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POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ
LODZ, NIEDZIELA 27 LU'.{'EGO 1949 ROKU

ROK Il (V)

I
Gigantyczne zadania - postawione
przez Kongres Zjednoczeniowy wykonane
będą w skróconym terniinie
Na podstawie danych i prze/
WARSZAWA (PAP). - W obecności wiceprezesa CUP
Przemysły spożyWcze wyka:
biegu wykonania planu odbu dr Jędrychowskiego obradowała w dniu 25 se.jmowa k!:'mi- zują bardzo silne tempo rozdo\vy pos. Rapaczyński wyra- ~ja planu gospodarczego, ktorcj przewodniczył pos. Cieślak woju.
ta przekonanie. że plan odbu- (SL).
PRODUKCJA CUKRU oslą
dowy na rok 1949 będzie prze
Komisja wysłuchała refera1u pos. Ra.paczyńskiego (PZPR) gnie 620 .000 ton. Szybko wzra
kroczony i że . postawione o przemyśle w Narodowy1?1 Planie ~'!spodarczy.~ w 1949 r. stać będzie produkcja cukierprzez Kongres .Jednmici Robot
. Planowana na r~k blez~~Y w_arto~ pr~~uk~.Jt przemysłu : ków, makaronu, namia!;tek
niczeJ zadanie prudtermlnowe panstwowego wynosi 12 mthardow 9;i8 m1honow zł według kawowych, piwa, słodu, wina, .
ltO ukończenia planu
będzłt cen z 1937 r„ wykazując wzrost w stosunku do roku 1948 bekonów, konserw mięsnych,
pr-,,ez przemysł państwowy wy 0 26 procent.
szynek, konserw itp.
konane.
menty produkcji parowozów I Najpoważniejszą JlOZycję w
Plan Inwestycyjny Minister
Następnie
11praw07dawca pośpiesznych, wagonów sy- PRZEMYSLE WŁOKIENNI- stwa Przemysłu i Handlu prze ZAMACH PÓDŻEGACZY WOJENNYCH NA POKy'J ZO•
STANIE UDAREMNIONY.
Jlrzechodzi do omówienia pla- pialnych, specjalnych i in- czyM stanowią tkaniny weł- widuje globalną sumę nakła
nów produkcyjnych POS'T.Cze- nych.
niane z planem produkcji 46,ł li dów na ok. 133 miliardy zł,
gólnych dziedzin przemysłu.
W grupie motoryzacyjnej miliony metrów, oraz tkaniny co w stosunku do planu na
WYDOBYCIE WĘGLA wy- przewiduje się
"Zwiększenie bawełniane 370,8 miliona rok 1948 stanowi wzrost o ok.
niesie· 74 milionów ton wobec produkcji tra.ktorów.
metrów.
57 procent.
faktycznego wydoby-cia 70.2 - - - - - - - - - - - - -
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Konferencia wMm. Skarbu

TOWEGO wykazuje dalszy
wzrost wydobycia ropy z eks- W sprawie akcji oszczednościowe1
ploatacji. Wiercenia posr.ukiW ARS ZA WA (PAP) Dnia
wawcze są nadal prowadzone.
26 bm. odbyła się w Mini·
HUTNICTWO wykazuje wy
sterstwie Skarbu lronferen·
~oki wzrost produkcji niemal.
cJa, poświęcona systemowi
we w11zystkich podstawoWYCh
oszczędzania w administra·
a~ortymentach.
cji par1stwowej.
W PRZEMYSLE M€TAJ,OW konferencji wzięli u·
WYM
szczególnie wydatny
dział przedstawiciele wszyst
je~t wzrost
produkcji obrakich resortów, zakładu u·
biarek do metali.
bezpieczei'1 społecznych, Po·
'\,i
OZIALE 'I' O•U l
wszechnego Zakladti Ubez·
SPRZĘTU
KOLEJ
EGO
pieczeń Wzajemnych, insfy·.
opraco\vuje ~i~
Qwr
y
tucji kredytowych i społeci:·
nych, oraz komisarze om:zędnościowi tych
tnsty·
tocji.
Wiceminister Skarbu prof.
Nowy Jork. (PAP).i 1Zgodnle dr L. · Kurowski w dłuższym
z zapowiedzią, delegacja radilec referacie zapoznał uczestnl· ·
ków konferencji z tezami sy
ka złożyła w komfsjf atomowej
stemu oszc.zędzania w adml
ONZ rezoluck, która wzvwa
nistracji państwowej, opraco
komis]~ do opracowania w "terwanymi
przez Ministerstwo
ml~tiis '10 dnia 1 czerwca br. pro
Skarbu.
jekl• 4 ' 2 konwencj\:
Dyskusja nad rereratem
I) W sprawie zakazu broni
przyniosła
wiele cennego
atomowej.
materi~lu. który przyczyni'
2) W sprawie ustanowienia
się do
realizacji akcji osystemu kontroli nad produkc}11 szczędnościowej. ·
energii atomowej.
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ne\ev.acia radziecka

żąda

zaknu bt0n\ atomowe\
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Kierownicza rola KP Czechosłowacji
whistorycznym zwycięstwie lutowym
;

Dostawy ZSRR dla Polski
na
-

sumę

WARSZAWA (PAP). - Premier Józef c:frankiewicz otrzymał następującą depeszę:

450 milionów dolarów

podwaliną

planu 6-letniego

Do Pana Cyrank'ewicza, Prezesa Rady Mmfatrów
Rzeczypospolitej Polskiej - Warszawa.

Po obszernej dyskusji za-I Druga z tych umów przewi
Proszę, Par.ie Premierze, 0 przyjęcie m,ojego pobrał głos wiceprezes CUP-u duje dostawy urządzeń przedziękowania za Pańskie i Rządu Rzeczypospolitej
tow. dr Jędrychowski, który mysłowych na sumę 450 milio
Polskiej pozdrowienia i życzenia z okazji 31-ej rostwierdził m. in.:
nów dolarów w okresie 5-letA
· · R d · k' ·
JESLI CHODZI o WSPOŁ .
cznicy utworzenia nnu a ZI.e c ieJ.
1
PRACĘ GOSPODARCZĄ ZE mm, przy czym d?st.awy te
(-) J. S T A L I N.
ZWIĄZKIEM RADZILCKIM, będ~ spłac~ne polsk1m1 tow~- · - - - - - - - - - - - - - - - - - - to szczególne znaczenie mają rami,. a okres spłaty zaczme
umowy o wzajemnej wymia- się dopiero po dokonani~ donie towarów, oraz o kredyto- staw.
WYCh dostawach inwestycyj1
g dalszy na str. 2-ej)
nych.
LONDY~ (PAP)- \V sobot~
rozpoczęly się
w
Londynie
2-doiowe obrady rozszerzo.n ego
l(omitetu Wykonawczego Brytyjskiej Partii l(omunistycznej
z udziałem ponad 300 delegatów
robotniczych, przybyłych z ow
zacieśnienia przyjaźni

Obrady Komitetu Wykonawczego
Komunistycznej Partii .Anglii

Apel robotników Leningradu
do robotników angielskich
sprawie
i wspólnej walki o pokój

Moskwa (PAP). 25 bm.' otl był się na stadionie zimowym
w Leningradzie wielki wlec z udziałem 10 tysięcy delegatów reprezentujących VlOO tys. robotników i pracowników
Leningra.du i okręgu leningradzkiego.
Na wiecu odezytano orędzie 950 tysięcy robotników an
gfelskich Lancashire i Chtstershire, skierowane do leningradzkich związków zawodowyt~h.
Orędzie to wypowiadało się kategorycznie
przeciwko
przygotowaniom imperialistów anglo - amerykańskich do
nowej wojny.
Orędzie .wzywało do dalszego wzmocnienia
przyjatnl
angielsko - radzieckiej I do w alki w obronie pokoju.

W odpowiedz.i robotnicy Le
Nasz wielki Nauczyciel I
ningradu wystosowali do ro- Wódz Stalin powiedział:
botników angielskich odpo„Zbyt iywe są w pamięci
wiedź.
narodów potworności niedaw
„Po zaznajomieniu się z Wa neJ wojny I zbyt wielkie są si
szą deklaracją czytamy m. ły społeczne, które stoją na
in. w orędziu - my robotni- straży · pokoju, by uczniowie
cy i pracownicy Leningradu Churchilla mogli Je przezwyprzesyłamy bratnie pozdrowie ciężyć i skierować świat ku
nia czołowym przedstawicie- nowej wojnie".
lom klasy robotniczej Anglii,
Wzywamy Was i wszystkich
którzy podnoszą głos w obro
nie pokoju.
robotników Anglii do wzmoc
Czym odpowiedziały na ra- nienia przyjaźni między naszy
dziecką politykę pokoju koła mi narodami, by wspólnymi
rządzące stanów Zjednoczo- siłami walczyć o pokój.
nych i AAglii?
Niech żyje Jedność i przyOrganizowaniem paktu pół
nocno - atlantyckiego i in- jaźń roł1otników Wielkiej Bry
nych bloków agresywnych, tanit i Związku Radzieckiego
!lkierowanych przeciwko poko w walce o trwały pokój na cajowi, przeciwko ZSRR.
łym świecie".

Generalny ~ekretarz
partii
Slansky wygłosił referat, w któ
rym szczegółowo scharakteryzował olbrzymie znaczenie ze·
szłorocznych wydarzeń lutowych
i stwierdziL że wydarzenia· te
definitywnie i w sposób bez·
powrotny wprowadziły Czechosłowac~ rnt drogę, wiodącą do
socjalizroo.
Historyezne fo zwycięstwo
stało się możliwe dzięki temu,
że
w Czechosłowacji czynna
b,yła od lat 20 pod kierownk·
twem Gottwald3 Partia l(omuni
styczna, która kierowała si~ nie
zachwianie naukł Lenina·Stali·
na.
Gdy referent wymienił GeneMoskwa (PAP) Dnia 24
Klement Gcutwald rallsslmusa Stalina, WKP(b) i bm. Ministerstwo Spraw Zagra·
Związek Radziecki
na sali nicznych ZSRR z polecenia Rzą
Prezydent CSR
du Radzieckiego przesłało ambarozległy sit burzliwe owacje.
sadom u. s. A. i Wielkiej Bryta
Praga (PAP). W Teatrze
nli w Moskwie noty w sprawie
Narodowym odbyło się · uroczyDziałania greckiei naruszenia przez rządy obu
ate po~ledzenie KC Komunlstycz armii demokrałycznei tych państw zobowiązań, doły·
"!1 Partii Czechosłowacji, po· Bukareszt (PAP). _ Zgodnie czących repatriacji obywateli
radzieckich z Niemiec I Austrii.
święcone pierwszej rocznicy wy z doniesieniem rozgłośni Wo!·
NOT A DO RZĄDU tJSA
darzeń lutowych I 20-leclu V-go nej Grecji, .oddziały greckiej stwfordza m. in.: że według nie
Zjazdu Partii, na którym jej armil demokratycznej w Epirze kompletnych danych, w chwili
przy\Vó'dcą wybrany został obec dokonały ' w ciągu ostatnich dni olbec·nej w amerykaf1skiej st.re·
·
fie okupacji Niemiec przebywa
ny Prezydent Republiki
Kle· kilku większych ataków na po· •jes7.cze ponad 116 tysięcy oby111ent Gottwa!Jł .
.IYC ie monarcho-faszystów.
l wa tell radzieckich. oodle1ra ia·

\

Depesza.Generalissim~sa Stalina
do Prem;era J. Cyrankiewicz~·

śro<lków przemysłowych

całego

kraju.
Celem obrad jest ustalenie polityki brytyjskiego ruchu robo·
tniczego w okresie przedwybor·
czym.
Generalny sekretarz Partii Ko
munistycznej Harry Pollit wygłosił dłuższe przemówienie. w
HARRY POLLIT
którym sprecyzował wytyczne
partyjnej w okresie
Sekretarz Generalny Brytyj- polityki
skiej Partii Komunistycznej. przedwyborczym.

Wysokie. odznaczenia

generałów

i oficerów Wojska Polskiego
orderami Republiki Czechosłowackiej

WARSZAWA (PAP).-Dnia
lutego br. w rocznic·ę wir!
1'icli pr zeobrażeń lutowych, 'ldbyła się w ambasadzie czecho~;",

l'łowarki<'j

uroczy~tość

wręcze

nia wysokich odznaczeń czecho
slowa ckich gt>ni>rałom i
ofice
0

rnm

Woj~ka Pol~kiego.

Pi·zcmówienie wyglMił amaba
~ador Rcpnhliki
CzrchMlowac
kiej w WnrHznwie Il· . J<'ran~i>zek Ri .<ek, poczym
nastąyuła
uroczystość
dekornrji gcnrra
łów i ofirrrów polskfrh.
Order „Białego lwa. z& zwy
r.:ęstwo' • z gwiazdą otrzymali:

gen. dyw, Ma.ria.n Spychalski,
gen, broni Wła.dysła.w Korczyc,
gen. broni Sta,ni11ław Popl:a.w.
eki, gen. bryg. Piotr Jarosze.
wicz, gen; dyw, Fra.nciszek Wi
told, gen. bryg Konra.<!' 8wie.
tlik.
'
Ponadto order ,Bi&łego lw&
:ra zwycięstwo•' z gwia.zdit Otl"Zymał gen. dyw,
Aleksander
Zawadzki.
Krzyżem orderu „Białego lwa
za zwyc ięstwo" odznaczeni ro~tali m. in, gen. bryg. J&nUAI
Za.rzycki, płk. Edward Ochab
i inni.

Anglosasi naruszają z~bowią2ania, dotyczące repatriacji
· obywateli radzieckich z. łłi~miec i Austrii
cych repatriacji, a w amerykan
skiej strefie okupacji Austrii ponad 19 tysięcy obywateli ra·
dzieckich.
• Radzieckje wladze wojsk?we
w Niemczech i Austrii niejedno
krotnie domagaly się od amery·
kańskich wła'dz wojskowych po
lożenia kresu dzialalności wrogich Związkowi Radzieckiemu
elemenfów i organizacji. zmre·
rzających do uniemożliwienia
repatriacji oraz stworzenfa ml·
5jom radzieckim wamnków u·
możliwfających
normalny prze·
bieg repatriacji obywateli ra·
dzier.kich dn 7_C)RR_

Jednakże amerykańskie

wła·

dze wojskowe nie tylko nie po·
djęly nieodzownych w tym kle
runku kroków, lecz wręcz prze
ciwnie, w styczniu br. oficja!·
nie zawiadomiły dowództwo ra·
dz·ieckie w Niemcźech i Austrii
że działalność radzieckich misji
repatriacyjnych winna być za·
kończona do dnia I marca br.
Rząd Radziecki uw~ża, • łe
deklaracja amerykańskich władz
wojskowych sprzeczna jest z
radziecko - amerykańską umową
repa tria cy jną z dnia 11 lutego
1948 r., która nie' przewiduje
J.ednostronnP.un fe I wvvowiedze

sprzeczna jest z · u-Rady
Ministrów
Spraw Zagranicznych z dnia
23 kwietnia 1947 r. o osobach
przesiedlonych. jak równie! z
rezolucją Zgromadzenia General
nego ONZ z dnia 17 listopada
1947 r., zalecającą popieranie
i ułatwianie repatriacji osób d~
portowanych, do kraju ojczyste
go,
NOTA PODOBNEJ TRESĆI
DORĘCZONA ZOSTAŁA AM·
BASADOROWI W. BRYTANIL
n ia oraz

chwałami

Nr.

Delegacja wiejskich przo ownic pracy

u Prezydenta RP. BolesJawa Bieruta
Deklaracja sekretarza generalnego Francuskiej Par- wanych w Stanach Zjedno\li Komunlstycmej rozbrzmiała GLOSNYM ECHEM W czonych, Thorez wykazał, że
CAŁEJ FRANCJI. Na ręce Thoreza na.pływają liczne
agresywne przygotowania Imdepesze z wyrazami sympatii i zauUnia. Robotnicy fa- perialistów amerykańskich są
bryki Renault w Bologne-Bilancourt zobowiązali się niezaprzeczalnym faktem. Seprowadzić energiczną akcję w obranie pokoju. ltobotkretarz generalny partii konicy fabryki Hochkinsa wyrażają całkowitą, zgodność z munistycznej
stwierdza
deklaracją, Thoreza. B. radca miejski de Borme nadedziennik - podkreślił z na&łał list, w którym podkreśla, że aczkolwiek nie jest
ciskiem, źe pokój Francji zakomunistą, wypowiada się ZA WSPÓLNĄ AKCJĄ W
pewnić może jedynie prowaOBRONIE POKOJU. Lic:me <lepesze napłynęły z okrę dzenie
niezależnej
polityki
ru paryskiego oraz z ·wte lu miejscowości departamen- zgodnej z interesami kraju.
tów: Ind.re, Lot - et - Garonne, Landes, Charente - Ma„CE SOIR" nawiązując do
rltlme, z Tulonu, z Marsy Iii i innych.
pogró'żek
Queuille'a
pisze:
„Premier pragnie .. uspokoić"
atyscy . komentatorzy pra- J dla Interesów Francji polity- Waszyngton i dać dowód swe
i;owi zwracają uwagę, że ·kę rządu Queuille'a.
go „autorytetu". Rząd, nacizapoczątkowana
interpelacją j „LIBERATION"
przeciw- skany z jednej strony przez
deput~wane~o MRP Schercra stawia ·pokojowej akcji. proDepartament Stanu, który •:a
c!ebatą . w Zgromadzeniu Na- wadzonej pod egidą komunlrodo\\'.Ym przekształciła się w stów, antypolmjową, politykę ra się przyśpieszyć Wprow: · rzeczywistości w interpelację rządu fr.ancu~kl„iro.
OpiPra- dzcnie w życie paktu atlantyc
Thoreza, piętnującą zgubną jąc się na tekslach opubliko- kiego, a z drugiej strony oba................................

P

~~~__.~~~

Przemysł

polski biie rekordy

-------

wlając si~

surowego sądu fran
cuskiej
opinii
publicznej,
przedstawia obraz kompletnego zamieszania".
„HUMANITE"
stwierdza,
że przemówienie Thoreza zadało
potężny cios
podżega
czom wojennym, demaskując
ich cele. Imperialiści anglo·ascy i podporządkowany im
rząd francuski
usiłowali ukryć
swe istotne zamiary.
Thorez zdarł z nich maskę,
oświecając wszystkich 1''rancuzów, których mogła zmylić
kampania radia i prasy rzą
dowej. Podżegacze wojenni
muszą się wyrzec nadziei zaskoczenia francuskiej opinii
publicznej. Thorez nie tylko
udowodnił,
że
pokój może
być zapewniony,
lecz wskazał

również

drogę,

wiodącą

do 1 . ~o celu. W ten sposób konkluduje „Humanite" - se
kretarz generalny Francuskiej
Partii Komunistycznej oddał
wielką przysługę Francji i Re
publice.

WAm!J:.AWA. W u:iiu 25
bm. Prezydent Rzeczy9,l~polltej Bole!!ław Bierut prz1i1ł w
Belwederze 10-osobową delegację
przodownic pn•:y t.a
roli, uczestniczek Kr~jowcgo
Zjazdu Robotnic Rolnyc:!1.
Kobiety zachęcone "kazanym im przez Prezydenta 1ainteresowaniem,
opowiadały
0 swoim życiu i pracy, o trud
nościach, z jakimi jes~C7.e s!ę
spotykają i 0 osiągn!ąc!;:C'.1 .
Mam 75 lat - powied ~inla
ob.' Elżbieta Kasprzyk - pr10
doWnica pracy PaństW'lW~go
Gospoderstwa Rolnego w Poznańskim. Lubię swoją pracę.
Hoduję świnie w naszy.n f!C'spodarstwie. Z początku 1945
roku mieliśmy w gospodarstwie tvlko dwie świnie. Wyhodowa.łam je. Teraz mamy
już 140 sztuk. Ani iedna nie
choruje. Hodują mi się dobrze, bo wiem, jak je doglą
dać i nie żałuję na to czasu".
Obywatel Prezydent interesował się
życiem
osobistym
sędziwej przodownicy pracy
i jej stanem zdrowia. ·
„Nie mogę się skarżyć. Dzie
ci pracują w mieście. Ale nie
czuję się samotna, bo w naszym gospodarstwie wszyscy
mnie szanuia".
Ob .. Stanisława Prus .. przodowmca pracy w . Panstwowym Go~po~arstw1e !'lol~ym
w. Szczecmsk1m opowiedziała
z ~1;lmą 0 .tym, Jak :>:dobył~
SWOJ • zawod traktorzystki. 1
jak ~1ę wywiązuje ze swoich
zadan.
Pozostałe kobiety
podkreśliły, że ostatnio praca w go-

działu kobiet w życiu gospodaft:zym wsi dla szybszego
poanicslenia -0gólnego stanu
gospodarki. Szczególną uwagę zwrócił Prezydent
Bolesław Bierut
na konieczność
podniesienia poziomu kultura~ne~o. o?jęcie wszystkich
dz1ec1 w wieku. s~ko~nym n~
u.ką ~tai pod?ies1enia kwahf1kaCJt robo!nic :olnych dla
przyśpieszenia
ich awansu
s~ołecz1'.ego. ~rezyden.t zapew
mł kobiety, ze rząd 1 Pol11ka
.Zjednoczona Part!~ Robotnicza okazują l okaz~ wszechstr~mną pom?c .kobiecie. pracuJą~ej w dązemu ~o leJ cał
kow1tego wyzwolenia.

Komun1·k a ty

Wydział Organizacyjny Komife
tu Lódzkiego PZPR zawiadamia
wszystkich członków partii, kt6
rzy dotychczas nie wypelnill
kwestionariuszy i nie z<>s!ali za
rejestrowani w swych podstawo
wych organizacjach partyjnych,
o obowiązku zgłoszenia się w
swych komitetach dzielnicowycn
do dnia 3 marca 1949 roku dla
dokonania rejestracji,

(dokończeńie ze str. 1-ei)
Moż..na powiedzieć, że urno- współpracy go!'1>odarczcj z t>ai1 itp. Przedsiębiorstwa uspołecz
'\':a ta stanowi podwalinę pia- stwami kaplblistycznymi.
nione a w tym i przemysłowe
nu 6~lctniego - stwierdził dr
Jeszcze większe znaczenie oraz inwestycyjne są w toku
- .•• , Jędrychowski.
·
ma współpraca techniczna z opracowywania programów o'Bez pomocy ZSRR nie mo- ZSRR. szczególnie zaś pomoc szczędnościowych.
1\'owy Jork. (PAP) - Mimo.
'W,liby&my 7.Wlększyć produkcji techniczna, udziebn:\ naszemu
Duże oszczędności już w toKomitet Lódzkl
żel.;;za I stall, gdyż zbudowa- przemysłowi w postaci szcre- ku wykonywania planu moż że rząd Stanów Zjednoczonych
Wydział Organizacyjny
nie nmvcj huty w obecnych gu licencji I wymiany do- na osiągnąć przez lepszą or- usiłuje ukryć rzeczywistą ilość
większość dzien·
worur,lkach własnymi silami śwladczcń tcchni{"l.llych.
ganizację pracy, przez ścisłe b<'zrobotnych.
*
*
nfo b~»loby możliwe.
Wiceprezes
norm zużycia ników amerykańskich zamiesz·
Jędrychowski zastosowanie
cza dane, z których wynika. że
W zahresie dostaw artylrn- stwierdził, iż jakość produk- materiału.
Komitet
Wojewódzki
PZPR
łów hu~nlczych - powiedział c.ii przemysłowej postawiona
Z tych więc względów ko- ponad 4 miliony robotników w
w Lodzi - Wydział Propagandy
nastepnr.e wiceprezes CUP-u jest ,., ··~tawl„ o Narc-'~wym nieczny jest w procesie wy- całym kraju pozos!aie bez 'praOświaty I Kultury
zawiadamia,
- nic m;ożemy zupełnie liczyć Planie Gos1><:>darczym, jako za konywania Planu Inwestycyj- cy. Ponadto około 950 tysięcy
że w dniu 28 lutego br. o godz.
na pomoc USA, gdyż · pomimo gadnienie picnv~zcrz<;t:..'lcj wa neg-o Plan Oszczędności.
"k.
k . k' 11
l
t
1O rano, odbędzie się w świetll·
zapłaceni~\ z gór'y przez Polskę gi.
Akcja oszczędnościowa zmie ro >0 m ow ~mery ·ans ·rc • ~acy KW przy ul. Piotrkowskie.I nr
zamówioniVCh dostaw, USA
Z zagadnieniem tym łączy rza do ur~alnienia planu rze- trudmonych iest ~ylko częsc~o·
państwowych 55 2-dniowa odprawa bibliotekanie udzielilły licencji ekspor- się sprawa planowanh asor- czowego, tj. wykonania rze- wo :-- 2 d_'l 3. d_m w ly~o<lm~1. spodar~twach
~V1ele. dz:ennikow _amerykan· znacznie się usprawniła. gdyż rzy partyjnych. Obecność obotowej.
tymcntowego i kontroli wyko czowego planu inweslycii.
~k1rh noe ukrywa
ze sytuacja 7.0S!ali usunieci ludzie. którzy wiązl<owa.
Umowy .T. ZSRR, zawarte nania asortymentu.
Zrealizowanie Planu Oszczę
zostały w styczniu ub. r. DoPrzyznać trzeba,
że
prze- dnościowego przyczyni się do ,iest bard;-o pow~żna i że wzro~~ bądź to uchylali się od pracy,
Komitet WoJewódzkl
bezr.ohoc1a mooze doprowadz:c bądź też świadomie przeszkastawy zacm ą, na.pływać w ble mysi nasz dokonał dużych wy
pełnego zrealizowania
Planu w krótkim czasie do znacznego dzali.
PZPR
·
żącym roku. Okres, który u- siłków w kierunku poprawy
Wydz. Prop. Oświaty
Inwestycyj- pogłębienia kryzysu gospodar·
Obywatel Prezydent podpłynął międi:y ich zawarciem, jakości produkcji, jak np. prze Finansowego i
I Kultury w Lodzi
czcgo,
kreślił doniosłe znaczenie ua rozpoczęciem dostaw, po- mysi włókienniczy, rowerowy, nego.
trzebny był do sprecyzowani;a skórzany i inne.
111m11nn:111nm1:11111111U1111111am1mam111m1111:11n111m1:1~lllll11mmmm1n111111m1im111:11nmm11111m;:,•11n1mn11111!111111r.11111mm!IJll!lllill1111111!!111.'l!lłlfl!llll!tam111mmna1111mimmllft~1munn1nll11!'<alllllllln11111l11l11111ln:1.•11 ..!.'N • . !.. ..ml""llllmmrn1•~'''i''~·~11-,········":fl"'-I.:::rit:r! --mt!I
zamówień i :~atwierdzenia pro
Żmniejszenie kosztów projektów urzci dzeń.
dukc.ii jest również jednym z
Terminy dostaw bedą, krót- czołowych i podstawowych za
su, niż terminy, które mogli- dań przemysłu i gospodarki
byśmy uzyskać na .Padstawle narodowej. •
Przemówienie delegata polskiego na Radzie Gospodarczo-Spolecznei ONZ

I

Wzrost bezrobocia wUSA

"'

1

D_
wie ··drogi rozwiqzania truqności gospodarczych świata

'
Reo/1zacja Planu

.
.r
Jak donoszą z Lake Success, imponującym postępom w kra
na ostatnim posiedzeniu Rady jach o gospodarce socjalistycz
Gospodarczo-Społecznej ONZ nej. Jest to niezbitym dowowiq'ze""s;ę · realizacją
zabrał głos delegat polski, dr dem wyższości socjalistyczneUstawa o planie mówi o ko konkretne zadania w zakresie .Juliusz Suchy, który podczas go planowania i współpracy
niecznoścl sporządzenia w każ oszczędnoś i
paliwa, energii debaty nad światową sytua- międzynarodowej w ZSRR odynt przedsiębiorstwie planu elektrycznej, pełnego wyko- cją Rospodarczą scharaktery- raz krajach demokracji ludooszcz~dności,
zawierającego rzystanla
maszyn, urządzeń zował ją w następujący spo- wej. Polityka USA wywołała
sób:
opóźnienie gospodarcze obsza
Rok 1948 był okresem sto- rów kolonialnych i gospodarsunkowo skutecznej odbudo- czo. zacofanych. Stany Zjedno
wy Europy Wschodniej dzięki czone w 1948 r. w dalszym
zaznajamiają się z wyższymi uczelniami w ZSRR
Moskwa (PAP). - Dnia 27
1\'linister prof. Woznieslenskl
bm. d~legacja uczonych i peda szczegółowo poinformował gogo~ów polskich, z ministrem ści polskich o zasadach oświa·
Skrzeszewskim na czele, wiię·
la udział w naradzie w M ni- ty w ZSRR, o podstawach peda
rozpocznie się we wtorek w Lodzi
stNshv1e Ośw!aty RFSRR. w gogrki radz:eckiej i o strukturze
której ze strony rad ·dcckiej U· organów oświaty.
W dniu I marca br. o goaz. 1siowi.
czestn:czyli:
m:nislcr oświaty
9--ej rozpocznie się przed Woj·
Małolepszy
grasował przez
Wespół z członkami
deleg-a·
RFSRR - pn~f. Wozniesienski,
skowym Sądem Rejonowym w dłuższy czas \Vll'az ze swą. banwyżsi urzęd;iicy
Ministerstwa cji polskiej. nakreślono szcze· Lodzi rozprawa przeciwko Ma- dą na terenie szeregu powiatów
Szkolnictwa Wyższego ZSRR, gó'owy plan zarnaj>Omienia poi łolepszemu Janowi, pseudo „Mu województwa łódzkiego, ma na
przewodnic.!acy Komite!u Sio· skiclf' działaczy oświatowych z rat", dowódcy nielegalnej orga- sumieniu około 250 zbro]nyc!lr
wi;uis!<icgo ŻSRR - gen. Gunnizacji
KWP (Konspiracyjne napadów oraz 43 morderstwa,
dorcw orn7. sckrf'!:i.rz ~cnera!ny uczc'.n'.ami Min:sterstwa Wyż Wojsko Polskie) oraz wspótpra popełnione na działaczach poli·
Komitetu S!owial;s:-:c;:o
Mo szcgQ Szkolnictwa ZSRR i Mini cującym z nim księżom - to· tycznych. funkcjonariuszach sf'J
czałow.
st=:·twa Oświaty RFSRR.
sosiowi, Ortotowskicmu i Fary· żby bezpieczenstwa i MO.

i

Oszczędnościowego

I

Planu lnwestycj i

Polscy działacze oświatowi

Proces „Murata"

i Jego pcmocni ków w sutannach

I

W. Ażaiew
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Daleko od Moskwy
-

Odwiedzają mnie czasem, a wtedy przekomarzam

się z nimi, że wszystkie. te książki mogę ująć w jedną
rękę, -0powiadał Załkind. Bo muszę się przyznać,
że zxobiłem się po prostu zazdrosny, gdy; widzę jakąś
dobrą książkę napisaną nie przez naszych dalekowschodnich pisarzy. Najlepsze i najprawdziwsze książki o na~zym kraiu
śli
nie my.

powinny włc>5nie u nas bvć pisane. Kto jepowie
najbar·dziej ważkie słowa o Dale·
kim Wschodzie? Weź te książki i przejrzyj je, jak będziesz miał wolną chwilę.
•
Z pewnym żalem partorg mówił:
- Literaci ci którzy nie pojechali na front, zajmują się opisami epizodów bojowych, których nigdy
nie widzieli. A nasz kraj stanowi głębokie zaplecze,
i dlatego w-::yscy zapomnieli o nim, a właściwie powinni pisać, jak Daleki Wschód bierze udział w wojnie.
Czy rzeczywiście Daleki Wschód bierze udział w
wojnje? przedrzeźniając Załkinda zapytał Aleksy.
W odpowiedzi partor~ pogroził mu palcem.
W czas~e obiadu Aleksy chwalił wszystko, czym go
częstowali.

Dlaczego nie jesz? głośno pytał Załkind córeczkę. Czy ryba ci nie smakuje? A słyszysz jak
~uj Aleksy ją chwali? A przecież jest to moskwiczanin - na zakąskach zna się znakomicie.
·- Ok:2zuie sie. że ona tu .J;llakała przez całe rano.
-

Na spacerze ledwo nie odmr9ziła sobie nóg - powiedziała Polina Jakowlcwna. Wypada często zostawia6
ją samą jestem nauczycielką rosyjskiei:!o i literatury
wykładam w szkole.
A poza tym nie brak i innych
. kłopotów.
.- Płakała? - ~ żart~bliwym oburzeniem pytał Zał·
k1r.d Sz~oda ze mnie tu ni<? było, jabvm jej po
prostu zabronił. Co .to za moda taka
płakać! Lot'1ka
- nie płakał nigdy.
- Ależ przecież mnie bardzo bolało! - skarżyła się
dziewczynka. - Gdyby mnie! nie bolało, to jabym nie
płakała.

Co z tego, że boli. A ty na złość powstrzymaj
się i śmiej się z tego.
Członków rodziny Załkinda łączyła najwidoczniej wypróbowana, prawdziwa przyjaźń. Żyli tutaj ochoczo,
z humorem, z pogardą wobec drobnych niewygód niechęt?-i': patrząc . na_ wszelkie prz~jawy słabości. ' Byli
uwazm wob?c siebie, co było u mch zjawiskiem naturaln~, a me kom~dią, zagraną specjalnie dla gości, jak
to się zdarza w mektorvch rodzinach.
.Załkind spojrzał pytają~o na żonę, która go zrozumiała:
•
- Nie ma ani listów, ani depesz„.
- Od kogo spodziewacie się listów? - zapytał Aleksy.
- Od moich braci. Mam ie~ trzech, wszyscy są na
froncie i oddawna nie piszą. Od rodziców żony i sióstr
jej także nie ma wiadomości. Mieszkali w Mariupolu
i nie ma od nich wiadomości od początku wojny. Tak
samo od syna Lońki - który skończył na jesieni mor•
ska szkole we Władvwoi:tnku i n2tvcllm.iast odiechał do
-

'
• •
do stworzenia '!N'jemiec zachodnich ·bazy potęgi gospodarczej . \mp,erlalizmu w Euro-pie - prowadząc
zarazem· przez jednostronne
embargo na eksport do ZSRR
t krajów demokracji ludowej
walkę ekonomiczną z krajami
o gospodarce socjalistycznej.
Rok 1948 wykazał narastanie
nowego kryzysu gospodarczego w krajach kapitalistycznych.
. .
Deleg~t polski illfstrował te
wszystkie tezy obfitym materialem statystycznym, opiniami rzeczoznawców i głosami
prasy światowej.
ciągu dążyły

Następnie
mówca poddał
krytycznej analizie plan Marshalla. wykazując, iż doprowadził on do pni;orszcnia sytuacji w krajach zachodniej
Europy, obniżenia stopy żvcio
wej i wzrastającego bezrobocia.
Po omówieniu donioslei roli gospodarczej krajów Europy środkowej i wschodniej.

któryQh

osiągnięcia

równowaw całokształcie
gospodarki euro'Pejskiej u\emne skutki planu Marshalla, dr Suchy wyczerpująco

żą

<.zęściowo

przedstawił niebezpieczeństwo

polityki
amerykańskiej
w
Niemczech dla ich sąsiadów i
sprawy pokoju.
Swiat stoi obecnle-oświadczył na zakończenie dr Suchy
_ przed alternatywą: albo
walka z trudnościami g~podarczyrni za pomocą zd'F'oieil
.
·
·
1 agresywn?"ch paktóV"., albo
pokonywanie trudności gospo
darc;:ych drogą
swoJ:>odnd
wspołpracy gospodar<:,zeJ i nie
zależnego rozwoju ek.nomicznego. wolnego od praktyk mo
'lOpollst:vcznego kapitału. Wy
bór tri d:-ngiej drogi oznaczał
by dla Europv współpracę
w~zy~tki"'1 iej C<'.<'~cl. ożywie
nie wvmianv handlowei mię
dzy Zachodem a Wschodem,
redukcję
budżetów
wojskowych i podniesienie ~topy ży
C'iowej mas.

Ameryki, - wyliczał Załkind. Poza tym mam jeszcze
iedn 1 córkę. która również nie pisze, ale codzień telefonuje. Jest w Rubieżańsku w Instytucie Medycznym.
- W mieście mówilł, że Jannńczvcy utopili obok Ku·
rylskich wysp nasz okręt handlowy .
•Czy to prawda? - zapytała Polina Jakowlewna. Cień
trwogi :;rzesunął się po jej twarzy.
- To „ra "vda, - powiedział Michał BorysoY:icz i spójrzał żonie prosto w oczy.
Zaraz przygo~i.;ję kawę - i Polina Jakowlewna

wstała.

-

Posiedź,

sam to zrobię.

Przystąpił do gotowania kawy.

rozniósł się

,
Aromatyczny zapach

po całym mieszkaniu.
- . Ja~a to st~aszna nasza bolączka - ci Japończycy,
po~1e?z~ał Załkmd. BolączkR. która nie ,daje nam spokoJU JUz _Pr~ez t)'.le lat. - O~wrócił się do Aleksego.
Mam z mm1 SWOJe porachunki. Dwadzieścia lat temu
wypadło mi dowodzić partyzanckim oddziałem. W okrucieństwie i bestialstwach Japończycy nie usteouia Niemc?m. ~dł'?Y się mieli zbliżyć, należałoby kobiety i dzieci wyw1ezc .w ~łąb tajgi. Ale oni Die napadną. Stary
B.aturn :powiedział słusznie: czekają aż Moskwa napad·
me na mch. -'-Ie tego nie doczekają się„.
Załkind poszedł

po filtżanki.

W ~wudzie~tyn: pierwszY1:1 roku Japońc:r.ycy prawie
~a . oc,,._ -h _Micha._ . Borysowi cza rozszarpali jego przyJ ac1~la - cicho pow1edz1ała Polina Jakowlewna. _ Loń
k~ Jes.t s~nem tego towarzysza. Usynowiliśmy go gdy
nie rruał 1eszcze trzech lat
'

.

C.e.n.,

t

Nr.

5\!'

•

z

żqcia

Partii

Nie

Wykład

dla uczestników grup sa·
Dn. 28. b. ro. o godz. 16 30 odhl:·
aktywu partyjnego. dzie się odprawa w lokalu Dzieł·
Wydział Propagandy, Oświaty i nicy ul. Wigury 4-6.
Kultury KL PZPR. zawiadamia UWAGA! Słuchacze kursu samo·
uczestników grup samoksztalcenio
kształceniowego Dzielnicy
wyC'h, ie dzi ś 27 lutego br. o go·
Górnej-lewej.
O'z1n1· e 11 ei· rano w sali konferen·
Iz'
•
Ł 'dkl
s·
Niniejszym
uw1adam1amy,
cyjnd Komffetu o z ego ( 1en·
·
, I 0 db . .
d
dla
słuchaczy kursu została urukiewic:r:a „9a
ędzie sMię okc.zy 1 C'homiona specjalna biblioteka, za.
tow. Jaśkowicza n t , ar ·s1zm
..
· · "k
„ wierająca wybór dziel z literatury
- teoria socjaI izmu nau owego •I marksistowskiej z którego słucha·
U W A GA I Prelegenci Dzielnicy cze winni korzystać przy przerabia
Gó'tnej·lewejl
niu kursu.

podjęte

moksitałcenla

I ..

.

wynoszą
Mimo kilkakrotnych ogłoszeń
Ministerstwa Skarbu liczni posia·
dacze Premiowej Pożyczki Odbu·
dowy Kraju z 1946 r. nie podjęli
dotychczas wylo owanych premii.
l tak do dna 15 lutego br. n'e po·

·

I
I

Przemysłu

na ul.

Kątnei

Gn7.om1ia pro,jpkt11jC'

nn rok
uiPżąry ;i:wi~k•z!'nie prouuk•·ji
gn:rn o ulrnł<1 HO prorC'nt w sto, 11 nkn do roku uliiP;!IPgo. aby
7.:tpr-wilić jak najwirk:-o'~:'~ ~1 0 _
p!yw ~aw do 7.akładilw prz\'.
rn~·~lmn·rh,
o•il'dli
rohnt11i_
cznh ora7. ,Jo 8ieci IRmp ~azow;·<·h na uliraeh. Spowouownlo
to· koniPrrno.<~ wzn1or11icnia u_

I

POLSKI - DZIAŁ FILMÓW OSWIATOWYCH
W tODZI ul Kilińskiego 210
ZAKUPI:

° F1LM

1ządl'.ef1 produk1·~-.in~·rh 1.aku
pn jcgzrl".C jrdncgo kotła paro1rngo. Gnzo1n1i11. Mirj>ka nnó_
eil11. ~ię 110 Zarząiln ~ri<'j,ldi>go
o pr1~·z.r1~nie krrd~·t•hv TH\ t<'n

rozstawienie

2. TOKARKI STOI.O WE zega~mtstrzowslde 250 - 300
mm :r: wyposaten Iem
·
3. \'\TIERTARKĘ kotu mnową do otworów O 25 mm
4. TŁOCZARNIĘ ml mośrodową, pedałową, 15--25 tonn
5. Filtry do aparaló w do zdjęł.
li. FilTRY demnlcow e
7. LIC'ZNUCl do taśmy 35 mm (metromierze)
8. LICZNIKI do tałm y 16 mm (melromJerze)
9. APARAT do kopio wania poszczególnych klatek Ili·
mu 35 mm Jorma ty 24x3G I 18x24 mm z całej taimy
t poszczególnych klatek.

1

Miasto

i Czerwonei
<·el. 7"·ła~zeza, , 7.!' koc·ipl t:il;i
tak 7.wnn,· <lwunłomienicorn·
- ma jnż „;1a wiiloku' '.
·
W "l1wilt olJrrn,:j G;łZO\Ynia
rrnlirnje plan oświetlenia ~;r.e8.
ciopjomirnnymi lampami ga70_
wymi clzielnie rohotnir·z~· rh. Urnrh<lmione już zo~taly lamp~·
I K t . 1. ('
gazowe na 11 •
ą nr.1
, zerwo
en.i. W WRrszt:ita<·h Gazowm
przygotmrn,ie ~i<;> ~lnpy i lnrnp~·
do o~'Yirtlrnia d11hz~·"h !l kilo_
metrów ulic w rl.1.irlni1·nrh ro.
hotninyrh.
(m)

I

zniosło

Xa ostatnim posiedzeniu Ko. ny -

zarrnrone są niedopałka_

IC'~ium Zar7ądu Miejskiego zglo mi papierosów.

I

..

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - ·
PAr.:isTWOWE ZAKtADY
PRZEMYSł.U
DZIEWIARSKIEGO I WEŁNIANEGO NR. 11
ł.ódt ul. Wierzbowa 44
POSZUKUJĄ

Gę~ice pow. Łęczyca

KALKULATORA

Gospodarczy

•

I gruntowną znajomością księgowości przemysłowej.
Zgłoszenia kierować do Wydziału Personalnego.

431

Tel. 214-02. I 167-67.
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DROBNE
.

CENTRALA HANDLOWA
Ek1pozytora Rejonowa w
POSZUKUJE:

lc~it,vmarję
Zw.
.Zawo<lowl'go na. nazwisko O~rollowcz.rk Antoni.
·tJ.'l:J
ZGl; .RIOXO k:1iążeczkę Uhezpl ~
czalni 8ł'ołec7.nej. Bączkie\\·i~z.
Hel<:u11. K~. Brzó~ki 6.1
G:::.?

wydaną

W wy11iku oclltytcg-o W'alne
go
Zgromadzenia
l'złonków
ZrzeRzenia.
Prawników-Demo_
kratów i dokonanych w-rhorów
do Władz ZrzeRze'nia.
'zarząd
Zrzeszenia ukon.stytuował ~i~
w następujący Rpo~ób: Prezes
Pierwszy Proknrator Sądu
N ajwJ·ższego oh. Piernikar~ki,
Wiceprezes - Prokurator Sądu
~11jwyższego
ob.
Jackiewicz,
Wiceprezes ob. Adwokat Po
pec ki, Rekretarz Dyrek tot
Szkoly Prawniczej ~finistet~twa.
flpra'l'l'iedliw.
ob. Egierszdorf,
~karbu.ile Prokurator Są<ln
Okręgowego
ob.
Kozlow~ki,
Przewodnicząc~· K omi~ji Szko_
leniow<',j
Prokurator Hąiht
Apelaeyjn<'go
oh.
Taedlink,
Przewodniczą.cy
Rekcji Odczy.
towej - ob. Adwokat Kram„
sztyk.

~-------------~-----------------------------Pop'telnic ki ochronią tramwaj· e od zaśm. ecenia j (wOr.oslaliczJ.bUaz'

poczta Grabów

ZGUBIO~O

Ze Zrzeszenia Pracowników
Demokrctów

dzieckiem

od wód mineralnych

J. SANECKI

.ZGulll01'0

pracy

podatek Opieka lekarska nad

'7.ony został wniosek o koniecr.
\Y~·daje się jrunak, żo unik.
no1iri oczy~zczania tra.mwaj~iw, nąć 111ożn11. by było •pccjalncgo
IRmIIllHllllUllllllllOUIJIJUlllmDllntmlłmmnumnnnu11111m111111m111m1mm1111111Hrm1nntn111nnmun111111mm:1 11rz,\•n:iJ'mni~.i na 'tR<'J'arh .kolico zamia:an.ia trnrnwa.ió.v i za_
• •
"''eh. ZwYklo bo'l'I Jem tr11.ruwa • t rurl mam n przy t .'·m P.er•one 1u.
· ·
"'
'b
gd\'li\' w WPgonacl1 um1estc7.ont•
MŁYN
.te .są. w 111c~1yc 11a~1y .sposo. zn- zo~taiy popielnjrzki na nieJo.
41111era~e zu~yt~·m1 b1lctam1, po pałki. Zmieścily b~· ~ię tam i 111
kr~·'l'l'RJąc~·m1 mcraT. gr.ubq war 17.yte bilety, i re•ztki papiero_
st\1ą. podłogę, a. ostatnie wago_ ~6w.
(m)

OGŁOSZENIA

Wykazy premiowanyth obliga·
cji posiadają wszy.>lkie instytucje
~redytowe i urzędy skArbowe.
' Premie po 4 i 10 tys. zł. wyp!arnne są w kasach urzędów sli.arbo·
wych, przez Narodowy Sank Polski
Bank Gospodarstwa Krajowego, Pol'
ski Bank Rolny, P K O. 1 ich od·
nej współzawodnictwa pracy
Jerzy Bengom omówił i podsu· działy. Premie od 50 ty~ zł.
mował
wyniki i osiągnięcia wzwyż wypłaca wylączn:e oddział
W5półzawodnictwa prncy w ro· Główny
Narodoweg" Banku Pol·
ku ł9-18 i nakreślił zadan'a tej skiego w Warszawie. Dla uniknię·
akCJi na rok 1949.
cia konieczności przyjazdu do ~to·
Po tv~h referatach nastąpiły !Jcy, można jednak korzrtat w
sprnwo7.darna deleg-atów z oo· takich przypadkach z pośrr.dnic:·
s z cze~ó'.nych
placówek tereno· twa każdego innego Oddziału Na·
\\'Fh . Każdy ze sprawozdaw· rodowego Banku Polskiego składa
ców omawiał wyniki współ1a· jąc lam wylosowan4 obligację do'
\\'orlnictwa pracy na ~wym od· inkasa.
c1nk1J uraz 5L(l11d11ł na
piśmie
Obligacje nil! podjęte we wla·
konkretne wnio5ki i postulaty,
~' t ńryrh "lelnienie mog-łoby się . ściwym terminie 2 placówek sub.e!!O zdaniem,
przyczyn i ć
do skrypcyjnych znajd11j4 się obecnie
1
usprawnienia i podniesienia wy· w depozytach imiennych w od·
działach N.B.P.
da ino~d pracy.
Dzi .; ieisze obrady ;07.po.czną
''ę re feratem ori::-arnzacy 1nym Prz;pomina się. że po każdym
1
r.
tP'TI:il
u'talenia
kn• e· lornwaniu, t. j. po dniu 15 kwle·
rió'v pnrÓ\\·n 1 wczych I wrirow;i tnia ! 15 paż.dziermka. tabele p~e
dzenia nowych reg"ul~minów n• miowan)'ch obligacji wysyłane s4
'POlowei?O
i indywidualnP"O
wspóluiwodnic!wa
pracy.
\V do wszystkich instytucji kredyto·
dalszym ciąizu obr;od przewidzia wych 1 urzędów
skarbowych,
na jest dyskusja n:id tym refe· gdzie wyłożone są do wglądu za·
ratem t'Jraz nad wnioskami de· interesowanych.
!<'_!!_~_l_ó_w_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, ,........• ,•..•..•..... „.„ ....•.......•..••... „ .......• „

M:asto nasze przeżywa poważny
:\Iil',i,ki uchwalił rni<' r.~·<'h. Po<lat<'k ~en zMtnł ;r.niC'.
~il'11ic podatktt od minPralny<'h, ,iony 1ntecz to znaczy od brak lekarzy pediatrów. liczba
wó<l
lf'czniczych,
sprzedaw11. dnia 21 czerwca ubiegłego ro_ dziecięcych placówek gwałtownie
wzrasta z każdym rokiem.
nyeb latem w kioskach ulicz_ ku.
.
Przed wojną Łódż liczyła tylko
trzy iłobki. dziś mamy ich około

------------------·----•!

Przemiał

ser. 20906, nr. oblig 29: ser. 22920
_nr. oblig . 32: ser 26503, nr obi 381
or.izser. 32214. nr. oblig. 2.5.

Z:irz~d

Oferty w z•kowanych kopt!rlach z napisem „Oferta na Io·
'1arkę" l t. p. prosfmy .11lda dat do dnia 10 marca 1949 r. do go
ddny 12-ej pod wyiej wymienionym adre5em.
4211-k

WODNY

złotych

posiadacze następujących obli
gacj : seria 5030 nr. oblig . 33. ser
8900. nr. oblig . 19:
ser. 8'127 nr.
cblig. 38: ser. 9611, nr. oblig. 41:
<Pr. 10064. nr. oblig 25: ser 11247,
nr ohlig. 34; ser. 11405. er oblig. 6

Elektrotechnicznego

\\'czoraj, o godz. IO-ej rano, w>zys!kich pla<:ówek Cl-JPE.
I\' lo!;a:u PZPR Dzielnicy ~ród I
~a wstępie, dyrektor naczel·
mieście rozpoczął
swe obrndy ny CHPE inż. · Wajkert, wy~lo·
Krajowy
ZJazd
ak wistów sił refrrat o zadaniach Cenłrall
współzawodn1ctwJ pracy Centra Ifandlowrj Przemysłu
Elek!ro·
li Handlowej Przemysłu Elektro technicznego w ramach P~ń
technictnego. W Zjeździe, k!ć· , slwowego Plarn1 Oszczędnoś:io·
ry trwać brdz!e dwa dni wzirło weg-o na rok 1949.
udział ponad stu aktywistów ze Przewodniczący Rady Głów·

Instalacia lamp gazowych

UWAGA! STUDENCI ZAMP-owcy' lokalu ZAMP przy ul. Piotrkow·
WYDZIAŁU PRAWNEGOI
\"kl"i Nr. 46 odbędzie ~ię "Zebranie
Dz!ś dnia 27. bm. 1949 r. o god-i. Kota Nr 3 (I rok Prawa).
f l·eJ odbt;d'T.ie się w świetlicy
Z.A M.P. u\. Piotrkow<ka ~8 wspól I Pnia 28. II. br. 0 godz. 19.30 w
ne zebranie W!Zystldch kol \Vydz. J 1 k 1 ZAMP
Pl 1 k
Prawa.
o au
przy u1.
o r ow·
ObecnoJć of>owiązkowa.
skieJ Nr 46 pokój 5 odbędzie ~ię
UWAGAI zAMP-owcy Prawalcyl :zebran!e Koła Nr 1 (I rok Prawa) .
Dnia 28. U. br. o godz. 19.30 w
Obecność obowiązkowa.
~

Odbudowy ·Kraju

jęli

współzawodnictwa

I

Co nowego w ZAMP

TOKARKĘ
typu clęikiego z Nortonem
kłów 1000 mm z wypo~aienlem

ponad 159 milionów

okolo 2ł .OOO premii na ogól·
na sumc: ponad 159 miln. zł„ m. in
li prem ii po 500 tys. zł„ 17 po 200
l\'S. zł., 31 po 100 tys. zł. i wiele
p~ , 10 i 4 tys . zł.
'
Premii półmilionowych n:e pod·

Centrali Handlowej

UWAGA! ZMP·owcy, uczestnicy dnlu d isiejszym o godz. 10 nie w
TURNIJ!JU DOBREGO CZYTANIA. lokalu Zarządu Łódzkiego ZMP,
Ogólnop?lski TURNIEJ DOBRE· jale pierwotnie podano, lecz w Jo.
GO
CZYTANIA
organizowany! kalu Zanądu Dzielnicy ZMP Gór·
przez Z. Ł. ZMP. odbędzie się w na-lewa przy ul. Wigury 4-6.

Pożyczki

djęto

Krajowy zjazd aktywistów

-------------------------------------------------'
Co nowego w ZMP

t.

.Premie

ZUUBIONO kartę rcjcstrneyjn~
HKU-Ko1iRkie 'frzcciak Wlarl1·
1:<ław wieś 8kąpe pow. KoMkic.
643.g
%UUBIOi'q legitym11.rję szkolną
11:• 11azwisko .Blażl'jcwska. Ali.
kartę komercy,iuą. rja.
6-11-g

l) W

Pół.NOCNEJ

430-k

PRZEMYSŁU

MIASTA

DUŻYCH

MAGAZYNÓW
21 PLACÓW Z MAGAZYN AMI LUB .BEZ PRZY BOCZNICY
KOLEJOWEJ W DOWOLNEJ DZIELNICY MIAST A.

e;

Oferty nalety kierować wg adresn ul. Gdańska 77a
107-20 dla C.H.P.M. Eksp'll:ytury Rejonowej w ł.odd.

„Służby
Zdrowia", niestety wszyst
kie
starania
nie dały pożądanych
wyników. W twiązku z tym obecnie Wydział Zdrowia przystąpił do
opracowania planu reformy leczni
ctwa dziecięcego, opartego na
ZARZĄD OKRĘGOWY P.N.Z
ścisłPj współpracy z Ube1p1eczal·
w Szczeclnle ul. Wincentego Pola IS
ni11 Społeczną. \V plerw<iym rzę·
Zatrudni od zaraz
•
dzie wzmożone będą starania w kle
SPECJALISTĘ
ELEKTRYKA
runku obsadzenia stanowisk leka·
rzy w „Stacjach Opiekł nad Matk4
do prowadzelna prac tlel\tryll·
I Dzieckiem",
kacyjnych w maJiltkach.
Wynagrodzenie według norm
Mlnlslerstwa Odbudowy.

Radio

METALOWEGO

Łodzi

DZIELNICY

przedszkoli równiez
do 100. Dwukrotnie
wzmogła się frekwencja w szpila·
lu dziecięcym w stosunku do okre
su przedwojennego.
1, W związku z tym wzrosło zapo•
trzebowanie na lekarzy, których
mamy obecnle :znacznie mnieJ', niż
'•
przed woJnl\. Młodych sil przy·
bywa stosunkowo niewiele.
Wydział Zdrowia
wielokrotnie
r.glaszal zapotrzebowanie na leka·
rzy do
Związku
Pracowników

tel.

Urzędu 1 ..,~-----------------------·---....;

kartflpo-------------------...0·.·-----.;

r:·

5.45 Sygnał czasu. 6.50 Program
dnia. 6.5.5 Muzyka. 7.00 Wiadomo·
~
·
~
śc! gospodarcze dla wsi. 1.15 Mu·
zyka poranna. 8.00 DZIENNIK
8.20 Z prasy stołecznej. 8.25 Mu1yka poranna. 8.55 Wiadomości 1" W <dniu dzisiejszym dy1„,1ruj4
Spoi. Komitet. Radiof. Kraju. 9.00 na1tępuj11ce apteki:
Piotrkow5k&
Nabozeństwo z Bydgoszczy. 10.00 _ Głuchow$kl, Rzgowska 147 Audycja dla chorych, IO. IO Audy·
cja regionalna. I !.OO „Wszechnica 165 - Chądzyńska, Narutowicza 6
Radiowa", 11.20 {Ł) Na widowni Kowalski, Sródmiejska 21 - Maltygodnia". 11.30 {Ł) Koncert nie· czewski, Karolewska 48 - Sanic·
widomych artystów. 11.45 (Ł) „Z ka, Limanowskiego BO - Stoklowfrontu radiofoni1ecji" - wiadom.
w omów. Dyr. Okr. P.R. A. Smie- ~ki, Napiórkowskiego 41 - Barto·

przeT. Konsum MBP, ZUUBIO:\O kwity z
Werchr.,jr7.yk Marii.
6:.l~-.C::1Skarhowl'~O, Elektrowni i
ZUUHIONO
lcgit~:-mar:ję
.Z\\". rl'jPslrlH',vjną. HKU Koń:skiP
Zawodowego i PPR Ko~sowl!ki Rzweu \Vac·luw
trn6
'l'f'ofil.
(i2!l-g ZITTfilfo~()- legitymację PPI<
Oddilal w ł.odzl, Naftowa 1.
jana. 11.57 Sygnał czasu I Hejnał. szek.
ZGi(jRIONO dowód PKP 860~80 ~l.'!2!?112 na. Mzwi~ko Cihoro"·~k 11
ZATRUDNI:
12.04 (Ł) Poranek · symfoniczny Or·
Kolodzirj1•7.yk Natalia oraz legi Tlani<•ln, Alcll~andrciw.
n:l'i
kie~tra Symfoniczna Radia Pras·
tymację Z'l'I·. Zawodow<'go Kolo ZIJUBIO. 't> - k~iążPc zkę po<JatGŁOS ltOBOTNIC%Y
skiego. 13.00 Najdek. audycja
clzi<',il'7.yk lgnary
fi:IO.J! 1-.ową 5 od nieruchomości Hl~ q
1. t ygo d 13 05 N d ·
orran
Ł6dzkler•
XomUetu
specjalistę
od
urządzeń
cbloclniczycb
przysz
.
.
"
ie
ziela
na
I
W0Jew6łlzkle10
Komitetu
7.GUBIOXO-k~iązprzkę Uhezp1t' r. Priłnoena II.
łi-ł:i
wsi'', 13.50
Muzyka popularna.
P•llkłeJ
ZJednoezoneJ Partii
obsługi chłodni lub znaj11cego teoretycznie pracę.
czalni 8nol<'1' 7ne,j, 'Różycka Hen Z(;MJ BIOXO
l<'gitvmarję
~ C'elem
14.00 Koncert dla dzieci w świe·
BobotnlczeJ
ryka. Zi~lna J 3
fi~l.g 7.l(wqpowC>go na n;zwisko Popu ~
Zgłoszenia do wydziału Personalnego.
lledacuJe:
i'.G'BIO. ·o--Jrgit~· 111ncję 1.\i< Kazimierz.
fi'.\!l 1:.01<"..__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.; tlicy. 14.30 Koncert Polskiej Kape·
Ił Ludowej. 15.00 „Pan Geldbab"
Xolellum RedakCJ'jne.
komedia Al. Fredry. 16.00
Wydawca: llSW „Prasa".
l',nwoclon·rg-o, 8a~in Stanislnw, ZGUBlOXO
dowM toż~11.n.o,\ci
DZIENNIK. 16.15 Muzyka Mozarta
Druk.:
War~7.nw~ka 42.
6:l~ l;ouia
właśdciclkn. Hor~·nck
OSTRZEGA SIĘ PRZED KUPNEM SKRADZIONYCH MASZYN
16.45 „Now& ksi11iki". 17.00 Kon·
ZakładJ' Graflcme !t. s. W,
f-<KRADZTOXO biąż cz.kę ·r;br7. Ko11stanr,i11. wi<'Ś W~grzyno,orirr
OO LICZENIA
c:ert rozrywkowy dla Polskiej Zje„Prasa•• l.ódł, ul. ~wlrlłł lT,
pie111.nlni Rpołc<'zn<'.i, le11:ity:n11- :nn. Timlzinrwi<'e.
r,;iq
„Preclsa" Nr. fabr. 125·35 I „Oryginał Odhner Nr
dnoczonej
Partii
Robotnicr.ef
tel. SOS-U.
rję Zw. Zlll'l"odowpgo, }!irhnlll k ZG CD ro~o ksi:i1.eczkę z t Jbf'Zt
TelefOlll't
29·2G61M16 P.D.T. Składnicy Przerzutow~j Nr.o 2 w to·
8.10 „Pan Tadeusz" (4). IB.3o " Y Redaktor naczelny:
21ł·lł
,Tan.
lll{l pir>rz11lni nn nazwisko Szrlą
we
wydanie
dzieł Chopina". W
Zastępca red. nacz.
219-0S
dz!
ul.
Piotrkowska
73
C24·k
ZGUBTOXO -k~ią~rrzkę ~·oj~'ko_ ~··wski ~lnnislaw
fi·H
pnerwle: Audycja literacka. 20.00
Sekretars odpowled&.
211-13
~Ił. odcinki wvmcldownnia i c·hn ;:mmr(). ·o-k<l"iążeczkę wojskoDZIENNIK oraz Tygodniowy Prze·
Sekretariat ogólny: ....._ 2u-io
raktcr~·~t~·kę . woj~kową, Knw- wą prz<'llwo,jC'nną l<artę RKU-· - - - - - - qląd Wv. darzeń. 20.45 MiędzynaroDział partyjn7
':"°"·\«
2S,-25
wewn. 11
1'7.)'Mki Mah~·milinn.
n:;:; f,(,c17. min~to, hią7.P<'7.kę . lnżh(\
dowe · Zawody Narciarskie o PuDział
lr:or1!$pondentów
ch<1r Tatr w Zakopanem. 21.00
7.!1UBIO~ ·o lrgitylnnr'.i\' PPH. wą •tr~żnrką, ~wi!1df',•.hro •koń
robotniczych
1 chłoplATRUDNI
.Kwitnący na północy". 21.30 „Na
•kich oraz redaktorów .
kartę T!'jP,o:trnr~·jną. RRl'-I,rirlź "ZPnia kur~u ~traiarklego, Knl'z
gazet łctennych1
219-'2
pow. i 7.<'7.woll'nir na hroń. nu. nrnrrk 'l'ndC'nsz.
1\40
muzycznej fali", 2'.l.00 Wiadomości
Dział mutacji:
211-11
<portowe,
22.10
„Karnawał
Robo·
Dział miejski t sport.:
Slł-21
iMkil.'wicz .TózE'f ma.i. Popi 11 :r A Kł,A DY Kinotf'rhnicznP vR1
11
tll'iczy dla ~, O. .„Służba Polsce".
Ddał ekon"(,=~::
pow_' Hr7.1'7.in~· - - - · _ _ fił_::J nngninj
n11trchmia~t tok:irz~·
121 _19
23.00 Ostatnie wiadomo. ścf. 23.10
Dział rolny: wewn. I - J5ł-21
• ,.r. 7.. P:-"ri~ Xr · 4 ul. ,,.;il'nkir.'l'l·i - pr«'cn.y,jn~·ch 6111~•.n~·-hlap
~
ó
h
odanla wr~z z ąclorysem (w dw eh egzemp1arzac I na·
D. c. „Karnawału Robotnfc:zf'go"
Redakcja nocna1 172·31; 158-łl
cz11. :'!-~»!
po~znku;ią tecl1nikn l'linn.v na wyl<ro.inik: frl'r.l'TOW.
- Gra Orkiestra T<1n1>czna P. R.
Kolportat:
121-n
- mC'rh~nikn Z~IM·1.C'ni1t pr7yj 7.i: l 11 ~ 711 r, ~ię M. • ·owotki U vr
lety składać: Pzlał Personalny C. T., Łódt ul. l'iolrkowsk1 37,
Administracja:
260·42
23.50 Program !'la Jutro. 24.00 (Ł)
Diial oitosr;eńl
111-50
111uie Wvrlzill.ł Techniczny.
godz. 9--12 Scke · Pra~;.
lront 2-gle pl11tro w godz. od 10 - 12.
Knncert życzeń . 0.15 (L) Zakończe~ •
,~ ·
•
nie audycJi i 11?;--,. ,
-.

CENTRALA RYBNA C.S.P.

MECHANIKA

zw.

1„------·-----------------------„

z

CENTRALA TEKSTYLNA

2 wykfalifiko·wane maszynistki

...;BJ-~u--

~5~-~k~=---""··------------------
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Str.

ł·'

~r.

I
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PA!liSTWOWY TEATR
'WOJSKA POLSKIEGO W LODZI
ul. Jaracza 2
W Państwowym Teatrze Wojska
l'olsk1ego przy ul. Jaracza 27 0
godz. 19.15 wspolcze~na komedia
polska Kazimierza Korzellego p. t.
'
„Bankiet"

IZ Zakopa:nego

ABC

SPOR TOW°CA

TEA'I'R „l\IELODRAM"
ul. Traugutta 18
o godz. 16 i 19.15 d w a - - - Dziś
przedstawienia współczesnej koPROGRAM GIMNA·
medii ameryka1\skiej Arthura MiSTYKI CODZIENNEJ
Uera p. t ...Synowie"'.
Nr Z
TEATR KAMERALNY
DOJ\fU ŻOŁNIERZA
1. Marsz w miejscu lub
ul. Daszyńskiego 34
pokoju: 4 kroki
dokoła
Dziś dwa przedstawienia o godz.
4 na palcach, 4
zwykłe,
16-ej i 19.15 komedio-farsy E. Piena piętach. Powtórzyć to
tro•va „WYSPA POKOJU".
Kasa czynna od 12-cj. Tel. 123-02
4 razy.
li
POW·
PAl'ilSTWOWY TEATR
2. Wspięcia i przysiady
5ZECHNY, ni. 11 Listopada 21;
z oparciem rąk o poręcz
Godz. 16.00 i 19.15 - „KLUB
KAWALERÓW" M. Bałuckiego.
krzesła. Liczyć sobie do 4
TEATR „OSA", ul. Traugulla I
zarówno przy wspięciach,
Ostatni tydzień ,Porwanie Sabijak i prz.v przysiadach.
nek" z J . Węgrzynem, o godz.
Powtórzyć to 4 razy.
Kasa
Zniżki ważne.
16 i 19.30.
czynna od godz. 10 bez przerwy.
•IV
3. W małym rozkroku
wymachy na przemianstronne prostych ramion
przodem wzwyż - 16 razy.
ADRIA - ul. Marszatka Stalina I
4. Stanąć w małym roz
~Zwariowane Lotnisko" -godz.
kroku, ramiona wzwyż, ty
16, 18, 20, w niedzieli: 14 rv
łem do ściany w odległo
film dozwolony dla młodzieży.
ści jednej stopy. Na 1, 2,
- ul. Narutowicza 20;
BAŁTYK
3. 4 skłaniać się lekko do
„Skarb" - godz. 16, 18.30, 21 w
tyłu tak. aby palcami dło
niedz. 13.30, poranek 11.30 ni dotykać ściany. Na 5,
film dozwolony dla młodzieży.
6, 7, 8 skłaniać się w dół
tak, aby końcami palców
BAJKA - ul Franciszkańska 21
dłoni dotykać stóp. Kolagodz.
"Wielkie Nadzieje"
na proste. Całość powtó17.30, 20, w niedz. 12.30, 15, film
rzyć 4-6 razy.
dozwolony dla młodzieży.
GDYNIA - ul. Daszynskiego 2:
5. Położyć się na ple„Program aktualności kra.1. I
cach, dłonie pod głowę.
zagr. Nr. 9" - godz. 11, 12, 13,
16, 17, 18, 19, 20, 21.
Na 1 - skurcz nogi w ko
HEL - (dla młodzieży), ul. Lelanach, stopy na podlegionów 2-4:
dze, na 2 - wyprostuj no
godz. 16,
„Skarb Tarzana" 17.30, 19, 20.30, w niedz. 13,
gi w górę, na 3 - połóż
14.30, poranek 11.30
powoli proste nogi na poMUZA - Ruda Pabianicka;
odpocznij.
dłodze, na 4 „Zielone Lata" - godz. 18, 20,
należy powtórzyć
Całość
w niedz. 14, 16 film dozwolony
4-6' razy.
dla młodzieży.
POLONIA - ul. Piotrkowska 11'7;
8. Na 1 - r, postawy
„Trzeci Sztur.m„ godz. 16, · 18.30
I\
wspięcie na palce i wy21, w niedz. 13.30, film dozwolona
przód,
w
ramion
mach
VII
ny dla młodzieży.
2 - półprzysiad i powrót
PRZEDWIOSNIE ..; Żeromskiego
ramion do lekkiego wyNr 74-76;
machu w tył, na 3 - wy„Paganini" - godz. 15.30, 1R
skok w górę z odbicia o20 30, w niedz. 131' film dozwolobu nogami i wymache:n
ny dla młodzieży
ramion przodem wzwyż.
.<OBOTNIK - ul. Kilińskiego 176
postawa. C:i.łcość
na 4 „Serenada w Dolinie S!TJńca"
powtórzyć 4-6 razy.
godz. 16.30 18.30, 20.30. w niedz.
VIII
14.30, film dozwolony od lat 14.
'f. Lekki bieg w miejROMA - ul. Rzgowska Nr 84;
„Sen o milosci" - godz. 18, 20,
scu lub dookoła pokoju
w niedz. 14, 16 - film dozwolo·
- 15 sekund.
·
ny od lat 18.
REKORD - ul. Rzgowska !;
8. Swobodny marsz w •
„Zygmunt Kłosowski" l-szy semiejscu lub dookoła poans godz. 16, niedz. 13.30, dla
koju.
młodzieży .
godz. 18,
„Cygańska Miłość" TATRY _ ul, Sienki ewlcza 40.
20.30. niedz. 15.30, film dozwolofilm dozwolony dla młodzietT
„Postrach Mć:z" - go dz. 16, 18.
lat 18.
ny od .......
30
12
.
niedz.
w
20,
17.30,
15,
godz.
20, w nledz. 14 - film doz wolo·
STYLO n· x - ul. Klllńsk 1ego 1• 3 :
ny dla mlodzłdy.
WŁOKNl.'?"RZ - ul. Zawadzka lfi
:
- dla młodzieży;
„Skarb godz. 15.30, 18, 20.30 w
„Timur ł Jego Drużyna" - godz
niedz. 13, poranek: 10.30 - film WISŁA - ul. Daszyński ego Nr I.
16, 18, 20, w niedz. 14, poranek
„Trzeci Szturm" - g odz. 15.30,
dozwolony dla mlodziety
11.30
18, 20.30, w niedz. 13 film do·
z . k 26
Z h 1
SWIT - Bałucki Rynek Nr I;
1
giers a
u ·
ac ę • Niepotrzebni mogą odejść„
_%Wolony dla młodzież y
„Dzwonnik z Notre Dame"
godz. 11.30, 20, w nledz. 12.30,
godz. 16, 18.30. 21, w n:edz . 13.30 WOLNOSC 15. mm dozwolony od lat 16
film dozwolony od lat 16.
108,
J.'ĘCZA - ul. Ptotrkowsl<a
„Eksperyment D-ra Ehrlicha„ dzieciom do lat 6-ciu wstęp
„Eksperyment D-ra' Ehrlicha" film dozwolony dla młodz1ezy.
wzbroniony.
godz. 16, 18.30, 21, w niedz. 13.30
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Tragedia Amerykańs ka
Lecz i Clyde usłyszał ten strzał i nadstawił uszu.
Co to za strzał? Odpowiedzią na to były dwa strzały„.
w innej stronie.„ To sygnały! A potem taka cisza„. Co to
znaczy?
- Słyszycie? - zawołał Harley. - To chłopi strzelają.„
teraz, kiedy nie zaczął się jeszcze sezon DQlowań.„ Wbrew
prawu!
- Aha! - roześmiał się Grant. - To do moich kaczek.
Niech sobie strzelają.„
- Jeżeli tylko lepiej strzelają niż ty, pozwól im, prosze
zawołała Berlina ze śmiechem.
cię Clyde chciał też się roześmiać, patrzył jednak w stronę
strzałów i nasłuchiwał z lekiem.
Trzeba jak najśpies:miej wyjść z wody, ubrać się i ucieDo swojego namiotu.„ do lasu„.
prędzej!
Prędzej!
kać!
prędzej!

!8

Upatrzywszy chwilę, gdy nikt na niego nie. zwracał
uwagi, pobiegł do namiotu, włożył granatowy garnitur, kapelusz i wymknął się cichaczem do lasu. Byle z oczu ludzkich... byle jak najdalej od jeziora.„ dopóki.„ dopóki nie
dowie się, co znaczyły te strzały.
A Sondra? Te jej słowa, którymi go dzisiaj i wczoraj
pocieszała? .„ Czy powinien uciekać od niej, nie będąc pewnym jeszcze, czy mu co gr~i~ Czy powinien? A jej pocałunki... jej szczere obietnic~ .a·zęsnej przyszłości.„ Co ona
o nim oomvśli... ona i WSZYb~S ie.e:o nrzviaciele?.„ Co po-

donoszą.„

klll.
4Xt0
W SZTAFECIE
•
Polacy nie odegra li i adnej roli
1 - fińska, 1 - węgierska i 1
- rumuńska. Trasa ze startem
i metą. na stadionie PZN pod
h rokwią obejmowała dwie pęt
le: zachodnią i wschpdnią.. z
kt6rych pierw•za prze!pegała
pod reglami w stronę drogi :1a

ZAKOPANE (obsł. wł.). W
międzynarodo
dniu
trzecim
wvch zawoclów narciarskich o
„Pnchar Ta.tr'' rozegrano bieg
sztafetowy 4 x 10 km, w któ_
ta.rcie stanęło 10 szta
rym n
fet: 4 - polRkie, 3 - czeskie,
Dział

oficjalny

ŁOZPN-u

Komunikat W.G i D. Nr 2

druga zaś w kie.
runku na Nosala. W biegu szta:
fetowym Polacy nie odegrali
żad1tej roli, na co nie bez wpły
wu było niefortunne zestawie.
reprezentacyjnej
składu
nie
sztafety, w której zawiódł prze
de wszystkim Gąsienica - Fro
nek, prnychod7ąc na siódmej
pozycji i tracąc "·ywalczone
prz<!Z Holeksę pierw•'l.e miej_
RCe na pierwRzej zmieni~. Utra
JY cen~.vch minut nie rn?g\i już
doRkona\e b1egnąq•
nadroh1ć
K'_"'ayie~ i B11k?wski, tym ~a:
dzt~'J,. ze właśnie . w .osta~meJ
zmuwie Rztafcty b1(1glt naJlep,j zawodnie.'· r'inlandii i CzP.
chol:lmrnrji: Rulonem i C~ardal,
7.w~·cięu.v hi('gn płn;;ld<'g~ na.
18 km. Do•konnle Rlns!lł się za.
po~wodnik drugiej l\Z!afety
~kie.i l'lkupir1I. który poprav.'ił
znl\<'7.nil' szanse swej 11ztafety.
w.vniki. 11ztafety •
Ofirjalnc
4• x 10 km wyglą.daJą. nast~our
Kościelh1ka,

Podaje się do wiadomości ka f Boisk'.> .Boruta. godz. 17, Bo_
leudarzvk rozgrywek o mistrz.o ruta - Concordia.
BOisko Zjedn·J<'zouc godz. 11,
•two Kl. A, uwzględniający za
kgte dwa terminy rundy jcRien 7.ZK L. _ Lechia.
Hi>j, oraz pełną. II rundę miBoisko Koluszki godz. 17,
strzostw l!H8_4!):
ZZK Kol. - Włókniarz, LKS
Termin VIII 13. HI 49.
Boisko ŁK8 godz. 11,
Boisko Concordia godz. 1.3,
- Zjcdncczonc.
Goueordia _ Boruta
Termin V 8. V. 49. •
BoiRko Zjerlnoczon~ godz. 15.
Boisko •ronrnc-zowianka l'orlz.
TUR - Lcehia.
ZZK
Boisko Wima godz. 11 ZZK i'i, •.romn;zo\\ ianka
Kol,
'
Ł. - Zjednoczone.
,,
ł~KR_' godz. 11, ŁK.S
Bo,.isko
Boisko Borut.a godz. 17, .uo_
.
jąco:
fl'ta. _ Lechia.
lomaszowianka.
1. ł'inlai!ia - 3:01,35
Boisko CoucordiP, godz. 17,
Boisko Zgierz M. j?Odz. 15,
3:02,ll
2. Czc~hoslow. I Concor<lia. _ z,jednoc;i:one.
WMkniarz - ZZK Koh1Rzki.
3:03,39
3. Czecho~low. II Boisko Zjednoczono godz. 11,
'J'ermin IX 20. III. 4!).
. Czerbosłow. III _ 3:05,49
Boisko 'l'ornaszowianka godz. ZZK ł,. _ LKS.
4
Boi~ko LKS godz, J J, •run
Concor1.3, 'l'oma~zowia11k"t. 5. ~1lska I - 3:06,53
--· Włókniarz.
<.lia.
:J:] 1,.'i7
!I. Pols'ka II 'l'crmh V[ 15. v ..!!J.
Hoisko Zgie1·7. 1\f. godz. 11.
'!J
- 3 : 1~·•,·•·.
~"
godz.
Bo1",ko 'l'•nua~zo1Vianka
'ITR.
Włókniarz n~gry 7,
'
HoiRko Zjcdnoc~7.one go d z. l 1. 1 i. 'l'onia~zowiankn - Lechia.
D,,i,iaj o<lh~dzie się otwarty
L I·
z· d
Boi~k.i Kolusv.ki godr. 17, l•oii]{\Jr• skok<iw, 'I\' któr.vm du
LK."'
ee ua.
•.;r noczone •
,-, ZZK Kol _ LES.
Boisko LKS godz. 11,
żą. rolę powinni odegrać Pola~
·
ZZK L
Boisko Zgierz godz. 11, \Vlók ""· :\l n ,..,~a rz i Kula.
_
d
-n,.' k · „. 1 k'
. 01s ·o '"o u~z ·1 go t.. 1 ·>. niarz _ Boruta.
-------•
Bois':o Zjedno<·zone godz. 11.
ZZK Kol. - Bomta.
1;jcdnomne - zzK Ł.
n RUNDA KLASY A
Boisko f,KS godz. lJ, 'l'UR
Termin I '27. IU. 4fl.
imprezy sportowe
- Coucordia.
Piłka ręczna: sala YMCA Termin YII 21. V 4!1.
'Boisko Zgierz godz. 1:'i. Wlók
Boisko Lechia godz. 18, Le- zawody 0 misltzoslwo Lodzi w
Tomaszowianka,
nirtrz koszykówce drużyn klasy A:
Boi•ko Wima godz. J J, ZZK chia - TUR.
9,30 konkurencja męska; Zryw
22. V. 49.
Boruta.
l... Bohko Boruta godz. lS, no_ .:._ AZS, konkurencja żeńska:
Boisko Lechia godz. J.i, Le_
godz. J0.30 Wlólrniarz - Clle·
ruta - Z:JednocŻonP. .
chia. - Concordia.
mia, konkurencja · m~ska, gódz.
D. ci. n.
BniPko Zjedno<'zone ~odz. 1:;,
.---------~-~ '1 \.~O Chemia - TUR.
Zjednoczone - ZZK :Kol.
zawody o druiyno·
Boks: LKH
l~ni~ko ŁK~ 11;odz, 11,
W czwartek, 3 marca
we misbrzosłwo w klasie B:
'l't;R.
w hali Wimy o godzinie
w sali przy ul. Daszyńskiego
18.30 pojedynek:
Termin II 3. IV. 49.
nr 51, odbędzie się mecz o go·
BoiR'ko Boruta godz. 16, Bo•
Debisz - Krawczyk!
dzinie 11-ej pomiędzy EnergeZZK Kol.
ruta doBliższe informacje
z Piotrkowa,
tyką a Korabem
Boi8ko 'l'omaszovriank11. go1'!7..
tego ciekawego
tycząc!'!
W Aleksandrowie o godz. 17
16, Toma.szowianka - ZZK L,
spotkania znajdziecie w
spotka się DKS tamtejszy z
najbliższych numerach.
Boi8ko LKS godz. 11, ŁKS
Filmowcem. Zawody towarzy- Lechia.
skie: w Tomaszowie o godz.
Boisko Wima. god~. 11, TUR Dzisiejszy mecz
16-ej: Pilica - Bawelna. godz.
- Zjednoczone.
11-ta - Lechia-Wlókniarz, w
Boisko Concordia. godz. 16.
Radomsku: godz. 11-ta Czarni
Concordia - Włókniarz.
- Czfstochowski K}ub SportoTermin HI 10. IV. 49
wv. W Kaliszu Włókniarz ro·
Boisko Zjednoczone godz 11. wzbudził Wielkie zaintereSOWOnie zei.:-ra mecz z Biela.rnią.
TUR - Boruta.
Zebrania: w sali przy ut Da·
ZaWrocław. (obsł. wł.)
BoiPko Concordia gorlz. 16.30
.;zyńskiego 56, odbędzie się zemedzLsiejszym
interesowanie
'l'oma'l7owin nka.
Concordia. barnie Lódzkiego Okręgowego
Boisko Lechia godz. 16.:Jo. czem bokserskim Węgry
Polska, jest olbrzymie. W pierw Związku Motocyklowego. PoLechia - Zjednoczone.
Boisko ŁKS godz 11, izK szym dniu przedsprzedaży uzy- czątek o godz. 11-ej. W sali
skano 1.500.000 zł., w drugim przy ul. Kilińskiego 145 odbę·
L. - ZZK Kol,
Bob.ko Zgierz
11. zaś rozsprzedane zostały wszy dzie się zebranie DKS-u o go·
godz.
stkie bilety, oddane do rozsprze dzinie 10-ej.
Wlókniarz - LKS.
Basen YMCA.
Pływanie. mają do
daży. Organizatorzy
'fermin IV 21. 4. 49.
mi· 7.fatrzostwa n~·ręgowe. PrzedToma~zo"·ian 'kn dyspozycji 13.500 biletów.
Boi„ko
mo, że hala rroże pomieścić bie~i o godz. IQ, finały o godz.
l!Odz. 17, Tom11•zowianka.
18-e j.
ponad 15.000 o~óh.
TeR._

Ucieczka jeJ?o naprowadl'.I
myśli, jeżeli on nie powróci?
wszystkich na myśl, że on i Graham czy Golden to jedna
•
i ta sama osoba„. Z pewnością!
Może zupełnie bezpodMyśl pracowała gorączkowo.
stawne są jego obawy, może to były tylko przypadkowe
strz:ały leśników czy rybaków?„.
Wracać czy nie?
Ach, jakiż tu spokój wśród tych wysokich, prostych jale
kolumny drzew! jak wygodnie leży się na kobiercu z mchu 1
jak tu bezpiecznie w tej gęstwinie, jak doskonale można się
ukryć aż do nocy między pniami„. A potem.„ dalej.„ dalej!
Postanowił jednak wrócić do obozu i zobaczyć, czy się
kto nie zjawił. Gdyby nie było nikogo, powie, że poszedł do
lasu i zabłądził trochę.
W chwili, gdy Clyde ostrożnie zbliżał się lasem do obozowiska, przedstawiciele władzy odbyli krótką naradę
I w chwill. później Mason skierował łódź do kąpiącej się
młodzieży 1 zapytał, czy pan Clyde Grif!iths znajduje się
między nimi i czy może się z nim widzieć.
- Ależ naturalnie - odpowiedział Harley, - Jest tutaj
gdzieś blisko.
- Hop! hop! Clydzie - zawołał Stuart.
Odpowiedzi nie było.
Clyde jeszcze nie zbliżył się tak dalece do Jeziora, żeby
mógł usłyszeć wołanie, a powracał bardzo wolno i ostrożnie.
Mason domyślił się, że Clyde· znajduje się gdzieś w pobliżu, nieświadomy tego, co go czeka, postanowił więc poczekać chwilkę. Rozkazał przy tym Swenkowi udać się do
lasu i polecić ludziom, by osaczyli najbliższą połać lasu;
następnie miał on udać się do gospody i zawiadomić, aby
wszyscy byli w pogotowiu do dalszej obławy, gdyż podsądny znajduje się w tym rejonie.
Clyde był teraz oddalom• od brzeim n iakieś trzy

0

Dzisiejsze

Polska-Węgry

.

czwarte mili i jeszcze się wahał, jeszcze ro7.myślal:
- Uciekać.„ uciekać! nie wahać się dłużej!
A jednak wahał się i myślał o Sandrze, <' je.I pF1łacach.
Czyż może tak odejść od niej? Nie! byłby to wielki błą:ł
z jego strony. Powinien zostać. Cóż z tego, że słyszał jakieś
strzały? Z pewnością nie miały żadnego znaczenia.„ Ktoś
tam sobie strzelał dla zabawy, a on przez tchórzostwo zrui·
nuje sobie całą przyszłość!
Zawrócił wszakże znów do lasu. mówiąc sobie, że jed·
nak lepie.i teraz nie powracać... może dopiero później„. jak
się ściemni... Wtedy dov.lie się, co znaczyły te strzały.
Ale znów zatrzymał się, pełen wątPllwości. Ptaki nad
nim ćwierkały, zaglądały mu w oczy i skakaly po gałąz·
kach.
Naraz tuż przed nim spomiędzy drzew wysunął się jakiś
mężczyzna, v.wsoki, kościsty, w filcowym, brązowym kapeluszu i niezbyt wykwintnym ubraniu, które zgniecione
i zniszczone wisiało luźno na jego wielkim ciele. Zbliżył się
szybko i odezwał się tak groźnie, ż~ Clyde czuł, jak krew
zast,Ygła mu w żyłach i przestaje krążyć.
- Poczekaj no pan chwileczkę i nie ruszaj się z mle3sca! Zdaje się, że pan nazywa się Clyde Griffiths, prawda?
Clyde dostrzegł groźny wzrok natręta 1 wyciągnięty rewolwer. skierowany w jego stronę, i mróz przeszedł mu po
kościach. Czyżby to aresztowanie? Więc już go znaleziono.„
już stróże prawa przyszli po niego? Boże! Uciec już nie może! Dlaczego nie uciekł przed chwilą? Dlaczego?
nie chcąc jednak powlększa6
Poczuł silne osłabienie,
swej wi."ly przeczeniem, odpowiedział: •
- Tak, nazywam się Clyde Griffiths.
- Pan należv do tej 'tlllllcieczki. która tu ~?oZ\lje?
-Tak
-lO. c. n..
·D-034665

l

'

„

•

Dziesięć
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razy nie .wolno!
~''~.·.· !
~:· .

V-te PRZYKAZANIE.

VII-me PRZYKAZANIE.
„Staraj się nie jeiclzić au„Nie chodź na zebrania a na
„Prowadzl\ twojego najbliż tem, w którym drugi pasaicr
wet zabawy. Nie wiadoma z szego przyjaciela do Komisa- może okazać się wywrotnwym
kim możesz się tam spotl;ać". riatu ·na śled::lłwo - w przed- elementem."
A Jeśli zechce eł się potań miocie
antyamerykańsklcj . A najlepiej urz~dzaj l<it: tak
nyć, obejmij manekin i kTęf
•
Jak na pnedstawtonym rysun
się z nim w wirze wa.lu. J.\la- działalnoscf. A niech ta~, ły j ku, a wówczas z nikim nie bęnekłny dotychczas
znajdują słę nie wt.-ąca,J. Nawet zeb:vś dzit>sz musiał zawierać rniljo1ię Jeszcza poza podejn~nia wled:dał, ie 002erniono l'O. Bo · mości, chyba tylko z policjan
mL
Jeszcze I tobie się oberwie." 1tern.
1-ue PRZYKAZANIE.

IX-te PRZYKAZANIE.
„Przykazanie mówi o tym,
że .Jeśli chcesz wstąpić na pań
stwowe stanowisko to nie wol
no d odnosić się lekcewaiąco
do swojego drzewa genealoi:-ic:m~go. Sprawdź czy nie ma
na nim czerwonej babci lub
niebe'ZJ)iecmej cioci."

X-te PRZYKAZANIE.
„Nie rozmawiaj ze swoimi
są!!iada..'lli: potem mogą oni do
nieść na ciebie nie wiadomo

r"

I

2S lutego b.t. obót /~ iwju w swiecie uroczyście obchodzil
31 rocz-nicę powstania Armii Radzieckiej. Na zdjęciu owa.z
Krucziniego p. t. „Stalin wśród lotników".

•

1t:
.. *

dziś.

Armia Radziecka
ćuJi.czelme

Dr>wódca kompamii przed6t<WM
zadania dowódcom 11Zutonbta,
- --

'

Vl-te ł'RZYKAZAN1E.
\ „Nie wstępuj w "Lwlązkl mal °' '
żeńskie z człowiekiem, ktory
;: · przebywał jakiś czas w Rosji .
; , lub który czytał Karola J\.Iar·
•lll11t"" ksa."
- Jeśli ty znas-L Marksa ·III-cie PP.Zl;KAZA~lE.
nie chcę zna.ć ciebie - powlVIII-me PRZYKAZANIE.
„Jeł,elf ktoś przyśle cl w po- nleneś powiedzieć surow!> do
,J'iie krytykuj zbytnio łaszy
"'· t
stów i na.zistów."
d a.run k u k si ll,7..n.ę
~
eco r od za j u, swojej ukochanej
Ale kadzić im nie za.brania ::>pr.
awi.· e dl'iwo ść w USA ·. znaJ·
o której Jest mowa w poprzed Nie martw się ·pa6stwo dod
k ń
łk
nlm ·„przykazaniu" odeślU Ją starczy cl drugiej narzecioneJ się bynajmniej - poleca się UJe się n8: . o cu pa l poz ~~~~i~m~b._u_d_rl_~~~-J~a-~_e_J_.~_ _ _ _ _r_a_c_u_J_b_k_c_u_n_i_ć_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _1_1_~_a_n_t_a_.____
nym obu nenia".
WŁODZ1MIERZ SŁOBODNIK
Ale na.jlepleJ t>OS\lJrP tak, j&k
widać na
rysunku a T.asły
nle.sz jako arcylojalny urz1;dnik państwow.v.

I

I Serenada

Annia Radzliecka

dziś.

Gimnastyka poram.na na orcręcG!J
liniowym.

hiszpans~a

Pod b11lko11em donny Anglii,
Ki('cly noc odrl~·cha wonnie
.4romatc,;1 ró:, dnn Frnnco
Srre1wdę ~pirwa donnir,:
„Donno Anglio, dnnnn Anglio,
Wie Asturia, Anrlnlu:jfl,
źr cię

k·ocham znacznie uircej

Orl wjbarrlziej pi~lm~'c;/1 muz ja!
Jf'yjrzyj, piękna, bo br·ytyjskich,

IV-te PRZYKAZANIE.

„Nie bierz udrlałn w ilr7:VJeclach ur:r.ądza.nych przez rosyjskie poselstwo. Jak potrafi!!ii później udowodnić. 7e
chciałeś t;vlko skosztować cza r
nego kawioru.":
Nawet w restauradl sh'7f'Ż
11ię jl\k mO'iesz, na lit llŚĆ b<i11ką, U-go rosyjskiego kawioru.
Hys. K. BARA .\IECKI
który w rzeczywistości moie
się okazać.„ czerwonym!
Wod::i sodowa mady in USA.

STAN1SŁAW

JERZY LEr

Etiuda pesymistyczna
]„.śli

z kogoś ::w.v klr wariat,
11ie pomoże Jezu$ Moria.
Jc-'li dureń i patafo.ch,
n ic nie 1mkóra Akl111r Allach.
Bo jak ktn~ kop11ięty w ~l~
ukoda trudzić jui: Jehowę.
]11% z jołopem ~ię n.ie 11d11,
cl1oćT1y lJnl się pr:r;ejqł

B11dd11.

A kretyna n.ie uzdr01t:i.n:,
clroćby temu .•pr:~·jal lnt1 i.n.

Bo pomylonego chama
n ie ulec:,- wielki Bra/11110.
Gdy urod: il się idiota,
nie poradzi tutaj W otan.
rozmiękczenia mózgi„
i do nieba wió:l to.
K ied y kto.< ju:i kiep i matoł,

i :mrze

:11

chnćby i

P111i BóJl n.ie unmoie na to.

Jasn ych oczu twych nie wirl::f,
Raz mr: · cmolmij, moja donno,

1 w Nnrodów po.1adi Ud:e!
Co ;:;ą noc! Pomamńrz u·onifl
I migdaUw w nn:dr:a wplvwn.
Ra: mnie cmnknij, pirlmn donno,
Donno, nie bqdź taf, c11otliwa!
l\'ir zdmrlza/„rn cię :ir Germaniq,
Ach, m yśla/nm, że m11ie zamgli
T'oC'a/1111rk mN:j donn y ,
Bom był 1t'ierny donnie Anglii!
1 tll 111 rgo, i;e ci b~·ło
lłctrcl:o 11 il!mti moje $erce,
Z do:rl!m H('.•scm i Gocringiem
D:i.I nie $iedzq w Norymberdze.
Co ' nor! Jak pnclrnq ró:e!
Sl01ł'ik ciągnie trele c::yste.
Raz mnie cmoknij i pou:iesit
Po~ j l donno, $OCjalistę!"
Tak don Franco ~pietm, kU3i
Donnę Anglię pośród ulic
1 ogrodów p'?lurlniowych„.
Ach. czy mn:te mu · nie ulec?
Jak g<i mi1"1 krwarrn gl01rn,
Co w A ~tririi walcząc zginqł .
Lfoi hiszpański k..ii:życ w gór:;e,
Noc hi.s::vmiska tchnie cytrynq.
,.Donno Anglio, domro Anglio.
Cmolmi.i mnie i pou:iedz, i;r nic
Zle[lo •<· tym 11ie 11jr:,rsz. miła,
Kiedy w.zniosę Ta~ szubirnic!
Ach , z miłości lconam , donnn,
Rry{i że wrf's:cic mq kochu11ką! . „
T" k i girarq i :e s: parlq
~pieua donnie n ·cpr>: Fra11c&

!~ouotmcy ;; aJęci r emontem traktorów dołożą wszelkich
8larań , aby wszystkie maszyny ruszyły iciosną w pole.
N n. zdjęciu przodcnonik pracy Alef..".Sand.er Mizgier i uczeń
;j,1f P-mócc Klosińsl<i Henr11lc p1'zy rem.ancie silnika.

,va

~'v'ys ta u;w Mickiew1czowskie1

można

vierw.sze

1cyd,rmie

poez}i

w Warsza i •,"ie
Adama

w 1822 r. w Wilnie.

ogląda.6

Jfickiewicza
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EDWARD MARTUSZEWSK1

FRANCISZcK HALAS

TAK UMIERALI

NA ROZSTAJACH HISTORII

I"ętenl i lupot. Ranek płynie,
i :: ponew modrych dzień wypełM,
Widz-: ich hlruJ.•ch '" dr:m.:i fmrynie
palcem pouir-rlfi po kolnier::ach,

lep 'Pięknie brzmi~c:vch i;łó-1 k;:irzy, Inżynierów, dzi;iła~;:y ra, ucz~.szczającą wraz z ie~n
wek i długo trzeb::i czekać z;;i- politycznych. Do tei;:o kawiar- lekarZ€m d-rem Rosen~tamem
nim oswobodzi się on spod niane.;;:o towarzyst,~·a nalezy na rnbotnicze wiece skierowA
;o.por.-riril;di. ""·•:a.Z, w ll•f~ch ~ucho,
adwokat Gam1.a ze ne przeoiwko... wlaścic1ebwi
''lpływu kazmarowskiej, .. wę- również
u·:rok <li:p111ł ~ir: po ciele,
Kazmarow- swoją żona. córką właśclciel Uli, wreszcie starą matkę A:iżowej" sugestii.
i .„ ,h dt> iP.her pr;;yrr'lrł uchem.,
ski_e Ule_ ?owiem to symbnł ki ziemskiej skoligaconej z cze drzeja i Różeny, dozorczynie;
i cisza w kolo !ię .\ciele.
naJbardz1eJ wyrafinowanych ską i austriacką arystokr;icją. a zarazem praczkę Urbanową,]
1 idq bnsi. Krok :a krokiem mln<ka.,
form ustroju kapitalistyczne- pani Vitowej. Adwokat Gam- cieszącą się miiwnie na •tago, u.stroju. którego celem jest za, żyjąc „na szernkie i sto- rość z „awansu społecznego"
.!ie rn'111ncr; tr:rna w 1.der&ze.
ter
cr.lowieka pie" traci zwoltia swój 'mają swej córki.
wykorzystanie
cfrcą byt mifo.kią ziemi. fosk(!,
przez człowieka, którego d'l,- tek, a właściwie maj::itek swo
Bogata galeria postaci d.,i·je
cL,. · pncnlunkicm h~·ć najs:c~l'r.s:Wll'I•
jak mówi Marks, są jej teściowej. Jest czynnym n::i.m barwny obraz społeci:e1\~
żenia,
Na ko,;,„, ~lou·a. slnwo Sl'rea,
.,nieludM:ie i sprzeczne z na- członkiem czeskiej partii ko- :<twa czeskiego w
latach
funrlnmtmt .i;•i·i<ttn l(.°O~:: i m&j,
je 1930-35, społecze1'istwa,
w
turą". Ostateeznym wynikiem munistycznej, lecz zaslu•1..i
0
by t!'.<t.r1mrnrrrn hn'/iąf('r.~twa,
jest '~'1~ poniżenie godności raczej na miano polityka "Iii którym z każdym rokiem coludM:ieJ .- t.ak w wykorzys~y- rewolucjonisty. Jego syn wy- rAz w~·raźniej ścierały się siM Fujmonovo
s.vcić nnm winrę, koić :.mój.
Wydaną ostatnio przez Klub ·wanym Jak i w wykorzystuJą- rasta na nieznającego życia na ly kapitalizmu, z siłami demoT>z•voń rt'iernu ntó.i. alrmnuj ci&1'~
ukowca - estetę. córka wplą kracji ludowej. To narastaDobrej Książki powieść Marii C.Y'l"!l. . •
U'ahruJła cinł nnm mier:;ą czas.
leo
walki
intensywności
nie
i
przykrą
bardzo
w
się
tuje
„Sta'ry swiat stoi na drobno
Pujmanowej „Ludzie na rozGd:it pó.idf. trup rię tnm. kolys:e,
stajach·" można by nazwać hl mieszczaństmie, to są ci nocni niesin::iczną awanture 111iło psze jutro, ta ciągłość wysił
C;;utC4jcie trn-n błagam tmti.
litoryczna a zaraz~m aktualną. stróże ust-roju pryw;;tne.i wła- sną. by w kcińcu wyjcch;ić do ków .Jednostek i zbiorowości
Pr:.eloiyl K. A. ]ou·o?~
w krajach, w których szala ~nosci .. ustroju. c~ jak sp.óźnia Związku Radzieckiego - ja- podkreślona zostaje wyraźnie
%1.Vycięstwa przechyliła się na Jący się zegar 111e nadąza za ko żona amerykańskiego in- w ostatnim rozdziale powie~ci, noszącym tytuł: „Zakoń JÓZEF KAINAR
stronę socjalizmu, książka ta naszym dwudziestym stule- żynicra.
Rówi1?śnicv młodych Gam- czenie i wstęp". Zako11czenie
n 1ówi o okresie należącym już: ciem" - mówi adwokat G;im
do przeszłości, w krajach bur- za na wle.cu robotniczyr:i„ ~h;i z&w, p~zy,ia1niący się z nimi jednego okresu, opuszczc11ie
kapitalistycz- rakteryzuJąc w ten &posob isto na ławie szkolnej Andrzej i rozstai życiowych a wkroczeżuazyjnych
Tych armii, którt ciągnęły prsez kraj na.!Jlo
nych aktualność jej jest Je- t~ przedwojennej sytuacji po- Różena Urbanowie ~ą gló\vn:v nie przez bohatera na n0w<!
izcze żywa i ,.paląca". O:ilP.- htycznej w Czechosłowacji. I ~~ przedstawicieiami wa:·!'tW drogę, drogę za chlebem 1 za
pamiftam już kilka.
Podczas griy An- nowym życiem: .,do Rosji,
głość między czasem trwania tu. wJo:acr.amy na płaszczyzn~. mzszych.
Coraz inne mundury,
akcji powieści a chwila o bee- ktora Je~t i_na!o. znana. ~~l8k1~ dn:ej znajduje dia siebie mi~j do Rosji.. gdzie bił się tatuś"
cora:i innrt mou:a,
ną mierzy ~ię wprawdzi~ kil mu czyt~lnik?Wl·. Pow1ei;~ Pu.1 scł" w S7.PrPgach u~wiadnmio koło ~ię toczy, wszystko wraa i,•lko płytkie groby w polu
wygląda
w~zy!'tko
kunastoma i:aledwie latami. manoweJ świetnie chara1-te1.r nych ::;połecmie robotników. ca,
i głęboka niimmdić
lecz z tvch kilkunastu lat zuje czeskie społccz<'ń.stwo w Rtajac u bl)kU ~wego kol~gi inaczej. wszystko wyglada il'l'!l
zostały tu po nich.
sześć prz;·pada na drugą wo.i- o~re$ie między dwoma woji:ia- Fran~11 Anteriy . (wyrzucone;i:o czej niż myślimy, niż się sponę &wiatową, na wojnę. która mi. ~.zed. oczyma czyt~lnika z ~711 za. zepsucie k:i.zmarow- d7jewamy - turkotał pociąiz i
Słońce mych Mornw mocne i czerwone,
w wielu krajach zburzyła ka- pne_w1Ja s1e caly .korowód po ~kiego pierwszego maja) I o- odwijał, odwijał i zostawiał
s winnic tam w dole takie tloczq wiP.o,
lendarzowe pojęcia dni. mie- s~~ci z naJrozi:m1tszych sfer:, ~r<;>dnik3: - ko.munisty Polan- za sobą tkaninę ziemi; dzień
woli pełne
~ięcy i lat. I temu właśnie ~oznyc? 7~W?d_?W· przeko'.1a_n ~k,!cgo, Jeg? s10stra „awan~u ustępował nocy, a tam za szy~łońce i elektrownit,
faktowi należy przypisać to, 1 .,styl~w zycia • ktore _u1:i1e.1- l~ na ),'1111lą Hauslerową, po- bą uciekał kraj podwójnie obaby się żyło w jasno~ci,
że powieść Marii Pujma11owej sca'YiaJ.ą walkę !obotmk?w z ci~~zą ~ie po ~muf!1ym z;iw„-: cy i osnuty zmierr.chetn.
Żeby już tam być, żeby :uż
gdy na Mora1vy wieczór sprid11,
p<tsiada niejako dwa oblicza kap1tahzmem rue. w i:nen"'.- ?r._ie miłosnym cymcznym WYJ
- dla jed11ych jest jeszcze sz~m lepszym ~r~Ju. e~ropeJ- sc1em za„ mąż za „starego ale tam być, żeby już tam być ... jak c:iarne i domowe zwien~
z pragnieniem i obietnicą du
obrazem rzeczywistości, dla skim, I_ecz wyrai:111e i ni~dwu: bogateg_o .
:s gwit:dn.ymi oczyma.
starą
5piewał
pociąg,
dnił
D~ pi~rws_zopl_anc:ny~h. osób
• znaczme w ._nuędzy~o3enneł
innych jest już historią.
Z tych armij które ciągnęły pr:rez nMz kraJ,"
„Ludzie na rozstajach'', ja- Czech?s~owa~Jl. z.~nuast .. kro pow1esc1 zaltczyc rowmez irze pieśń kół ooczących się po szy
o jedrtej nigdy nie zapomnę!
tylko
K~zmar~ ba narzeczoną. Andrzeja Lid- nach.
k,) po"'ieść z życia robotni- la ~łok1enruczeg?,
.4 pitrrcs::y c:olt .ie.i, który :obaczyłem,
A czy obiecał rzetel11ie. czy
ków przemysłu ·włókiennicze- mozcmy .P?,dstaWlc sobie „~ro kę, „potuln:i s!lG roboczą", nie
ni.am dotąd w sercu,
go po"'1ru1 a spotll:ać się z za- la. obuwi~ Batę a. 2'.am1ast zdolną do Jakiegokolwiek bun znów kłamał jak tamten poczytelników ~h - Żlin, ~ecz me. Jest to tu czy odruchu samoobronv, ciąg do Ulów? Żeby na to pyinteresowanfom
C:ołg cię:iki }ak radoić,
łódzkich. Bc;:dą oni należeli do istotnym, gdyz środowisk.o z:a- następnie panią Polanską, któ tanie odpowiedzieć, trzebab:v
którn wybucha i grzmi pnes doli-1111
tej grupy, .która powie, że „to rodo':"'.o - społ~czne ~ .J~k11n ra po. si~lskim życiu pod w!el już nowego tomu. A tuta.i koń
mych Moraw.
książka
pierwsza
moja
się
czy
ginie
skrzydłami
kop~nsk1mi
popowiesc1
akc3a
się
rozwiJ~
,,to
przeszłości",
do
już
należy
I napisy 1:11 grobach ezerreon,·ck
Andrzeju Urbaśmiercią podcz:.:1s o młodym
tragiczną
już nigdy nie wróci". W Pol- zostan~: za,~sze to samo.
w ogr1"'kach obok SS03Y,
Mam PuJmanowej (nagr~- starcia robotników z 7.andar- nie".
sce demokratycznej bowiein
l'lll przedmie.foiach
Zainteresowani .. Ludźmi n'l
nie ma już miejsca dla „Ja- dzonej w ub. r. c~eską pan- mami, dalej towarzyszkę prafety" i Kazinara, w Polsce lu- stwow:ą r;iagrod~. literacką za cy Andrzeja starą Halaczkę. rozstajach" czekamy na dalbędą t)~n. pierw&zym. abecadłem.,
dowej młodzi, pełni życiowego ostatruą ,~ej książk~ - „Hra e~scentryczną córkę Kazma- szy ciąg ich dziejów.
s kroreso ucsyi! lie be.dą nań am~
entuzjazmu robotnicy nie są z ?hnem ) udało _s1~ w „Lu:
(„Nowe m.vthy")
ludżmi na rozstajach, ludźmi dz1ach !la rozdrozu . pokaza~
pr:eloż,·l K. A. ]ritcor.•1o
1
HALAS
FRANCISZEK
nu.sterny.
wykorzystywanymi w pracy a w .sposób bardzo
prześladowanymi za próby sa- św~a~cz'!ct ipochlebrue o Jej - - - - - - - - moobrony. Czytając ostatnią mozliwosc1ac~ artystycznych,
powieść Pujmanowej uzmy- be~ popadaru'.l w chaos. narrasławiamy sobie ogrom prze- CyJny cz~ !ez tworzenie .wąt
mian, jakie przyniosło Europie ków. rozbieznych wzgl~me od
w obozie wrsiedlonyeh
Srodkowej zwycięstwo nad fa siebie od~anych, wielowąt
simno je~t Ee i miutn111
gzyzmem w wyniku rozgromie kowit akc3ę ~abulamą nucotą obozie w,-siedlonych.
hitlerowskich Niemiec ną na szerokie tło 8po~czne.
nia
rozpacze
pi~rwszopla
kilk,unasiu.
Dzieje
Radziecki.
Związek
przez
matka 7UI synlm patrzy cichutk111
rozło
są
Powieść 0 Andrzeju Urba- i:owych osób po_w1eśc1
s głodu jej synek płacze
nie nie jest powieścią o wal- z~n.e przej~yś~1e i harmonijDla m.atki nie istnieje nico~
ce. lecz. powieścią 0 dojściu n:e, splataJąc się z sobą w spo
jednostki do społeczno - poli- sob naturalny a zarazem dranic nie zaginie, nic nie runie
tycznego uświadomienia i .,do matyczny.
po brzuchu tylko dło'fi prsesrmie
Poznajemy więc w tej pośv..iadczenia na własnej skói tnk jak daum.iej będzie wssystk•
klikę,
jego
i
Kazmara
wieści
projest
nie
ta
Droga
rze".
W obozie u~~ir.,llonych
sta I szybka. Młodzieńcza na- nie tylko za pośrednictwem osynek &ię urodził
iwność Andrzeja długo je11t Ipisów czy opinii osób postron
w obone wysiedlon,·ck
wykorzystywana przez spryt- nych, leez przede wu.ystkim
s pieluszek clwrqgiew
nego a zarazem bezwzględne-I w ich działalności. Kilka rozgo w swym postępowaniu ka- dz:.lałów jest poświęconych ży
Ludu biednego wiec:m11 Mdritjo
pitalistę Kazmara. Oszołomio- ciu wielkomiejskiej „śmietan
ponad nies:częściem niech. wieje, U'leJe.
zevniętrznym1 pozorami ki" - artystów, aktorek, banny
Pr::el oi.yl } erzy
f. Halas
wspaniałości idzie Andrzej na: kierów, adwokatów, dzienni-
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b1UrZG
Cecylia wlokla e>bn s~nłch
chłopców po i;cbodM'h w góre
na dół zanim wres>Wle zna·
1
faz.h, właściwe dnwi. Potem
znów dłur.sza chv.-łlę czekała.
aż któr;•ś ,. unędttfków raczy
j~ łaskawie za.uważyć. Biuro
kopalni wyglądało tak, jak
wszystkl" biura na świecie:
1

i

I k

::~k~ ~a~~c~:· ::~t~!ch iu::~

ps.płera-<:h. w pokaju nagie
~ciany i tylko jeden jedyny
portret młodzieńczego cesarza
Karola.
_ Cr.e"'o ch<"..ecil"? _ 'l:Wt'•i„
nil sle wren.de hronl'-t z krót.. m wnikiem.
ko ~rzY, st:rzw..'.on~
•.,.,
"
Kobie.ta. podsun~ł!I się drobnym lecz T.d~ydnwanym kro
kiem f bez sł9Wa. pooała mu
bruclny.

wymiętoszony

pek l>&Pie>.ru

11 trzę·

Urzędnik ·ohe,fnał papierek
z obu strnn i odoał gn ja kil':·
Tamten
bro~a~zr."'li
muś
wrlał ff<' w -;.·~e ~a.chinaJni('.
t ÓWym ge~lem urzędnika
'
~
YP
charak~.rystycmym
owym
przejawem wstrętnej obo~ętnoścl dla człowieka. Rzncrwsi:y porozumfowa:wcze spojrze
nie brunetowi. zaw~fl.ł za nia:
dzted pr~y
- Zostawcie
drzwia<'~, a WY. matko. chodzcle tut<lJ.

- Nie płacule. ma.tko, coś/ będziecie mieli trzech rórnł· llwą śmiercią, jak ja.kl bandy
ta. Stała milcząc I z trudem
tam zawsze dostaniecie.„ Dla-1ków czy też wojaków!
Nabl\'Żoym niemal ruchem łapiąc oddeeh, poruszyć slę nie
tego was tu wezwano - poCecylia dotknęła sta.rych ła<'h· mogła z żałOISci nad losem
cieszył Ją brodacz.
pod chustka manów, p~syconych potem poczciwego człowieka, któreZałama.wszy
Minęła spora chwila· widac sękate ręce Cecylia z wrOłir.o~ cir,żkiej pra.<'y, jej męża. Wy- mu nie spełniło się jedyne,
b:ylo, te jakieś bolesn~ skrę- ną tneźwością sta.rała się w ciągnęła na wlen..ch rękaw. 'VY skrom~e l proste tyc_zenle st_a
rego romtka: umrzec spokoJpl>i:\>anłe umyka usta broda- ra.my konkretnych cyfr wtło- gładziła go spytała:
Wresr.cle zmarszC?.ył ezyc'i całą nędzę wdowy po . - Chciałabym wiedzieć jak nie, zamknąli oczy na. właczowl,
brwi, pochylił się, WYclągnął górniku, jal'a tera.z stanęła się te Cichonlowe lachy dosta snym łóżku;
. - No .cóz, przecleł; to, jc~t
ły tutaj, na. szyb Głębina..
dolną szuflade. Wydobył z przed ,jej om;yma:
- Jak? Przeeieź on tutaj u zycle, kazdy musi zlozyć z nie
- Mój Boże, skoro z chloniej 11porą paczkę I z niechę0
pem i trojgiem dzie<:J wYJ;y- nu zrobił straszną, historię. go rac~unek! - Zaczął w. ~11
clą rzucił Ją na stół.
- No, to jest wasze, matko! łam za sześć stówek, to wy- To był nlebezpiccmy zbój i czu oniemiałej z pnenzeni~
kobiety I grozy, ~llozofo~ac
'
Kiedy Cecyłla ~yciąguęła rę ż:v.ję i za dwie jeśli będzie po- buntownik!
- Nie. Tylko był stale pi- brod~ p~cr~c~Jąc ,papu•kę no pa<'zkę, w oczach je.i trzeba:
coz P.ans wo ma r?ry._ Lecz po twarzy jej ucz„r- ja.ny.
stalowym błyskiem zalśniło
- Cecylia smutnie p-0kiwa- ~ie '!'. takimi opryszkami?0
wienionej od płaczu 'I wzru·
pytanie I niedowierzanie.
- Tylko sprawdźcie, czy sr,enla, nie przestawały 11iy- la wielką, ciężką głową, przy rzectez go w sądzie PY!ali,
ws.,,ystko w porząt'llrn! - bur- nąć ogromne ciężkie łzy Łzy tłoczoną, skręconym! w twar- si!i ~"?. stalo. to po~arył k~ię
aubs_rj aodc ckną.ł jencze urzędnik I od'lllrró ialu za pr~owit"m 1 w' ie~- dy jak kamień węzeł włosa- P me~ ~ęk a.ę Tna
poen z o
go un""m
i
"
i
··ł
·ed 1 t·
nvm mężem za Janem Cicho- m •
<1 5 ę.
....
- Matko, nłe sta.rajcie się WJ zT.a •
Nle7da.rne paJ« r. za.dziwła- niem kióry 'tak D"·"'le znikn"'ł
ę sprawę "'""e rozw 1ąj ż
i
t
bi 1 '
" ·
...,
'
ł
I t
.iącą zr~znośdą rogp ą ywa Y BYła przekonana że siedzi go wy e ac, zos awc e go u zać t:vlko stryc7.ek
moi-n~cie rł>Z!! dn:t
opakową,nir: z grubego pa.ple- gdzit>ś w \llię-Lleniu. bP.T.l)ieci- W: ·spokoju - brodaty 11rzęd- W
ąj k
rn wysypały się na. jej ręce ny, cltoćia.ż tylko o chlebie I mk zirytował się nie na. żar- Cecylia kt'ra tak
ty. - Zrzucić. krzyż I w _bluż- jej w taje!iniczych sa:~u:z·
eu;ścl shl-~ego ubra.nla - kurt ~odzie.
a~
nlercey sposob podeptac go nośclach w kończon
ka. spO!inte. pa.sek i kamizelka.
Urzędnik, przywwycza..iony nogam~, na.paśli i pokaleczyli ch;o ·ma.Io i~teresowJ. m~ż b :
'fej m~a. Chwilę stała. z rłęa ~ę ~boką, bntul<>t nad oczami wret1z w takk~ wypad~ach .dys'lleć urz~dnika. jak, morderc!'! To Utyką _ i cal ~n·n
!\ ·1 ą 0 j I> 1
nP.n1>kani11, wymyslanła 1 pr:i:e już nie jest wódka .•. Nle mo- nlosł
rłe sp;vtaJa:
klenstwa. P:ZYJrzal się bM:z- żecie się dziwić, że pOMedł na :ortp~crazone ~ · 'fen e
- Ćo to z t:vm?
aro a w
re cesana
- Jak to: co to .,, tym? Pne nle ska.miemałej kobiecie: sta- na &tryczek!
purpurowych sr.atach. Nic Clłzami
z t 0 ta przed ttim 'llalana zdruzg~
· 1·1
ł ż j ·
0
Cecylia bez sfowl!' pn;rciska C'll;vWiście nie moirła oirozumieć
lee7. nie złamana., nie
et uz wam m 'Y e1!k .e.
0 zo- tana, raczej mocno zdecydowa ła. rę~ami serce, ktore 'Ile zgro z tego st.raszłiwego wyroku na
es wa;zr ••~o męzu,
1
zy bic niemal przestawało. Tert człowieka. apolit.yczne11:o 1 ana rozpocz • nowe ż cle
ny w ow3 ·
Y • · jej spokojny. cichy sta.ry, któ- społecrnego jakim był Cl.ąc
Przy tych słowach r.ag11slo
trzech ry nie zrobiłby k_n;ywdy na.- ~hoń. w· os~ble którego ukrzy
pytające spojrzenie eta.lowych - Ma~ie przecież
rzucił dobro- wet ~urczęciu. ~tory tak sta.· 1r.owany został c7lo-wiek ro Slą
oczu, natomiast po okrą.glej chfo?akow bez- tliw1e. - '"lr;rtreyma.cle ja~~ rannie krajał lisci~ dla swo- sk;i. - Za swo.Ją, obojętność.
t~a.rzy potoczyły slę
1 dx;więeznie dvlie \\rJ.elkle łzy. 1łych pare lat, & potem znow kh królików zcmal strasz- uotulność l nieśmiałość. czyli

kopalni•*)

r.

tym

j

I

razem wzią,wsey: za winy nie
znane, skomplikowane, wprost
mistyczne. Nie, tego nie rózumiała I rozumieć nie mogła.
Ale to 'lluchwałe słowo clśnłęte w twarz austriackiego Sądu
WoJeu.i:icgo -:- w tej tragicznej
rUa nle,J godzinie, przemieniło w
urawdziwego bohatera owego
skromnego hodowcę królików
I krzykliwego pija<'z:vne. powfosznm~go Jana Cl.chonia.
l\fa<'hlnalnle spakowała ubra
nie nlehoszczyka, owiązując je
starannie sznurkiem, potem

zapięła chustkę wielką broszą

z granatu, wzięła obu chłopaków za rc;ce i wyszła wraz 'Z
nimi z kan~;:I~rii. W zdl"cydowa11ym 7.ac1smęc!u warg, zwar
bolesnym ntllczrniem
tych
I . k
ł
I I 1
tk ··1
wi a li" ę 111 ~a s ow ans a rezyi:-nacjii,: nie snrzerfwia~ się
· · ć d a 1e j swo'j
I wi l d ?;Wiga
oso
krzyi. przedtem. fony. trraz
wdowy po górniku .,, tr„.f~fem
:si<>rot. C?dwaźnłe i 11pokojnłe
szla pom1ęd11:y dwoma chłopa.kami. szarą ost.rowską E1:0Są w
mirllst~ dal. 7:•J~.wPł9 ~le coraz
mnle.f!'r.a. mni'!'fsv.. 11t WTesz•
cl1> 'Zniknęła zupełnie.
Przełożvla.
•
•
Jadwiga Biłakowska.

•) Wyjątek z powieści: ,.Hał
dy", której akcja rozgrywa
~ie w okresie pierwszej wojny
światowei za czasów aw.b:'iackich.)

