman
Wreszcie jesteśmy 11<>
kam'..
olbrzymim placu, gdzie Spół
dzielnie Skupu i Zbytu Zwie

.

Cel:-pa !

nowa nie mogli sobie pora„Upardzić z dużą świnią. -

ta" -

'l

JC11ko zagorzolemu pricyfisc1c, nigdy nic podobnla ml
komenda: ,.c:c/ - raf!".
Gdy jt'dnok patrzę lzn~em nn otrzr:zniącyrh mnfo lu·
dzi, widzę, że wielu z niell z .lv1m?nr/y tc1 uczyni/o sobie
swe ha.slo prze: wodnic. Zachnwu ia się lak, jn/\fJY rzeczywi,kie celem ich życia było po/('nic Pn:ą, w leżnie o I stopnia zamożn-o,ki, ,Sfinksy', ,Zefiry', ,Ny:;y·, n 11njc-zęściej
sprytnie przez PMT znmoskowane w pudclknc/J od ,.Helów„ - „Triumfy„'. Palq o każdej porze i w każdym miejscu.
To by mi zresztą nie przeszkadzało, bo i"-~lem czlowiekiem tolcro11cy ;nvm i wyrowmialym tlln Tudz/ciC'/1 slabostc:k. Zresztą p(l/oczc to, ie ja nie r>nlr;, mvo~a/q zapewne rów111d za moią warli;. Clicinł/Jym jednnk. nby
zarówno oni, jak i Ministcr.~lwn l<omuni/rn('ji ofrnzalo
wyrozumiałość dla tej moje; slahost.~i.
Co ma do rzeczy Ministerstwo I<onwnihncji? Zaraz

( <: •
' '~ę

dowcipkował Jarociń
ale dlatego_ że zaliczo

ski no ją do pierwszej kategorii.
Ma 175 kg.
- Toście sporo grosza wzię
li.
A no. wzięliśmy po 238
za kg. Nie godziliśwa s:ę wca
le, cenę nam dali odpowiednią,
no i to dobre, że już rzeźnik
brzęczy
hie
człowiekowi
'te.. opuść. opuść chłopie".
będę
spółdzielni
raz tylko
na najbliższy
sprzedawał
spęd przywiozę jeszcze jedną
tej wagi sztukę.
Tak samo zadowolony jest
ob. Anton'. Majchrzak z Krze
mienicy, któremu wyplacono
po 216 zł za kg. Jan Porczvk
z Rawskiego Lasu. który dostał blisko 32 tysiącE> złotych.
A i Władysław Dziuba. mało
rolny z Babska nie narzekał.
- Mała sztuka była - powla
da - to i cena mniejsza. ale

powiem.
Przed

wagę spółdzielczą

Otóż tok się składa, że często w :r.wiazhu :i: mym zawodem, jeżdżę z ł.odzi df'J Warswwy i z Wnrsznwy do
Łodzi. Trzy godziny w przedziale mogq n/bo zlecieć, jak
z /Jif"za strzelił, albo ciqgnqć się, nil;y nmcryknń~/;n guma
do żucia. Zoleży to od tego. w jakim sic; jedz.ie towarzystwie i takim µociągiem.
Jest Io/../ jeden. co wy;eżdżn z Wr1r!l7nwy n godzinie
18-tcj. Owszem, nie m?inn powiedzif"ć, "'rrgnnv czyste,
Jodne, przy jemnic by/nl1y w nrch rnrlrcii'1\1'r1ć. CM, kiedy
nie ma w nich an; jednego przcd?.in!u dln ni"'r>nlq · ·cli.
W innych pociągach na tej somC'j trm>ie .•ą, a w l}"m nie

rojno ..•

W KASIE
i Przyborek pokadzy nie
zuje nam kwit. Wokół nas
T;z~ kasy pracowaly jedno
gromadzą się :nni chłopi. Każ czesnie. N:e było tłoku ani
dy z nich pyta się Przyborka kłótni. Każdy podchodził, brał
kto go .. nabił w butelkę".
odliczone pieniądze i szybko
- A no te. co na kwicie pl robił miejsce następnym go.
Stefan:ak z Łodzi. spodarzom. Bo stokilkanaśc'.e
stą firma
10 tysięcy mi nie wypłacili· ludzi wypłacić. to nie taka
ma.
Gdzie ja ich będę teraz szukał! prosta rzecz.
Nie rowmiem, dloczego tak musi być. W pnriagnch
wyszedł
Witecki
Ob. Stefan
- A widzic'.e, to tak. jak
jeżdża nie tylko palacze. Nicpalacz noogńl 7/e mo~i 1~spekulantowi sprzedajecie - z kasy zadowolony.
• dymione powietrze. Po trzech qnr/zinnrh ;nzriv w rrz.e- Ładny grosz - pokazał
rzuciła owinięta w chusty ba
Łódi (orljn1.1I i Wnrswwy
dziale pociągu \Varsznwn Blisko
binka - zawsze was oszuka. nam plik papieru. o godzinie UJ-lej), przy jrżdżo do rorlzinncgn min.~to z bó·
- Słuchajc'.e - wtrącił się 40 tysięcy - dodał.
Jem glo-wy, mdlc.ściami i innymi niezbyt 1111/ymi reakcja- Dobrze płaci spółdz'.elnia.
przed;ctawiciel PGZS-u - daj
mi organizmu.
cie mi za pokwitowaniem wasz teraz przystąpię do kontrakto
Więc pytam się gfosem uprzejmym: czy tak mtrsi być'
naprawto
bo
kwit. Ja odbiorę od nich pie wania trzody
Jeżeli musi, to trudno. Ale może nie?
n'.ądze drogą urzędowa i wam dę wielka pomoc dla nas chł<:>
Przec-ież nie proszę o ten przedl!fnl dla nicpoląr:ych
prześlę. A na przyszłość parnię pów małorolnych. Babsk jest
w pociągu \-Varszown - Lórlź (od;M.d z Warszawy o gota :cie s.przedawć tylko spół nie bogatą gminą. A iak ulql
dzinie 18-Jcj) tylko dla siehic. F!r;clr; tnm mini wif"/11 todoji;lą. premie i pasze będzie
dzielni.
warzyszy. Gdyż nic sqc/zę, że joslc.m na świec-i" c ·/'owie·
- Teraz to ja już będę wie można kupić, szybko na wsi
kiem, dla którego komenda „cel - pall" nie jest hasłem
odparł uradowany podniesie sie dobrobyt i wzro
dział
rząt kupują trzodę.
tyciowym.
Przyborek. - Spekulant już śnie pogłowie trzody.
Siary forlrink.
T. Szewera
mnie więcej nie oszuka.
.JA TAM WOLĘ TAK, JAIC Ob. Stefan Witeeki z Babska
wziął ładny grosz za sprrieJEST TERAZ
danego tucznika
Opodal wagi_ na której wa
żą się świnki sprzedane spół
dzielni, zebrała się qrupa go sprawiedliwa. Od rzeźnika n.ig
spodarzy. Rozprawiają, coś ży dy by takiej nie dostał.
wo tłumacząc zafrasowanemu
Zimą-znakomite tereny narciarskie, latem - wielki pal'k wypoczynkowy
KONIEC SPEKULACn
Rochowi Kaszubie ze wsi
łagiewnickich przez Wydział Plantacji, któ- wzgl_ędów zdr?wot~ych i z
W lasach
b<Jwi 0 m urz;irLrn11ie p11~ku
S'.eszchowy, gm. Gortafowice.
na orzestn:cni 100 ht>ktarow.
- o co chodzi - wtrącili~ Ob. Przyborek Jan ze w~t znajdują się doskonałe tereny ry czuwa nad terenami - w wagi na bezp1eczenstwo.
Drugim projektem. roz.palry Ciągnąć ~ię on bęrlzic pa~em
Brz.ozów. qminy Rzerzyca, kląz narciarskie, cieszące s:ę dużą por·numieniu z; Wydziałem
my się do rozmowy.
frekwencją, zwłaszcza w dni Wychowania Fizycznego.
wanym obecnie, jest urz;idzc z'cleni od ulicy Nowomiel- A bo K;:i>-zubie wydaje się, na czym świat stoi.
Wydział n:e parku nad rzeką
letnią
Na PQrę
ostatnich
W
Łódk'!· ~kici poprzez B;:ilutv i nowy
- „Oi. żebym ja wiedział, swiąteczne.
że zamało mu spółdzielnia da
je za tego tuc;;nika. Sztuka że to nie spółdzielnia. Ale przy dniach spadł ~nicg i umoż!i- Plantacji projektuje urządze Prawdop•Jdobnie już w roku dworzec. który wtni<"siony zo
ma 150 k~1. a on chce tyle p'.c jechali autem w ubiegły ty- wił upraw:anie tego zdrowego nic otwartego parku leśneqo bieżącym rozpoc1.ną się roho stanie w le.i dzielnicy.
ich tam zn;:ir. i porywającego sportu. ,Trasa w Łagiewnikach. Lasy Laiiew ty
(111.)
niędzy, jakby ona miała 200 dzień to kto
przewidziane
wstępne Kwity wydawali, tylko pienię n.irciarska wyznaczona została nickie obejmują obszar przekg.
szło 1000 hektarów, w połowie
-- Ja nic chcę tyle - od- administrowany przez Dyrek.
~
parł Kaszuba. trochę zbily z
W
cję Lasów Państwowych. Cetropu. - Tylko, że tu gadaią -· ·i: -~~r;,,„A~1Jr.AT>L,~· ... ....C'..,,uch ~li~_/)_ _ ~J ·-'
t.eł:/IU.lfCw km usprawnienia gospodarki
-.-.r J
::"'~t;Af,IJ.; •_
o podatku gruntowym i ul- _
Sklep Nr 11~ (Żerornskii>go(')
roku
1949
lutego
W dniu 15
parkowo-leśnej Wydz.lał P.Jan
dze. A ja przecież ulgi nie do
tacji czyni starania o przeję- o qodz. 18-30 odbędą się zebra 3), 51 (Dr Wi~cl{OW~kie::::o 61).
płaciłem.
&tanę. bo podatek
wyborcze do Kom'. tel.ów Zebranie w lokalu szkoły 15
cie catego terenu. Latem więc nia
w <.;c powinien więcej pienię
Łódż zyska nowy teren, sfa Sklepowych PSS w następują - 1-go Ma.ia 87.
~
dzy dostać.
Sklep Nr 396 (Próchnika
!niesie pożądany skutek i u- nowiący płuca mias.ta - rozle cych sklepach:
Szanowny Redaktorze!
Ob. Majchrzak machnął rę426
(Rudzka 12), 334 tZachodni<ł 44J,
Sklep Nr 311
lekar dzicci"c'· zJ·a qle. te lasy są bowiem rezerką. - Chodżta. chłopy. Trze
· N r (Zachodni<ł 72) Zebranie w Io
kl cpie
·
zdrowia. balsa1n'.czne- 14 1) ze b ranie
· ;„atem
'.'. ·'Opie
· zw StacJ1
ona moja udała się wraz· z Ip~aq!'l:onyreszc·c
ba nasze S··w1nk1· waz·yc". A Ka
s
w
„
R d k 141
go powietrza o właściwościach 3 11
.
.
, •.
naszym trzymiesięcznym dz:ec,w_1 się w
. h b t .
b
!rnlu szkoły 121 - Próchi1ika
·
u z ·a
szu a niec 0 • aJe przy swo kiem do Stac.i· 1· Opieki nad kt n_ad Matką .1 ~z1eck1cm na le~zni·czych.
Sklep Nr 352 - (Pl. Kościel Nr 42.
,
1
d I
h
Ch
im, aż przekona się, bo prze
""· 4 (Rz"'." ow.-'·a
'ł PI an t aCJL„ pra g ną I ny 6). 134 (Fkrancipszkl akń_ska Sklep Nr "'"
W Yd zia
_zie ni~y. icząceJ
'
ulicy 25" oin~c
przy
Matką i Dzieckiem
cież on dopiero płaci'! zalicz- Pryncypalnej
~"
tysięcy m1enkancow.
otrzyma
3, celem
os ICi'l 164), 50 (Rzr:!O\"SI'~ 1 . 434
rówmez uruchomić ośrodek 30a). 158 (Wojs a
kę, a ulgę otrzyma przy dru
" ~ ' n v 91
sporto'w letn1'ch nad slawam1· 27) 135 (Sporna 14) Zcbrar'c
H. Ufnalski
g '.eJ· racie podatku.
nia rady fachowej co do dal>
·
~ ~ 14"1\. J,-11 (T11czyn··
'
·'' (Rzgowck~
l
·
· k a.
· d z1ec
· - dorzucił szego wyc h owan;a
. racJę
Szczegółowe w lokalu gimnazjum S asz1ca
łag:ewnickimi.
ul. R~gowska N r 145
-- Macie
!:ka l!i7). 257 (Tuszy1'i~k;:i 12:'i1.
Było to dwa i pół miesiąca - - - - - - - - - - - - - - jednak badania wykazały. że 1_3,
odchodz.ąc jeden z gospodarzy.
Sklep Nr 299 (Żółwiowa 15 ) Zebranie w lolrnlu szkoły 102
stawy te mają wodP, źródlaną,
kł
ł
- Ja tam wolę tak, iak jest temu. Lekarz był nieobecny.
bardzo zimną. pokrytą tylko (Modrzew). Zebranie w lokal:.i - Trębcicka 8 ·
YY
urzędowała tylko pielęgniarka.
teraz.
Sklep Nr 4!i (Munirska 1!51,
k" cienką warstwą wody ciepłe). sklepu Nr 299.
• łk" • f b
Chłopi rozeszli się. Ob. Ka- Wobec tego żona zwróciła się
· k a fi7) ' 18~J (M a
·
wie teJ a ry 1 Niska temperatura wody w Sklep Nr 174 (Piotrkowska 215 ("'uag·cwn1c
1ni,·
·
a 1e t am
t.zuba zastanawiał się chwil~. do Ub ezpiecza
w dniu dziRirj~i,ym obcj tych stawach powołuje kurcze 228). Zebranie w lokalu śwle rynarska 5~). 358 (Młynarska
poczcm •jego świnka powędro przyjmują przecież tylko chow czasie pływania - to wlaS tlicy PZPB Nr 3 (Gaycr) Piotr 77). Zebranie w h1kalu szkoły
11111,ie i>tanowisko lln~:r.clnC'·
re dzit::ci.
wała na waqę.
30 - Wspólna 5-7.
nie było powodem wielu wy kawska 293.
ra1htwo"cj
go rl.vr<'ktora
Jeśli Stacia Opieki istnieje
Sklen Nr 370 (Sowiń&kiego
(Okrzei 18),
Sklep Nr 133
padków, jakie wydarzyły się
Fabn·ki Rztur:r.nego JC'clwa
na Chojnach. to chyba PQ to,
JUŻ NIE l\10WIĄ
w roku ubiegłym. Dlateq-0 też 62 (Wapienna 42). Zebran'.c w 26), 296 (Bema 42). Zebranie w
(koło
by wykonywać swoje zaszczyt hiu ·w żydowini~
OPUŚĆ. OPUŚĆ
Wa- lokalu sklepu Nr 296 - Bema
szkoły Nr 9 urządzenie pływalni w Łagiew lokalu
Rzrzr«ina) tow. .Tózd GaWażen'.e szło ~prawnie i bar ne zadanie. Dlaczego więc do
Nr 42.
nikach nie jest wskazane ze pienna 15.
~ifiRki _ h;vl:v rohotnik.
dzo szybko, ale kolejka do dziś nie posiada lekarza, kto

Lasy łagiewnickie -płuca Łodzi
u-,.iest

K 8 Jend arzy k WY b OrCzy

do Kom1"teto'

f./Zy

Sklepowych PSS

Dz1'oc1 z Gho1.·en bez op1"ek1· lekarsk1'e1'

z

.

„

B S. IJS3fZ dyre
1

pn~
Je~wpędzali
m~ala.
wa~ n~rosła.
Jedni
ciwnie,
waświnki na mechaniczną
gę_ drudzy z otrzymaną kart
ką. ner której widniała waqa
sztuki, ocichodzili w kierunku
sto1ących aut.
Ob. Jan Kleczko z Prus
Stanisław Jarociński z Kocha

t/

· dwa
· ? p rzecież
ry
w
w tygo d n1u
razy~pn~mow~~~
ten sposób \vypacza się to, co
· nas:i:
·
so b'ie za za d anie
s t aw1a
d emokra t ycmy
wyrzą d chowanie zdrowego młodego
pokolenia.
Może moja interpelacja od-------------

Kupione przez spółdzielnię św inie. czeka.Ja. na podróż do Lodi'J

0feffi

Tow· GuRińRki pracował
P rl.!'cl . wojną j:ilrn m•;;:cu !Ilu
Mtrski. ii potrm .J'nlrn 61uRan w 0hoclRkowKkirj Fahryce Sztuc7.Mi;o Jedwahiu.
W roku J!Hli jalrn rohot.
nik wrr67.11in.hr.v Ri~ zcloL
noiieinmi i C'hrdą <lo prar:v
mRtajc dcl<':rowany do
T<'rh11ie111n w Bvtomiu. g<lzie kRztałci Rię' w ciągu
zajmnjąc j<'dnocze§·
roku,
nie poważne Rtnnowisko RC·
llr<'tnrt~ 'Komit<'tu Part:vjl'<'g'O PP'R w Terhni<'Um,
nkoiinrniu uc.zPlni
Po
w rara clo Chod11 kown, gdzie
oh<'jmujo zrazu Rtn nowiRko
kierownika remontów a nnRt~pnie komisarza oszcz~d·

----------------------------------------

Złodzieika o pięciu nazwiskach
przychwycona na

Onegdaj zatrzymano w Powszechnym Domu Towarowym Machocką Janinę, która
z pakowni
usiłowała pobrać
towar na niezapłacony rachunek.
Kontroler, który to zauwawylegitymował zatrzy~
żył mana. Okazała mu ona dowód
Bio-_
Państwowe~o Instytutu
logii Dośwl'adczalnej na na·
zwisko Kramarz Irena Danuta. Legitymacja wydała sic:
kontrolerowi podejrzaną, to
też nie poprzestał na niej a
kazał się rzekomej Kramarz
11ościowcgo.
Danucie podpisać. Ta podpisała się „Kramarz Maria".
Obecnie hvłv •luRnr7. 8 ta·
Wezwano Milicję i odprawa
je na cze!" 'wiC'lkiPgo zakła.
dzono złodziejkę do komisadu pracy który zatrudnia
riatu.
Tam podczas przesłuchiwadziś 1500 rohotników, a. już
nia okazało się, że przestępll"krótce zatrudniać b<;dzie
._„.n.n:i•. cl--~-h-·•.ia•. c.,c>_o,.~.ńh_._ __. stwo to nie iest oierwszym w

kradzieży .

w PDT

gitymacji - dowody winy by1
ły jednak zbyt obciążaiace
kłamliwym wykrętom nic d ·1no wiary.
Okazało się również, że l\la•
chooka j~t studentką. Ili-go
rnku stomatologii zawienon„
w swych czynnościach na sku
tek kra<lzie:i.y popełnionych
Za te
na Uniwersytecie.
wszystkie postęJlki spotka ją,
niewątpliwie zasłużona kara.
SW

jej rkarierze". Była ona stał11
TowaroDomów
wych, gdzie kupowała towar::r
aby je następnie po wyższ0l
cenie sprzedawać na wolnym
rynku. Posługiwała si0, przy
tym J?Odrobionymi, bądź skralegitymacjami na
dzionymi
rozne nazwiska. (znaleziom.
przy niej kilkanaście różnych
dowodów). pobierając towar
na niepłacone .rachunki. Mlc;dzy innymi Machocka miała
przy sobie legitymację studencką D~·dkowsklej , Kr:vst~
NA STREPTOMYCYNĘ
ny, skradzioną w sekretariacie
DLA TOW. T. ZAWISZY
dowód .,Unii
Uniwersytetu,
Akademickiej" na nazwisko
Komitet PZPR przy BI urz•
Mzyk Kunegundy oraz taki
sam dowód na nazwisko Ma- Głównym PZPB Nr 1 złotych
2.850.
nikówna Wiktoria.
i Nelll'
Bolesław. Helena
Machocka w ~posób wykręt
ny starała się wytłumaczyć z Pawłowscy zł. 10.000 .
"Dosiadania tych wszvstkich le
klie11tką

Itr.'

Drogie Dzieci!
Przesyła}ąc W am tta.grody, wyrażamy gorące flMg-
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Kochany Promyku!
. uwierzysz
.
. radosc1
. .
Nie
ile
!prawiłeś nam, przysłanymi książkami. W naszej bibliotece jest wiele ładnych
książek, ale takich, jakie otrzymaliśmy od Ciebie, nie

ma.

Przyjerrmość ~yła
tym
większa, że książki przyszły

w

przeddzień

uroczystości

otwarcia biblioteki w nasze~
wiosce.
My, wychowankowie Domu Dziecka w Kruszynie,
składamy Ci serdeczne podziękowanie za tak miły i
cenny podarunek.
A oto sprawozdanie z uroczystości:

. Uroczystość odbyła się w
mu.·.u 16 stycznia br., czynny
udział w niej wzi~li wychoJVankowie Domu Dziecka z

o Waszym „Domu", o nauce,lTereni Ciepłowskiej, Danusi my Ci sprawili radoś~ i Ty
prac~, ~ naw.et o s~mej ~1:11 Pietrzak, Jankowi Kaźmier- z kolei ucieszyłaś nas swoim
szyme 1 okolicy. Nie zrazaJczakowi
liścikiem. Napisz mi, gdzie
cie się tym •. że .możecie cz~- Drogie Dzieci. Bardzo „Pro pracują Twoi rodzice, cr.y
sem odpowiedzi od na~ ~~e mykowi" przykro, że jest za mamusia już wyzdrowiała i
otrzymać odrazu w naJbhz- biedny na to, aby obdaro- jak idzie Ci nauka w szkole.
sz~ nu~erze Pr~myka ..Bę- wać książkami wszystkich
• • •
dz1emy się starali w miarę swoich czytelników szcze- Dzieciom z Swietlicy RTPD
ll?ożliwości najbardzie~ skró- gólnie tych, których rodzice
~r 1 w Pabianicach
c1ć W?m czas czekania,. ale ciE:żko pracują albo, jak TePrzesłaliśmy Wam książKruszyny. Na akademii zo-r A w przeddzień uroczysta J>?d. Jednylm
wa run~ie.m: renia, są sierotami. Raz do ki, aby sprav.ić Wam radoś~
..
. .
.
· 1· d ow1esc,
· „
·
· t
stała wystawiona sztuka pt. sc1 otrzymaliśmy w podarun pisuJcie
tk' sta e' regu
R arme
d kt i o ro k u t Ylk. o „ p romy k" moze
ze
parnię amy o
„Taka jest książki moc", ku z Redakcji Promyka kil- wszys 1
*e a or to uczy!l:ć.-:- ~ W,Y tym r~- wszystkich naszych koresoraz „Goście zapustni".
ka ładnych książek, które
• . .
• zem sp~zml:śc1e się. Ale m~ pond~nta.ch, nawet tych, kt6
Prócz wychowanków wzię wzbogaciły naszą bibliotekę. Jani~ce. Maste~kownie, Czes mar!wCie. się, . do przysz!eJ rzy ptSali do nas bardzo dały udział w sztuce również
Samorz!ld dziecięcy: kowi, B~erna~~iemu, • R?mce „gw1azdk1" me tak znow wno.
wychowawczynie ob. SmoDobrowolska Zofia
Radzimi~rskieJ, Kozmiano- daleko, a wtedy „P!omyk"
Ale drogie dzieci! Nam
leńska i ob. J. Gbur.
Gryś Zy"munt
W1 Ryszardowi
na pewno o. Was me zapo- nie V.'Ystarcza, jeśli dowiaWyjątek z „Pana Tadeusza"
Wuczyńska Leokadia
Serdecznie Was witamy mni.
.
.
dujemy się od . Was, że
deklamował ślicznie Zygmuś
w „promykowej" · gromad- W m1ędzyczas1e możecie dziewczynkom podoba się
Cieślak, a taniec Z-Osi Do- ODPOWIEDZ: •
ce. W tej chwili „Promyk" brać udział w konkursach „Król i Żebrak", a chłopcy
browolskiej wprowadz'1 w
Kochane Dzieci! To do- otrzymuje takie ilości listów, „Promyka", gdzie wcale nie wolą „Atahelpę" - Jeśli ma
krainę
baśni
i marzeń brze, że książki „Promyka" że tylko na niektóre może trudno wygrać ładną książ- my być prawdziwymi przy·
wszystkich widzów. Sztuka spodobały Wam się i że przy odpowiadać obszernie, czyta kę.
jaciólrni, musimy poznać się
p. t. „Goście zapustni" zo- szły akurat w dobrą porę. jednak uważnie Wasze listy
• • •
wzajemnie. Chcę wiedzieć,
stała odegrana przez naCzy z Waszej biblioteki i cieszy się, że rośnie grono
Zenonowi Dlii:aczowi
ilu Was jest, jak spędzacie
szych i;nłodszych wychowan „Domu Dziecka" korzystają jego przyjaciół. Chcemy o Powiodło Ci się, Zenku, czas w świetlicy, jaką macie
ków. Humor i wesołość za- również miesz~ańcy wioski? Was, Kochani, wiedzieć jak można Ci tylko pogratulo- szkolę i nauczycieli, kim &l\
warta w sztuce, udzieliły się A w jakiej szkole uczyci.e najwięcej - o Waszym ży- wać. „Promyk" odżałował Wasi rodzice.
również publiczności.
się, moje dzieci, czy w t~j ciu, szkole, pracy organiza- swoją omyłkę, szczególnie, że
Pozdrawiam całą Waszą
Na zakończenie odśpiewa- wiejskiej, czy też macie cyjnej.
Pozdrawiam Was tak lubisz książki.
świetlicową
gromadkę i
liśmy dwie pieśni: „Złączone własną w obrębie „Domu"? !serdecznie i oczekuje dal* • *
oczekuję dalsZYch od Was
dłonie" i „Miedzynarodów- Napiszcie w ogóle obszer- szych listów.
Krystynce Hartman
listów.
k~".
niej i szcze1Zółowo o sqbie i
• • •
CieSZYlllY si:. K!'!'siu. ieśtedaktM
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Z · żgcia partii

Uwaga, Stoki i Marysin Ili!

' Dzielnica Staromiejska
MŁYN WODNY
Dzielnica SródmięJska
Jutr0- ruchoma sprzedaż węgla
Uwaga, aktywiści PZPR
Godz. 15 - PZPB Nr 8
W
dniu
jutrzejszym o godz., i przystosowan:>" do potrzeb
Walewice,
Dzielnicy Sródmieście !
Tkalnia i Przewijalnia
9-ej rano rozpocznie się ru- domowych.
.
Dnia 16 bm. 'tj. w środę zm .. 1; . g<>?z. 16 - Urząd
,gm. Bielawy
choma sprzedaż węgla w dziel
Ruchoma sprzedaz w~gla
nicach robotniczych :naszego będzie organizowana stale i to
0 godzinie 16.30 w lokalu WoJeWódzki koło 3.
pow. ł.owicz
1
miasta.
tylko w dzielnicach robotniwłasnym przy ul. Piotrkow
Dzielnica Sródrniejska Pra
W pierwszym rzędzie wozy czych, oddalonych od s1ec1
akiej 53 - front I piętro, wa
Centrali Węglowej wyruszą sklepów węglowych.
odbędzie się o~pra;va towaGodz. 14 - PKP Druży
Będziemy zawiadamiać nana Stoki i Marysin III, zabierzyszek odpowie<lzi!\lnych za ny Parowozowe - Łódź Ka
szych Czytelników codziennie,
rając jednorazowo po 3 tony
jakich punktach będzie
pracę kobiecą po linii par- liska· aodz 15 - PKP Wiwęgla w workach zaplombo- w
· Przemiał
tyjnej. Sprawy bardzo waż- dzew' ~ Wydział Drogowjlwanych po 50 i 100 kg kążdy. sprzedawany węgiel.
(m.)
Oprócz węgla sprzedawany bę
ne. Obecność obowiązkowa. Ruch, Warsztaty Elektro~
dzie
lofix
niezwykle
tani
l
ll'waga, Studenci - człon techniczne; godz. 16 - PKP ~
Z TOW • . PRZYJAŻNI
oszczędny chemiczny
środek
kowie
kół PZPR
POLSKO • RADZIECKIEJ
przy Chojny - Wydział Drogo- llWrllrllflfllłllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllłlllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllll na rozpałkę, doskonale zastę
\VSGW - SGH - WSM i wy.
'rnPha'af":':. rzwMim;~&t.m;rm;;~;;ł>Jwm.t.~.i&& pujący drzewo.
Towarzystwo Przyjaźni Pol
zaprasza
PWSP.
Dzielnica Widzew
Węgiel w ruchomej sprze- sko • Radzieckiej
CENTRALA TEKSTYLNA
członków i sympatydaży jest doskonałej jakości swych
W dniu 16. 2. br. o godz.
Godz 8 _ PZPB Nr 16
ków na odczyt pt. ..Armia
BIURO SPRZEDAżY WYROBÓW
20 odbędzie ~ię zebranie wy Straż Przemysłowa; godz.
Radziecka· w historii". który
borc~ w auli ~GH przy ~l. 13.30 - Przędzalnia i · Skrę
JEDW ABNICZO - GALANTERYJNYCH
ARTYKUŁY
DZIEWIAR. wygłosi ob. płk. Odlewany w
Arnm. 1:~dow~J 3-~„ Nalezy calnia zm. 3; godz. 14.15 W LODZI
SKIE DLA LUDZI PRACY dnin 16.II.49 r. 0 godz. 18-ej,
przyruesc legit~acJe człon Wifama - tokarze zm. 1;
w lokalu T-wa przy ul. Piotr
W PSS
kowsk!ei 272 b.
zatrudni
ko wskie.
gr.dz. 16.15 - PMS - . Roz111111:m1111111111i111111111111111111111111111111111111111111111n111111111111
Mając na uwadze potrze
Uwaga ! Studenci ·Wydz. Iewnia zm. 2.
TECHNil\A BVDO\VLANEGO
by świata pracy, PSS przy
Hun~anistycznego · członko
Dzielnica Górna
11a stanowisko referenta w Dziale Inwestycji
stepuje do rozdziału wśród
Dyrekcja
wie PZPR!
Godz. 13.30 _ PZPB :r-fr
i Odbudowy,
pr2cujących artykułów dz'.e
Przf"nysłu Miejscowego
We wtorek dnia 15 bm. 17B - Przędzania · cienkoOferty należy składać osobiście w Oddziale Perwiarskich. iak pończochy,
Zjednoczenie Metalowe
o godz. 20.15 (punktualnie!~ przędna zm. 3; Fabryka
sonalnym Biura Sprzedaży Wyrobów Jedwabniskarpetki itp. po cenach
FABRYKA Nr 16
odbędzie się w lokalu Kollll Tektury Falistej· o-odz. 14'
cw-Ga!anteryjnych w Lodzi przy ulicy Piotrkowzniżonych.
Łódź,
Ks. Skorunlti 17-19
tetu Łódzkiego .<Sienkie.wi- _ „A~kermann;,; ~odz. 19
skiej Nr 37, wejście C, I p,
39~k
W celu uzyskania przytel. 128-95
cza 49) zebrame party;ne. _
Lokator".
działu
Rady
Zakładowe
Obecność obowiązkowa.
D". I •
G•
L
instytucji fabryk itp. w:n Zatrudni natychmiast tokazie mea .orna
ew'\
ny zwróc '. ć się z odpowieo rza i ślusarza. Reflektujemy
ODPRAWY
T
ZAKŁAD ELEKTROMECHANICZNY
nim podaniem i listą imien tylko na siły z długoletnią
PRELEGENTÓW:
Godz. 15.~0 - .PZPW l\r
.
3 - Wykonczalma;
godz.
ną
pracowników wraz z
praktyką.
Dzrelnica Bałuty (Zg1e:- 16 - Zjednoczenie Przemywvm'enien:em zal)otrzebo.
wania
do
Dz'.ału
włókienni
Zgłoszenia
osobiste do biura
ska 71) - 15 bm. o godzi- słu Optycznego.
C7f>'\O PSS Piotrkowska
fabryki.
nie 17.
Uwaga! Słurlt:te7.e Kur- ..!<:
190. telefon 212-20.
366g
Dzielnica
Górna bL ewa .sów Partyjnvr!1 Dzielnicy "" Łódź, Al. 1-go Maja 19.
lllllllllllllllllllllllłllllllllllllllllllllllllllllllllllUlllllllllHlllltłl
(Wigury 4-6) - 16 m. o Górnej Prawej!
-~----------~1.----------------------godzinie 16.30.
D „
CENTRALA
IIANDLOWA
D . lni
St
. . k
zis, d:nia 15 bm. odbedą
(Po:~ni~!ra) _ ~~o~::s ~ się wykłady w następ;ją- ŁÓDZKA WYTWÓRNIA PILNIKÓW
PRZEMYSŁU
ODZIEŻOWEGO.
godzinie 17.
cych zakładach pracy: godz.
Łódź, uL Skorupki 17 -19
zatrnrlni od zaraz:
Dziś, dnia. 15 bm. odbędą 15.30 - PZPW Nr 2 (wykł. Sp. z o. o
•
370k
1 inżyniera budowlanego,
się następuj3ce zebrania or tow. Piekut) i PZPW Nr 6 ..._T_e_1·_1.5,_7-_4_2_·- - - - - - - - - - - - - - - . . . . ; . - . . : :
5 techników budowlano-instalacyjnych,
gan.izacji PZPR:
( wykł. tow. Kreciński).
~Nt!tIJSHTh1ff:t.1~';~}%1:~~~mJ{ff,(1~~1tlHITTtlli!ifJW-:.mm1~~E!1I'®:'JJJ?!rnl~1~~tmłzi~1
4 księgowych w,ysokowykwaJifikowanych,
3 szoferów z długoletnią praktyką.
Co nowego w ZMP
Zgłoszenia: Wydział Personalny, ul. Piotrkowska
Dziś, . dnia 15 bm. odbędą
Dzielnica Górna
ZGUBIONO
książeczkę ZGUBIONO kartę RKU 85.
346k
się następujące zebrania kół
Godz. 13.50 - IX Szkoła Ubezpieczalni na nazwisko Lódź,
Ciesielski Tadeusz, · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , - - _ _ ,
ZMP:
11-letnia - koło Nr 3 kl. Pawlikowski Jerzy,
568g Kraszewskiego 1-5.
566g ·- - - - IX i koło kl. X.
- --Młyn Wodno-Motorowy
Dzielnica ·Górna .Lewa
D · 1 .·
w··· ·
ZHtJBIONO zezwolenie na ZGUBIO.NO książeczkę U.
ue mea · Iuzew
pos'ad · brani nr 035713 bezpieczałni 'fia naz\Visko
B-cia BRYSZEWSCY•
Godz. 13.30 ·_ PZ . Oddi.
G<:idż:'" 15 . 2 o
I Gimn. wy~ta~:e przez WJJBP Wende Helena.
- 56fig
• Rauzioorz
.
kl. I AP: Ł'd' kt'
. . .
.
__
nn.
·..p r óchnik'a zm. B·, .go d z. Przemysłowe
. odz 16 _ - PZPB
N 16 ·O. z,
o. re mmeJszym ume
G
k
1~
5
16 - PZPDz. im. 10 Of"
· .·
r
waznia s1ę Bank Gospodar· ZGUBIONO indeks 'WSNA ..!'.<; ·ro.ina Chociszew, pow. Łęczyc i
i.ar. (posiedzenie
zarządu); stwa spÓłdzielczego O-W Nr 2764, Szydłowski Ma- ~ Przemiał gospodarczy.
18 ·30 - godz
II licealna;
' ' Pabianicka 29.
Dzielnica Sródmieście
godz._
Szkoła18Społ. Lódź ' Al · Kościuszki 47,
rian.
669 '._
M _ _ _ _ _ _ _ _ _..__ _ _ _ _ _ _ _ _.....,_...
Godz. 15.30 - PZZPP ·Nr SPPK
Szkoła
;.i, Wifa- 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u11111111111111111111111111111 •
1 oddz 2. godz 19 45
.
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Szkoła
Telekomunikacyjna. Społ. I licealna A i B.
CENNIK OGŁOSZE~ w dzienniku „GLOS ROBOTNł('ZY"
Za jednostkę ohlicu·niową dla ogłoszeń wymiaro1.i:ych przyjęto 1 i.nm
zez szerokość 1 łamu (szpalty). W tekście i 21a tekstem 6 lamów po 45 mm. głoszePAŃSTWOWE DOMY TOWAROWE W ŁODZI
nia drobne liczy się za słowo.
·
zaangażują od zaraz:
W dniu dzisiejszym dyżu
Drobne .
Nekrologi
1) Głównego Księgowego - bilansistę z długo
rują na.c;tępujące apteki: Wielkość ogłoszeń
Z1 tPkstem
·w
tekścir
la tekstem
letnią
praktyką.
od
1 do 100 mm
200
300 ·
160
50 zł.
Piotrkowska 165
Chą
2) Kierownika Administracyjnego.
od 101 do 200 mm
240
360
200
najmniej
dzyńska,
Narutowicza
6
3} Pl1mistę - statystyka.
od 201 do 300 mm
310
470
270
10 słów
Głu~howski,
Rzgowska
147
Zainteresowani zgłns7.ą się do Wydziału Personalpowyżej
300 mm
400
600
360
Kowalski, Sródmiejska
nego PDT, ul. Piot rkowsk:\ 60-62, w godzinach .
Ogłoszenia taQelaryczne, bilanse i kombinowane o 100 proc. urużej.
21
Malczewsl:i, Karolewurzędowych.
367k
' Ogłoszenia w numerach niedzielnych i świątecznych o 50 proc .. drożej.
ska 48 San.icka, Lima·
Ogłoszenia ·7 numerach specjalnych i okC1licz.no~ciowych Q 100 proc. dro7.ej.
Stokłow
Od cen powyższych żadnych rabatów nie udziela się. Ogłoszenia drukuje się 11owsltiego 80 w miarę wolnego miejsca i za terminowy druk ogłoszeń nie ponosi się odpowiedział ski, Napiórkowskiego 41
noś ci.
Bartos~k.

KAZIMIERZ ROS·lliSKI
Gospodarczy
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OGŁOSZENIA DROBNE

I

-

Czytajcie Głos Robotniczy
•

Teodor Dreiser

37

Tragedia Amerykańska
- Wolałbym Webstera z Utka albo Beemisa, a
obu razem. Im więcej zdań, tym lepiej.
Heit czując, jak wielka odpowiedzialność na nim

dodał:

może
ciąży,

~ Masz rację. Jeżęli czterech doktorów wyda swoją
opinię, będzie to miało większe znaczenie niż zdanie jednego lub dwóch. Jeżelf dziś albo jutro chcemy zakończyć
śledztwo. trzeba ich zaraz wezwać.

- Naturalnie; naturalnie! Dziś jeszcze pojadę do Lycurg us i- mam nadzieję, że zbiorę tam wiele wiadomoścL
Może spotkam się osobiście z tym Griffithsem„. A gdyby
nawet nie, to w każdym razie znajdzie się coś, co rzuci wię
cej światła na te sprawę. Zanosi się na coś poważnego,
Fre~żie. Mam wrażęnie, że żaden z nas nie miał jeszcze
w ręku takiej sprawy i dlatego powinniśmy bardzo uważ
nie brać się do ·niej. Młodzieniec ten jest, zdaie się, bardzo bogaty, a jeżeli tak jest, to Mm ucieknie. Rodzina jego też stanie za nim.„ - Przesunął nerwowo ręką po wło
sach i dodał: - Ale to nic. Teraz tylko trzeba koniecznie
spro.wadzić Beemisa i Webstera, a najlepiej zatelegrafować
do nich jeszcze dziś wieczorem albo zatelefonować . Z Albany weźmiemy Sprulla, a tylko dlatego, żeby mieć sp0kój
z miejscowvmi, weźmiemy stąd Lincolna i Bettsa. A może
Bavo ... - Pozwolił S'"lbie na cień u.;rńiechu. - Teraz jadę.
A ty,. Fredzie. p'lst;;iraj się i> d0k torów na poniPdz i ałek albo
na wtorek, ja za~ będę · się star a ł wró··ić jak n:i iprędzej
i zabierzemy sie d" roboty. LPpiej. żeby byli tu joż w poniediiałek, im :prcd?ej tym lepiej. •
?.łn7.vł do _
szu·nady kilka dokumentów. a ootem w dru-

gim pokoju

oznajmił

Aldenowl. :!e czeka go nowa podróż. nla, a będąc przyzwyczajony do takich sytuacil, skierował
Burtonowi zatelefonować do pani Mason się sarn na schody, prowadzące na wyższe piętro.
i wytłumaczyć, że jest bardzo zajęty sprawą i nie będzie
- Bardzo mi przykro, moja pani, ale jestem zmuszomógł przed poniedziałkiem wrócić do domu.
ny prosić ją, 7.eby nam pokazała jego pokój. Mus!my zroPodczas drogi, która trwała kilka godzin, Orvillę Ma- bić rewizję.
·
son, usiłował wydobyć z przygnębionego, zrozpaczonego
Widząc, ze nie może ~pr1eciwić się osobom ur:!'~owym,
Aldena nieco wiadomofri dotyczących przeszłości Roberty pani Peyton w najwyższym zdenerwowaniu wskaz;;il1.1 poi słuchał o jej szlachetności, uczciwo~ci. cnocie, dobroc;i . kój Clyda, \JJ.Vażając jednak tP, J"ewizje za jakąś niewytluserca i słodyczy char'!ikteru, dowiedział się, gdzie poprze- mac7oną pomyłkę.
dnio pracowała, Ile zarabiała, co robiła z pieniędzmi.
W pokoiu Clyda od razu wpadł im w oczy niewielki,
niezbyt ciężki, stojący w kącie kuferek, którym F<.unce,
Była to zwykła, pospolita historia ubogiej dziewczyny,
detektyw, zaraz sie zajął. Podniósł go naprzód, chcąc zb:i-' .
którą jednak Mason umiał należycie ocenić.
Przybywszy do L:vcurgus poszedł razem i; A ldenem do dać jego wagę, Mason zaś obejrzał wszystkie r:rP.czy w t'<)·
hotelu, gdzie wziął dla niego pokój, żeby mógł odoocząć, koju, zawartość szuflad I pudt>łek oraz kie~7eni 11br11t\.
potem udał się do biura miej3cowego prokuratora, z którym W jednej l sz:u f!ad. miedzy bielizną, zna]a7.ł kilka staryc:i.
zaproi;zeń od Trumb111lów, St:irkliw, Griffith~ów. ł{"lrrf Pmusiał się porozumieć w tej sprawie i otrzymać pozwolenie
na działanie na tym terenie. Po czym w towar7yshvie dziel- tów, a przy nich kartkę z notatnika Cl~·<h: „~roda. 20 lw
nego detektywa wybrał się do mlesr.kanla Clvda na Jef- ty, obiad •1 Starków". a n)7ei: .,Pii>tt>k. 22 u Trumbullńw"
Porównał natyrhmifłd cKarakter pisma z kar1ka 7.nale:r.i(! ,
ferson Avenue, licząc na to, że go za.s tanie w domu.
ną w walizcp R.ob<>rtv I przekonał sie,
że są idrntvczne.
Pani Peyton jednak oświadczyła mu, że Clyde Istotnie Spojrz::ił tera7 na <it>tektywa. który ies1cze oP-l:;idał
kufer~k.
mieszka tutaj, ale dzisiaj nie ma go w domu. Wówczas
- Co z tym zrobimy, S7.efie? Czy zabier:r,emy z sobą,
przedstawił jej się jako prokurator, który wobec pewnvch
czy otw0r7vmy jeszcze tutaj?
poszlak, związanvch z utonięciem dziewczyny w Big Bit- Myśle, - odparł z powaE!ą prokurfłtnr - ż,,. lep;ei
tern, a z którą, jak przypuszczano, Clyde żył jakiś czas bPd7ie tu zrewidnwać . Mogę po to pnvsłać późniel. :;ile
mu~i wejść . do jego pokoju.
tera1 chr- mhPC7.YĆ od razu. co tam iest.
Pani Pe,vton tak była zdumiona, że co\nęła się z wyDetektyw wyi:;il 7. kieszeni cieżkie dłuto i zaczął si(! rozrazem z<>rozy, oburzenia i niewiary na twarzy.
glądać. rw nie zm11rhie ~dzle młotka.
- Ale:! to niemożliwe! Pan Clyde Griffiths? Ależ to
- Nie Jegt to zbyt mocnv zamek - mówił - i m ;: ślę,
że uda ~i„ n11m go łatwo otwonvć.
śmieszne podejrzenie! On jest bratankiem Samuela Griffithsa i dobrze jest wszystkim znany.„ Ka7dv krewny moPani Peyton, niP~łychanie zgorszona takim uproszczeże stwierd7ić jego niewinność ... Powied7ą papu o nim wszyniem s;>r?.wy. n1wołała:
~tko . ale nie to ... nie to.„ to niemn7.liwP!
- Mhtek mnf' o:rnu d'lć. ale dl'lC"7.Pgo nie m..,żna poPatrzyła ze zdumieniem na Masona I detektywa, któ~~ać 1"l<l ~111~„n.H? Ni~łyszałam jeszcze. żeby ktoś w ten
ry chcąc rozproszyć jej wątpliwości okazał jej swój znak sposób Dostenował.„
urzędowy oraz dokument zezwalający na reWizie mieszka'D. c. n.\ •
Następnie polecił

0

0

I
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~~IM:A\1r~
PAŃSTWOYl/Y

TEA'rR
WOJSKA POLSKI.EGO
w Łodzi, ul. Jaracza 27
Dzi8 o g-o tl z. l 8..15 ,.U o<ly W r.
selnc" - 'rl'i do lVi ~ko lurlowe w
uklad zi c i rr i:,· ~crii LconA. RthiL
Jera .

Paosc· i~a r!out

ni<>ważnc.

„MELODRAM"
ul. Traugutta. 18 (Gmach OKZZ)
D z i ś u godz. l 9.15 ~ z tuka postr:powcgo pi5arza.
amerykaii.
skicgo .Arlh11n1. Millera pt. „Sy
now ie''·
Ka ~ a czyn na od godz. 10-1.J
i od l 6. Tel. :l66.18.

Łyżwiarki
· nie

mają

ra.d zieckie

sobie równych na

świata

w jeżdzi1 szybkiej na lodre

łyżwiarskich świata

N a marginesie tegorocznych mistrzostw

Teatr Kameralny Domu toł.
nierza ul. Daszyńskiego 34.
Dziś o godz.
19,15 komr.diu
fa.r6a E. Pietrowa „Wysipa pokoju".
Kasa czynna od l:lej, tel.
123.02.
Teatr Powszechny
Codziennie o godz. l!J.15
(w niedziel ę i święta d'rl'a przed
eta' „mia o godz. 16 i 19.15)
~ztuki Michała Bałuckiego pt .
• Klub Kawalerów''.
Teatr Komedii MuzyczneJ

świecie

Mistrzyni
i wicemistrzyni

Aby zdobyć zaszczytny tytuł 4) Szelichowa (ZSRR) 49,8,

„LUTNIA"
Cod:i;icnnie o godz. 19.15 operetka. Straussa „Baron Cygań·
eki".

!SAKOWA

Teatr Lalek „ARLEKIN"
Z.ód~,

Piotrkowska. 162,
telefon 258-99
Codziennie prót'z poniedział.
ków o godzinie 17.ej „DWA
?.rrr ..... \ŁY I śWIAT CAŁY"

Przed zoUJodonti o „Puchar Tatr 0

20

ł1 inr1ta.

W l'icdzielę i święta dwa wido'Viska o 15.te.i i 17.te~.
.
Kasa czynna od godz. 10.eJ.
TEATR „OSA"

Traugutta l tel. 272 - 70
Codziennie o \9.30, w niedziele
t święta o 16 1 \9.30 arcywesoła
komedia muzyczna pt.
Porwanie Sabinek" z J. Wę
!r-;.;11;e111. Zniżki ważne.
Ku~a czynna od godz. 10 r!1.·
no bez przerwy - tel. 272.70.
TEATR KUKIEŁEK RTPD
ul. Nawrot 27 - tel. 160.07
Codziennie prócz poniedzia~
ków o ~odz. 9.ej dla szkół „Pinokio" "' W każdą. niedzielę i
święta ·o godz. 12-ej ;,Historia
cala o niebieskich migdałach''
- wiclowisko otwarte.
Ka~a czynna od
godz. 10.ej

dzienni karzy zagranicznych

i kilka ekip filmowych przybędzie do Zakopanego
Warunki śnieżne zap,owiadają się doskonale

Jl.fiędzynaru•lnwe zawoiły
c.iar~kie o „PuC'har Tatr' '

Biuro Prasowe zawodów, rra z\Viązane z poszczególnymi kon
obecnie przy \Vy<lzialc kurencjami.
którymi wysoki protektorat ob. Propagandy GTiFK, od 19 hm:
Kierownicy konkur~ji przed
j4ł Prezydent RzeC'zypos11011tej zna:jdować 8ię będzie w Zak.opa ~tawili plany prac, która
po
Pol~idej Bolesław Bierut, :1t>m.
rlp;kusji zebrani
zatwierdzili.
·„ co r,az w1'ek·ze
zain D uze
· opa d y ś meznr,
· ·
t rwa.Ją•
z.- 08 to~ą.
wydane
szcze!!ół~~e
W z l)lldzaJ..,.
: ~·
~·
„
~·
· zal!"ramcy,
·
J~1cz
· h a ce " ' górach od sz t>re~u dni ~wa rr.ap k'1 onen
· taCyJne
·
t ra8y b'ie.
tcresowanrn
Z!!łoszeń dziennikarzy zagrani- r:un ują. doskonale ,~a run ki linie gów.
·
d o B'mm żnfl na. okres zawodów.
I
czu;v~n.
wpł;vwan<'a
Pra~O,l'ego zawodów, stale wzra w nied·zielę dnia 13 bm. odby
pływacki'
st:i. i . wynosi
ob~cnie przcsz~o lo się w Zakopanem pod prze,
6
2C oscb. Na zawody przybędzie wounictwcm ob. Kisielińskiecro
kurs dla przodowników
• • d o za k opanego
k"lk
"'
.
r Ówmez
1 -·~ ;;\!branie komitc:tu or<ranizac,·j.
·
k'
h
o
„
~ódzki
Okręgowy
Zmązek
zn;:ramcznvch e ·1p fi1mowyc nt•go na którym okreśfono
stru Pł
k'
· · k
·
d'
"h
'
.
.
vwac 1 orgamZUJe ·urs przo.
1 ra 10wyc .
- kturę kicrowmctwa. . ~awodów do.wników pł:vwani'a. Zajęcia. na
1.Herzen~e czasu podczas bie· o~az omówion_o funkcJe ? WR7:yst kunie odby":ać będllc się w go~ów będzie pr~errowaazane z~ kie
szczegoły orgamzacyJne, dzrnaf!h wieczornvch 3 razv ty
pomocą. specJaln~ eh urz~d7:c 11
"· o<lniowo. Kandv dat ubi!'cr~;acv
chronomctrażow,ch znan2j fJr.
~ ~
. ·
.·· · E
'ie
StQtnle
WQ
ne
się o pnnę~ie na 11.urs wmien
my szwaJcnrskH'J " terna_ · or1powiadat'. warunkom:
ljrz~·dzenia te
sprowadzi ze
1
Hzw~jcarii GUh.1'', jako wsJ?ół.
1'
·U
1) świadectwo 7.drowia,
0 ,·gn~i '.t.ator zawodów. Chrono. Zurząc\ Łódzkiego Kl.ubu Sr:o~ 2) ukończone 16 lat życia,
Eterna.'' wyklu tcTI"cgo podaje do
wiadomosc1
klas . k ł
d t
.
I et raże firmv
n
"
,
.
•
3) 7 .
~1. o v po !I awoweJ
<"Zaji>
wRzelkie• omvłki
przy mie członkow,
ze
w dum 26 lutego
· .
.
: czasow
·
· ·
· · d o- b•' · (sobota) • o godz · 18-e;·• w
4) znRJOmość trzech Hyli pły
n:enrn
i zapewma,ią
I hdne ie
obliczanie
Równo pierwszym, o godz. 18.30 w dru wania,
c'z~śnie
a . Etern~" ufun. gim terminie, w Sali Miejskiej
5)- przepłynąć 400 metrów w
dowuła piękny ·~hronometr na Rady_ Narodowej .przy. ul. No. oc:;olnym. stylu.
,
r~k" jako nagrodę w zav.-odach watki 16 odbędzie
się Walne
L.głoszema
należv
nadsyłac
" ·
· Zebranie Klubu, na którym bę ŁOZP~ ul. Monius zki 4a do
dzic omawiana sprawa przystą. dnia 20 lutego br.
rie11ia do pionu patronalnego.

Zw

Q

,

\

"'KS .

ul. u-eHcrahssimusa
Stalina Nr. 1
Sen o Miłości''.
·~odz 16 18, 20: w njedz. H
fom doz~oloay dla młodzie~y
od lat 18.
13.\VfYK ul.
Narutowicza
1\r. 30.
. Skarh"
~odz. 13,30, · lfi, J 8;\0, 21,
; nie_d'z. poranek 11,30
film dozwolony od lat a.
BA.TKA ul. Fr>1ncis;;kantika
1' r. 21.
,.Zwarjowane JQtni sko''
godz. 18, 20. ~ uiedz. 14, 16.
film dozwolony dla młodzie·
AJ:.RI A _

ornan1zu1'e

0

, '"'·
zebfOnte

. . · ,.

0

AZS (w orszowo )
"I

na1 eps.zy w

• tk6

SIQ

ZWIĄ:t.EK

r,ar

POTĘGĄ

nać t11;:~<:e

.

. .

wce Dział ofzcralmJ ŁOZPN-u

~~:i~~~?s~~ i~~łA :ł·~:r= Komun1:kat
~zawie zakończone zostały fina
\V

lowe spotkania w siatkówce dru
żyn ~ięskich o tytuł mistrza
Pol~ki na. rok 1949.
~ wymku rozegranych ~pot
kań pierwsze
miejsce i tytuł
żv
GDYNIA - ul.
Daszy1iskiego 1r,i>trzovl'ski zdob"ł warszawski
.~zs, wygrywając
wsqstkie
Nr. ~.
,,Pro;;ram Aktualuośd Kraj. swoje merze w puli finałowej
i Za;;r. r: r. 7''
r:i pkt ).
Na drugim miejscu
~odz. ll, 12, 13, 16, 17, Ul, 1.1;alazł się zeszlorotzny mi~trz
:\7.f (Wrocław) - 2 pkt. przed
Hi, 20 i 21.
ni. 8KS „Zryw'.' (Gdańsk) l
HEL (dla
młodzieży)
pkt. i Olszą (Kraków) - O pkt.
Lt•gion6w 2 - 4
.,Zygmunt Kłosowski''.
ul. Rzgowska
::?Odz. 16, 18. 20 w mcdz. 14 HEKORD j1ora nc k 11.30
Nr. 2
1,f(; ZA - Ruda Pabianicka
„Wilki morskie'' - I seans
11odz. 16, niedz. 14, dla mlo„Pieśu Tajgi''
godz. 18, 20, w niedz. H, , ~ti.
dzieży,
film doz" o' ,„„ 1lla , „łt,il z 1 ezy
„~iostra loka.ja'''
~oiłz 18, 20. w niedz. lti,
PvLONT A ul.
Piotrkowsk.l
film· dozwolony dla mło r1 zicży
67
l"Srk. b·"
IH'!'łLOWY (dla młodzieży)." " ar 1·· ''0 1•' 18 30 21 w
uI~. K'l"
ib.rns''k'iego N r. 1"~
__,
gouz. u,tJ '
v,
'
,
,
film doz11 olonv od lat 14.
"'aeno 1„a
· cl
,
•
go z. 1 n, 18 . 20 , w 111 e z. 14
Fl!ZEDWIOsN'IE ul.
że
Poranek 11.30.
romskieg~ Nr. 74 - 76.
. , ś\VIT -Bałucki Rynek Nr. 5.
„Dzwon01k z; Notre
Dame
Ostntr1ia noc"
go? z· l 5.30, 18, 20,30, w me- ~odz. 18, 20, w ni<'1l1. 14, lfi
dzielę 13
film dn1wolony dla młodzieży
film dozwolony od Int 16.
oc lat 14.
:R< 1Dt · ; IK ul. Kiliń~kicgo l':f.CZ .\ _
ul.
Piotrkowska
.Kr. 178.
'
Nr. 108
,.DwaJ Panowie I<"'
„C.v~ański 'fabor"
w
godz. I li,:lO, 18,30, 20,30,
gudz. 17, 19, 21, w niedz. 15
11iedz. H,30
film dozwolony dla młodzie.
film dozwolony od lat 16.
zy.
R<>~JA „Dz1er1 kpt. IJru.uta' ' 'l'~TRY Si en kiewiczR
ul.
gt1dz. 18, ::!O, w niedz. 14, 16.
Kr. 40.
film doz1rnlony dla młodzie
„Stońce w~thodzi''
qodz 16, :i.8, 20 w niedz. 14
ty.

:' ·

RADZIEK1
SPORTU

ŁYtWIARSKIEGO

Lvżwiarze i

łlfżwiarki radzie
cki<; bardzo CZ*:'Sto Mtartnjio za.
gr~u.icą. odno~zą.e same sukcesy,
oi.tatni J'eduak eukces faakr.wtiJ'
Cholszczewnikowej i
żuk.:n\"ej
jeHc1.e raz
k potwierdził, że tak
juk w le ·koatletyce
kobi1cej
tak i w łyżwiarstwit! kobiecym
Związek. Radziecki jest i ·;1r,cizie
długo mepokonaną. potęga, ,

z r'7W

CHOLSZCZEWIKOWA

.e

.„.. „„.„„„,„„„,„„.„„ .. „.„.„„„,,,,„,,„„,„,,"'''"''''''"''"''''''''''''''''''''''"''"'""„"
przystępu)

J
Jo Zrz~zenio Sportowego
W czwartek 10 bm. odbyło
nad1.wV<:r.ajne
posiedz;enie
d KŚ zr' w
zar:ą u .
:Y •
.w posiedzenrn, po~a członka
m1 z~1:ządu, brał ~dział przed.
sraw1c1el Z rzesze ma Sportowe. k·owiec
. " ?b. . K uc h ar.
;;o. ,. Związ
~k1 oraz
przewodmczą.cy
ZM'P
, . .
oh. Ft>hksiak.
Zarząd klubu, opierając się
na wytycznych Zar}ądu <;Hów:ne
go ZMP oraz CKZZ, podJął Jed
~ię

nomyślną. uchwałę vrz.vstą.nicnia

.

•

Z w1ązlcow1ec 11
"

"
<lolyl'l1•!zaso'rl'e kJu,.y
Hkra Ba\n1y, T\JR
Cilo.i'n.v . KS Plomit>ń.

w~zy~t\;.1e
Zl\IP jak
.

~erenowe kn_ła sporto~e,

w
kto1yeh upra"'.1any hętlz1e sport
mn~uwy, 1·orn11cszaoue będą. na
B a l utac h .. Ch OJnac
.
h . 1. K ozrn.ac
.
h.
F'7.cze:!olnv
nac1~k
polozonv
· . ~ .
.
·
b~dzie na sek<'Je lekkoatletycz.
ne, g"imnast.n,zne, plyw:u~kie pil
ki r~żnej i bokserskie.

Zabawa

do J?ionu patronalnego „ZwiązSe'·ci·i· Mororowei· DKS
kc„ner".
J
Ustalono, że przyszła nazwa
Za.rz.ąd Sekcji Motoroiwej WŁ
klubu, w którym uprawiany bf- Zw. Dziewiarski~o Klubu Spor

Koleni·6 urn SPdz1'owskieno
Nr 2~~~ezi~ ;ort z~;eesz:e:~:y, ~[;:;~~~ :;~go ~ło~~:· .p~:n:~::~
6
'ł

5

•

,,Związkowiec Zryw''.
która miała się odbyt dnja 12
PozR Zrywem do ZR Zwiazko lute.go br. 0 godz. 21 w sali

Wf'

Pkt. 1. _ Dnia 15 lutego br., Sędzi6w ŁOZPN. że zaprawa
(wtorek) 0 godz. 19 odbędz! e, zimowa odbywać się będzie ~ iec, jak~ do pionu patron~lne świetlicy klubu, przy ul. Kiliń
się plenarne zebranie sędziów · w środę_ każdeg? tyg'Xinia go przystą.pił: KS Filmowiec, ski ego 145, odbędzie się w nana klórym omawiane będą 1począwszy od dma 16 bm. o K~ Flkóra. KR Pocztowie,~ orazlstępna sobo·tę dnia 19 lut~o,
s.prawy organizacyjne. z uwa godz. 18 w sa]j KS „Zryw",
qi na ważność poruszanych ul. Pogonowskieg 0 82. Obec1
spraw prosimy 0 punktualne ność wszystkich członków 0O US
IO
przybycie wszystkich człon- bowiązkowa.
Program na. wtorek 15 lutego ka 11la w•i, l:J.05 Przerwa. 14.20
ków. Nieobecność winna być
Sekretariat Ko1949 roku.
U.) Z pra~y. H.40 (L ) ~uzyka
3
pisemnie usprawiedliwiona pod
Pkt. · ll.łO Kroiiika polit.vrzn.-:::osp. obiadowa, 1:>.00 (L ) Felieton
ry11:orem kar regulaminowych. leg:um Sędziów ŁOZPN przyj
K
.k
CzechoRłowacji. 11.52 (L) Mu- &portowy, 1;).0;) (L )
omum a
Pkt. 2. - PO<lo.ie się do wia muje zgłoszenia kandydatów. zyka z płyt. ll.~ 7 S.v~ał cza. ty 1:>.10 (L ) Arie operowie Y?r
domości członkom Kolegium przynależnych do Pionów Pa- 8 ,1 , 12 .04 (L)
Muz~· ka z płyt di' ego (płyt~·). 15.30 AudycJa
tronalnych na kurs sędziów 1~ 09 Wiadomości połucln . 12.25 clla d1.:ieti. 15Jl0 1.Iuzyka popufilm dozwolony dla młodzież). półki rłożnej_ w terminie do .. Na ~wojską. nutę'' 12.45 Andy !::ana. 15.:'i:J „Kobiety w walc· zą,
od lat 14.
dnia 25 lutego br.
<'.ia dia wsi. l ~.55 iL) Pogadan ~e.i Hiszpanii"
lfl.00 DziC'nnik
WISŁA ul.
Daszyńskiego
11' :m .,Czy gło~ lu11zi możemy
Nr. 1.
nazwać instrumentem muzycz·
„Paganini''
„GŁOS" ORGAN ŁODZKIEGO KOMITETU
nym' ',• 16.5.i Przegl~d wyda w.
goilz. 15.30. 18. 20.::0 w niedz
I WOJEWODZKIEGO KOMITETU POLSICJEJ
nidw oświatowveh. I I .OO Kon.
13.00, poranek 10.30.
ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ
tcrt. roz1 .'·wkowy. 1i.43 Aud.vcja
film clozw<•h!n.v dla młodzic>zy.
Redaguje: Kolegium Rerakcyjne.
Tw„. Pu.'·jaciót żołnierza, 11 ..)0
1\'QLNOść ul.
NapiórkowWydawca: RSW „Pra:s:i".
rogadanka. 1 .oo Lckeja jt;Z\'•
skiego Nr. 16.:
Druk : Zakładv Graii<-zne n::.w ,,Prasa" Lódź, ul. żwir- ".,., !'a roRy,iskic;::o. 18.15 S<:htrn1ann
„Skarb"
•A
ki l 7, tel· 206.42.
'< - „Kreislerina" 18.50 .:w rocz
T e ! e f o n y:
godz. 12,30, 15, li,30, 20 w
·; uic(' 1whwalenia )fałej Kollst~· ·
niedz. poranek 10.30.
f~ Redaktor naczelny:
216-14 .,/ tueji". l!l.00 Kontert J ') ,10
film dozwolony od lat. H.
"J. l:u•tępcy red. 1tacz.:
219-05
„~~~ze~b-ni<: .~adiowa", 20.00
21-'H:; v Dz1Pn111k. _0.4;i (Ł) „Tłusz c zo.
Sekretarz o6powiedzialn~ .
Sekretariat ogólny:
123-29 ff: potv oilz.vskiwrtnf' przy prnniu
Dział partyjny:
223-29; 254..25; wewn 10 !'.-.;.· ~.·!'lny orn dalszy. irh prze. n\b"
Dział korespondentów robc1 niczych
chłopskich
oraz
~i .OO Koncf'rt. i;,·mfonitznv. mrdz. poranek 11
'" red&ktorów gazet ściennych:
I
2111-12 !. .':'~o (f,1 „;>.f~7.a.ika muz)-rzna"
film dozwolony od lat 14.
Dział mutacji:
'łl'.!-11 f
~:: .iS fI, ' Omow. progr. lok. na
Dział miejski i t1portowy:
Z,\CHĘT.A - u. Zg-ierska ~r.
254.21; wewn. 8 i 11 [· j..itro. ~:>.OO Ostatnie wiadomo.
Dział
ekonomiczny:
2~
223 29
l
,;i ~d. 23.10 ~Iuzvka ta'lleczna, Dział rolny:
254.21; wewn. 9
„Niecierpliwość serca''
j••!:
2:~.50 P rogran: na jutro. 2.J.00
godz. 16, 18.30. 21, w niedz.
Redakcja nocna:
172·31; 15il.bl
!/ (J , j Koncert życzeń, 0.15 (L)
Kol port.aż:
13.30, poranek 11.
.~~
film dozwolony od lat lS. i·· AdminiHracja:
7.:·1'011 «zenie audycji i J!ymn.
Dzieciom do lat 6 ciu wstęp do L.< Dział ogłoszeń:
,
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