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Prze8'1Ówienie tow. Harrego PO 11 I a
ł

na Plenum Komitetu Wykonawczego
Brytyjskiej Partii Komunistyczn ej

ko to doWQdzi pęknięcia fasa
dy solidarności imperiali-tycz
nej w obronie tzw. „cywilizacji zachodniej" i zapowiada
powstanie najostrzejszych kon
fliktów w łonie samego obozu kapitalistycznego.
Pollit wezwał klasę robotniczą. aby wykorzystała obecny okres dla skonsolidowania i zrzucenia ciężaru kryzysu z bark robotniczych na 'kla

krachu ekonomicznego w kra
jach kapitalistycznych. Pierw
sze wyniki planu Marshalla
są już widoczne we Włoszech,
Francji i Belgii, gdzie liczba
bezrobotnych doszła do kilku
milionów, a kryzys gospodarczy przybiera na sile. Wszyst-

Patt:l:ne

są siły

Coraz słlnleJ p~dnosi się
w kra.ja.eh kapitalistyczkreslił Poll1t - Je~t walka. o
demokrację a pnec1wko faszy
nych Europy powszechny
zmowl. Przestrzegł on robotni
protest przeciwko polit~·
ków brytyjskich przed przenice podżegaczy wojennych.
ka niem elementów faszystowbankieImperialistom,
skich i kapitalistycznych do
rom, generałom i dyploma
ruchu labourzystowskiego. Z
tom, którzy w tajnych obradach knują pneciwko • działalnością tych reakcyjnych elementów sprzymierzył
pokojowi - przeciwstawia
się prawicowy odłam Labour
s\ę -zwa.rty front mas ludo
Party w osobach Crippsa. Mor
wych, z klasą robotniczą
rl~ona i Innych. Wynikiem tena czele. walczących o po
kój. W imieniu pięciu milionów Francuzów, którzy
głosowali na partię komunistyczną, Thorez potwier

I

francuskiej klasy robotniczej z ZSRR, twierdz" po
koju śwlatow-eco. lmłe
nlem ośmiu millonów wyborców Frontu Ludowego to samo powledrlał To
itllattl. Głosy Pollltta I
SED solldaryi;ują się s po
stawą francuskich l wło
skich mas ludowych. Za
tymi naJbardzle,J aktywny
ml mflłonamł, które odda
ly swe głosy na partłe kozachodniej
munistyczne
Europ:"'. stoJa, Jeszcre dal-

Oświadczenie

wolała wrażenie, że

mllłonów
dzlesłątld
Francuzów, Włochów, Bel

to~.

Palmiro

/

w Belgii, Norwegii i Danii.
Churchill przemawia pod o•łoną policji

któ
tkl
•
M
Rzucano tei u10
rych wiclniala podobir.na Churchilla, odclającP.ogo uklon hitlerow
ski. Silne oddziały policji belgłj
sklej uzbroj<>ne w pistolety auto
matyczne otoczyły gmach giełdy
ze schodów której Churr.hllt
kont~nuował sw~ przem?wienle
6r b et·
Po mm pnem0w1a I prem1„
k
· · kl S
paa .
!;IJS
OSLO (PAP) -:- Pr?ed par!~
~entem no;weskim odl_>yła się

Olsborg odbył się wielkl
protestacyjny przeciwko
ivciąganiu Danii do paktu pół·
nocno ·atlantyckiego. Na wiecu
przemawiali deputowani parła·
mentu Alfred Jensen i Laurite
rówmez były
Liunnerup. jak
minister Slran d · J o hanson. 'lł
Uczestnicy wiecu UC hwall re
zolucję. w kt órej piętnu ją poli·
tyków. próbujących wciągnąć
znrg11.n~zowana
atlantyckiego c.emon~tr~CJI\
D~nię do p::iktiu
lub innych a g resywnych bloków p7zez śmatową. Federac3ę, KoIJ1et Dem.okra.tycznych, ~~1erow;a
woj~kow eh. ·
~i<;>
M\ przeciwko przyłąc7Aimu
•
•
Y•
" Uczestm:y wieoo - . sh•ner· Norweszii rlo paktu atlanty1•kie_
rlzan· r~zolucJ~ -wzy".'aJlł. naród go. W demonstracji wzięło udział
d~ ski do _ziednoczema ~1ę prle kilka tysięcy osób.
Demonstranci wzno~m okr7.v _
crwko, podz e gac~om wojennym .
P_ragni~my pok?JU I ?,?stępu, a ki przeciwko polityce norweskie
go minietre. spraw zagraniczme WOJny I zmszczen •
LONDYN (PAP) Agencja Reu riych LRnge.
tera donosi. że w er.asie wygla
•.
szania przez Winstona Churchll
Francusk1e1 Konfederaq1 Procy
la na wiecu przed giełdą w Bruk
p ARYż (PAP) - W Paryżu
seli przemówienia na temat „Sta
nów Z jednoczonych Eu_ropy" - n koń<"zyły się obrady krajowe
odbyta się demonstrac1a ludno- ~o kongresu francuskiej Konfe_
wznosiła d<·rac.Ji Prary (CGT).
ś ci belg-i jskiej. kt6ra
W wyniku obrnd u·~hwalono
wrogie okrzyki przeciwko b. pre
~zereg rezolnc,ii w ~prawie W!.
miNOl\'i brytyjskiemu.
okrzykl: borów aamorządowych, mi~11:yna.
padly
tłumu
Z
„Precz z Churchillem - precz rodowej aytua.c:ji zwiazkoweJ, 1
minin11lnvc'b. 11ło.c,
z oodżeuaczami woiennvmi".

Uchw alv
„•

•

0

zna 1a:z:ła pełne poparcie mas pracujących Franc;i

Na ręce ge
8ekretarza Fran ~ u~neralnego
kiej Partii Komunistycznej 'l'ho
reza napływają. w dalszym ciąg,1
calkc itą
ucpesze, wyra;lając'.l
sulidarnośii z jego dek!aracj!}.
'V depeszy ucL<>stników ~-i ec u
Partii Komunist•. czn<',;·• w Ivr.•
P.ARYż (PAP) -

"l'yraża !ię v.· dzii;-crno§ć

~ekret:i.

J:ud7.ircki ?!ldał d"<';vdnjljrA dosy faszyzmowi, umożliwiające'
jego zniszczenie. Wydaje mi ~ię
więc rir.ccz~ a.iisud'lbil} za~tana
wianie eię nlid hipotez11o wojny
niiędzv Zwięzkirm Rad 7 ieckiw
a Włochami. Jeśli ktol:i wysuwa
r-oilobna hipotezę tzn„ że myśli
iż: Wlorhy winny prowndr.ić woi
ze Zwi1p-k.i1m Radzieckim 7
tych pobudek, z który.·h chcieli
by prowadzi6 W•ljnę z 2'$RR mi
!iarilerzy ameryka'ńscy, tzn. clla
tt>go, ł.• Zwi11.,,t>k .RR<lzit>c•'ki hi~
,11•f.t pa:tl~twem hpitn.liRtyernym,
l!'a; pi;ńPtwem 80~jali~tym1ym,
robotniczym. Jak widn 6, ~"~t. to
ł.ipotez& nie wojny narodowej,
ale typowej wojny kl!l~owej i
iclC'ologicznej, wojny reakcji i ka
pistnlistów· pr?.cciwko pO!ti;lJ'OWi
~połeezn1>mu i przeciwko roLotnikom ..Ja~ne je~t wirc, jakie w
1ym wypadku winno h:vć stano_
wi~ko tych, którzy są przeciwko
reakcji, & n p~stc:pcm spole<·zuyrn i z'l soej:tlizmem.

Nowa delegacja
chłopów polsk ich
prąbyla

do Ki;owa

KIJOW (PAP) - Wczoraj 2i
lutego w gorlzin11.ch porannrch
przybyła do Kijowa nowa. delegacja chłopów pol~kich w skla_
dzie 165 o~ób z za~tępcą kierow
nika wydziału zv.-iFk6w zawodo
wych KC PZPR Zygmuntem
Kratko na czele.
W skład delegacji pol~kie>j,
PZPR, SL,
l"ehodzą. działacze
Samopomo~y
Związku
PSL,
Chłopskiej, ruchu o~wiatowPgo i
poet11 rhlop~ki
~półdzielczego,
Gałaj oraz chlooi z; róż~ch oko
lic Pol!ki

~~er.ia immunitl'tu parlamentar„
nego po~la Cachin.
Depesze o podohnrj treści na.

. eralnc_
de~zly · ~?= Komi.tetu Fed
d
t
t 11 1
comums ~-czne.1 epar_
;;.i l'ar
r,amentu Seine-c!_Oise. federacji
c epnprtam<'ntu ::-; orrl, Hautr _Y "n
Haute~ Alpes, z :Marsylii,
li<',
J .1onu i wielu inn.vch miast,

rzowi generalnemu Thorezowi
REPRESJE WOBEC
za wyjaśnienie roli, jaką winni
o·iegra~ komuni~ci w obronie DZIAŁACZY POSTĘPOWYCH. .
represje
trw:tją.
W Paryż11
pokoju. Depcs71t ~·raża prote-•t
przeciwko po~tulRtom rz?.r'iu 7.ni .' prrrciivko wybitnym dzinlaczom
J'O~tfpowym,

wło5kiego f

Demons trac·1e przeciw paktowi atlantyckiemu r,~
ście

deklarOCJ a Thoreza

Pytanie: W wypadku, i:dyhy
konflikt wyhnrhł, gdyby Armin
R11dziecka byh1 zmu~zona quać
agresorów 11.ż na riemię -rrlo~ką,
7.<l:rniem Pana,
jakie b,vlohy,
•tanowisko robotników i n11rodu

prz:w6:1~11

rrancuskiej Partii Kom11niatyc7.
nej uważa. 7.a możliwy_ b_foki Y
buch konfliktu. Jaki e je,t pd_
~ kie zdan ie o tymf
Odpo1"iedf.: Moim :i:dllniem.
nic. nil'I świade~y ~ t.;Y111,_j11~o~y
7.wią;-ek Radz~ecki t1Y"'1ł Jak!:i:n101ar za11.takow1m1a
kohv1ck
k~6rrgoko.lwiekh11·H. krnJu; a~bo
miał z:ammry wrogie wobec 10reres·•.w :iarodov':v~h Y''loch'. perlalłstons.
- - - - - ·- - - - - - - - Prr.<' " 1'~ll1P. - wlnfo1e Z1v1117;.'k
19~ 111, 1 n 1 :. 1 : i·1 1111111„11~·łllHl:ne1:·1 •~111:u:1·1'1~1·.1"1·1r·1·:1111••No·•1~1:H111•1•11r1"11 1 111·:11•111:·~·11•1•:1n11"""'
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Togłiattł'ego

&ów,

KOPENHAGA (PAP) W mle·

po kOJ owa

sekretarza ~eneralaeco KomuniatyczneJ Partii Włoch -

Sekretar1. Generalny wło~kiej
Partii Konuni~tycznej Togliatti,
udzielił na~tępuj,~ego 1:1·ywi11.du
pismu ,.G' ornale Dell& Sera'':
l<ZYM (P.AP).- Pytanie: De
klaracja Thoreza. .,, 1pra.wie za_
chowa.ni& 1i„ narodu fr11.ncu!kit
go i robotników francuekich w
wypadku, gdyby .Arrui11. R11.d.li„_
dm hyła zmu~zona gnać woj~kn
napastnicze d do Paryża, 'WY-

ne

wielomilionowe
masy ludowe krajów kapi
tallstycznych, nie tylko
prarn~e poko.iu, ale równfd rotowe do czynnej
wa.Jkl o 11ok6J. Potętne są
ludy krasił;/ pok11Ju jów kaf>\talldy~ych Europy nie ehe" sh1żyć lm-

Miliony prostych ludzi, miliony robotników całego świa•
ta - zniweczą zbrodnicze plany bankierów i podżega•
czy wojennych.

Na ród w ioski nie będzie walczyć
p rzeciw Związkowi Radzieckiem

ddł niezłomną solidarność

LONDYN (PAP.). W sobotę
rozpoczęły się w Londynie 2clniowe obrady rozszerzonego
Komitetu Wykonawczego Bry
tyjskie.l Partii Komunistyczne\ :i: udziałem ponad 300 dele
gatów robotniczych, przybyl:vch i ośrodków przemysło
wych całego kraju.
Generalny sekretarz partii
komuni.~tycznej Harry Pollit'
przemówiewygłosi ł dłuższe
którym sprecyzował
nie, w
wytyczne polityki party jnej w
okre~!e przedwyborczym.
Pollit . podkreślił, że osią
~lęcia ZSRR 1 krajów demokracji ludowej dowodzą słusz
ności teorii. i praktyki marksizmu - leninizmu. Angielska
Partia Komunistyczna wypowiada generalną walkę koncepcjom kapitalizmu i socjaldemokracji.
Dyskusja toczy się w cparclu o deklarację ogłoszoną w
swoim czasie pod nazwą „Li~tu politycznego", w której na
kreślono wytyczne programu
politycznego partii komun l'1vcznej. Brytyjska Partia Ko
muni~tyczna zapowiedrlala w
tP.l dP.klaracj! walkę na rzecz
pokoju, o obcięcie wydatków
na cele militarne, o zwiększe
nie i1tawek plac robotniczych
i emerytur. o obn!7.kę cen i o
zapewnienie ludności robotnlcze.l tanich mieszkań.
Na wstępie przemówienia
Pollit zwrócił uwagę na podemokratyczważny wzrost
n ych sil pokoju na całym świe
cie, stanowiących przeciwwa!(ę wysiłków podżegaczy wojennych, którzy montują agre
~ywne 'bloki. Ten wzrost sil
pnkoju wyraził się m. ln. we
w~paniałych wynikach odbudowy w ZSRR, w budowaniu
podstaw socjalizmu w krajach
demokracji ludowej I w zwyw Ch!cię~twie demokracji
n::1ch. Mówca podkreślił, :i:e
miało
zwycięstwo to będzie
niemniej głęboki wpływ na s:v
od
międzynarodową
tuację
Wielkiej Rewolucji rosyjskiej
w 1917 roku.
W Wielkiej Brytanii wzrost
~ił poko,iu zJr.naczył się w ma
sowych wy~tapieniach antywo
.l ennych, licznych stra.ikach
protestacyjnych przeciwko an
tyrobotn iczej polityce kół prze
nw~łowych oraz pneciwko za
mrożeniu płac robotniczych.
poruszył
Następnie Pollit
aaaadnienie zbliżajace110 ale

't:~d:~cię s~o:p~:::;

sę kapitalistyczną.
Kluczem ~o walki o poprapodwę . ':"arun~ow b~u -

pokoju

go przymierza Jei:t polityka
obecnego rządu, wyrażająca
rzecz
się w ustępstwach na
kapitalistów, zaniechaniu dalszej nacjonalizacji przemysłu
oraz w usuwaniu demokratycznych lewicowych elementów z administracji państwo
wej. Jednym z rezultatów uzaleinienia się rządu labourzy
stowskiego od · kapitalistów by
la odmowa nawiązania na sze
roką skalę stosunków handlowych ze Zwlazkiem Radzieckim i krajami· demokracji lu·
ł
wt k
j
d
nf;e
Wielkiej Brytanii. Brytyjska
Parlła Komunistyczna doma!.'~się zaniechania tej polityki
nawlą.-na.nia
dyskryminacji i
ścisłej współpracy gospodarczej z Europą Wschodnią.
•.
.
.
.
· P~lh~ .oświad~zył, ze pokoJ
i:a. s:v1ecie _będzie utrzyman;y,
Jezelt brytyJsk~ klasa rob_otmcza. połączy się z potęznym_
Świa t owym ruch ~m pok <?JU
walczącym . przeciwko podzegaczom WOJennym bloku a~glo - ~merykań~klego. Part1!ł
Komunistyczna ząda redukcJi
(dokońC'l!:Mie na str. 2-!lliej)

Odpov.·iedt: Co ~i~ tyczy hipo
tezy, że Armia Radziecka za_
·~ua!Pby napastników .iż mr !IR
v.·
sze terytorium, v.-ierz<;', że
tym wypadku naród wło <1d, kt,1
ry potc;'pia wsz:elk'ł agr<'~;ii:, mini
by oczywiście obC'1''iązck pomór
'v najbardziej wydatnv spo~ób
.\rmii Uad ziPckiej, 7.rby d~ć tr
mn 1ti:trec<orowi naue zk\', na jakn
·
.
.
sobie za~l~iy. .
Im lrplC'.J świat .hf,lz1e pornfor
m~wany o tym, ze nar/Sd wło~kt - a przyoa:jmn~ej ak!ywna,
zdolna. do ~allu wi1:k~zos~ na_
r?rlu. wloskiei:to :--: tak .właś~iP.
Ił yś_11, tym ł~tw~PJ hrdz1e ok1el
7
· "~<' 11:.;re•orow 1 zn<!ho\\·a~ po.
hf.J

Prezydent cSR

podpisał umowę prawną
pobko-c:z:echo11łowacką

n

PRAU

i;;~<lnemu

~led~zi>_

mu Jadin przt> ka zano deklarur.ję
Thoreza opublikowani} w „Hu„
n:anite" i „France D' Abord"'
w celu wszcz~cia po~ti:powani&
ę. clowego.

Do Paryża nadchodzą piel'W'_
sze protesty przeciwko repres.
po~t~po1'-ych
,iom rządu wobec
ó :1ennikarzy. Krajowe Stol"a_
r1 ~·nenie b. kombatantów, wol_
1·ych &trzckó~ i partyzantów,
protestuje przeciwko „bezpraw.
11ej rewizji i ~kandalicznYm are
~7.towaniom r!'daktorów ,;France
d' ! Lord'' i innych cza.•opi~m.

wpeł1n1"
SED anrohu:e
I'
Ił

iJ

antywojenne oświadczenie
Thoreza
W zwiąa
BERLIN (PAP) ku :r; doniosłym c~wiadczeniem,
zh·żonym w Zgromadzeniu N aro
dowym przez ~ekr~tarzn generał
r:('go Francuskiej Partii Kom n ni
stycznej Thorez:i, Biuro Pra~o
Wl' Socjalistycznej Partii Jedna
Ś(•i ~iemiec (SED) O!!'łosilo ko.o
n1umkat, w którym stwirrrlz11, żei
'l_"ypowiedź 'l',hore~a ma decydu„
ty~ko dla ,
,il}Ce zmtcz_en1e 111e
ma~ JiracuJących Fr.ancJ1, ~le .ró ·
wmrz dla.
cych :P 0 ~.6J f,urop~Jczyków, a W!}.
1
l'\iem ~ów.
tym

~~zy~tk.1ch miłuJą.~

Oświatowcy

polscy

wMauzoleum Lenina

(

'A PAP) - Prezydant
~I~SKW A (PAP) - Dnia 271
crubliki Czechosłowackiej Kle
meut Gottwald podpisał w dnl'u lutego delegacja naukowców 1.
!:6 bm. polsko _ czechosłowacką pcdagoi.;ów polskich z mini. '
umowę prawną, znwartą. w War ~trem oświaty RP. StaniRławem
na czele złożyła.
f':~rz~sze'Wskim
~zawie w stycwiu rb . a ratyfi. WJ('nJC'c
w ~fauzo!cul'Q Lenina.
k
owaną. prz'!z ZgromadZf'nic Nn
Delegacji towarz1·szvl nmh<taa
rodowe w Pi;adze w dniu 23 lu_ GOr RP. w Moskwi°e ob. Marian
:'\nRzko,...ski.
t ego rb.
--------------------------

Z obrad metalowców w Chorzo~vie
Depesza do Generalfosimusa Stalina

OJIORZóW (PAP) . -

W dal ków nad wykonaniem i przekr<l

~zym ciągu ohrad zjazdu związ czeniem pllln6w produk~yjnych.
Na zakończenie przemówił do
k11 1'fetalowe6w w imieniu KC

l-'ZPR zahrał gło11 tow. Doliń11ki znbranych prze<l11tawiciel

drle..; ł

zwią. 1.ków: ~
radzieckirh
~\.dnm, oświadczając m. in„ że gncji
Carew, ·~~
Wa.~yli
metalowcy swoją. ciężki! pracą zawodowych
wykuwają

ma teri11lne porl11tawy przekazująr.

bratrrFki11

pozrlro \

" ~ 7.elki('.i kultury w n3~zej erz.P .,,. ienia od radzieckich metalow
r;nrili zacyjne.i - v.- erze żdn eów l pr11cowników zakł:t.dów
]J d
Zll.
u owy maszyn,
wśr<ld
Po przemówieniach,
Po przemówieniu Carewa
zja:>:d
okla~ków
burzliwych

t1dmalit w,,·Flanir. d<>pc~z:v do mi
1ótra przemysłu i handlu Hi_
bc·:::o Minca.
w dc'peHy zelmtni z~pewnbją
mini~trA. w imieniu 3iiO_tysięcznd rzeszy hutników i meta.low
~ów o wzmożeniu •wych wYSil

zebrani uchwalili wysłanie de
peszy do Generallssimusa Sta
lina z pozdrowieniami i slowami wdzi<;czno ści za brater
ską pomoc w naJc1qzszym okrei:ie historii n::irodu Dolskie
iO.

f,

f

!!!:-~'------------------~--~------------------------------------..............__....,,_,,...,....______________~--::--~~~~~--A•r-....dl
Prot. E. §ztelnberą
150-lecie
urodzin Puszkina

o·d planu Marshalla do agresywnych paktów

Dnia 114
lutt>go odbyło ei' w Moakwie
kole,ine posif'dzenie Komitetu o'b
i
d
rhodu 1-iO-ej roczni~y urod.!in
sklej, zm en:ajl\(lej o wi>ro- Alrk~andra Pu•zkina.
wadzenia w błl\(l narodów c~lego świata, do wywołania
Kierownik wydziału kultnral
wrażenia, Jakoby montowane uego Wszechzw.iązkowej Rady
obecnie bloki wojenn.o - połi- Centraluej Związków Zawodri.
tyczne były nieakodhwyml u- TI' eh, B. Rżanow złożył ~pravrr>
mowami regionalnymi o chll- ztlanie o ud c,iale związków m.
rakten:e czysto ob~onnym. De wotlowych w
przygotowania•;.ll
klaracja stw?erd7.1ła jasno ł efo ,jul.ilcu~zu.
niedwuznacznie, że „Unia Za.- We ws7.ystki ch klubarh, do_
rhodnia" l pakt północno - a- mach i 11alacad1 kultury, biblio.
tlantyeki stanowią, oręż agre- tekach i Awic•!!icach odhęclą ~ię
s,ji, nan:ęclzie wojny.
W) kłady, odczyty i wieczory li_
Masy pr~cują,ce wszystkich .. erncki.e. Proj<'lttuje się r ównie:i
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Półtpra roku temu w kulminacyjnym punkcie wrzawy,
pejs-klej". W jej skład wejść rializmu amerykańskiego, dąpodniesionej przez propagandę reakcyjną dokoła Planu }tiar mają, oprócz 5 krajów uczest- żącego do rozpętania wojny
ników „Unii Zachod"niej", rów przeciwko Związkowi Radziec
lhalla, rozległ się trzeźwy, ostrzegawczy głos wielkiego mo nież i inne państwa europej- kiemu i krajom demokracji
carstwa radzieckiego. Rząd ZSRR uprzedzał wówczas naro- skie, korzystające z ~,porno- ludowej, przeciwko demokrady europejskie, że „pomoc" lichwiarzy amerykańskich nie cy" amerykańskiej w ramach tycznemu ruchowi wyzwoleńczemu całego świata.
ma n11 celu odbudowy gospodarki krajów europejskich, lecz planu Marshalla.
Nie jest kwestią przypadku, Tak więc fatalna droga apodporządkowanie tych krajów interesom amerykańskich że styczniowa sesja paryska, merykańskich ideologów agre
monopoli kapitali~tycznych, że pod sztandarem „współpra która powzięła uchwałę o u- . sji i ich satelitów zachodnieEuropej-1 europejskich wiedzie od piacy gospodarczej" montuje !:ię agresywny blok państw ke.pi- tworzeniu „Rady
talistycznych pod kierownictwem Imperializmu amerykań skiej", zbiegła łię z ostatnim nu Marshalla poprzez. „Unię
stadium rokowań waszyngtoń Zachodnią" do paktu północlkiego.
skich na temat paktu północ- 1 no - atlantyckiego.
Plany polityków burżuazyjNa naradzie Partii Komuni- by atomowej, Bernard Ba- no - atlantyckiego. Są to boltyc;mych i Robotniczych we ruch, oświadczył otwarcie, że wiem ogniwa jednego I tego nych zostały w porę zdemasko
wneśniu 1947 roku Żdanow program pomocy gospodarczej samego łańcucha, którym dy- i wane prr.ez deklarację Minioświadczył co następuje:
„1- powinien przewidywać utw'l- plomaci waszyngtońscy i lon- sterstwa Spraw Zagranicznych
1totny sens mglistych sfonnu rzenie „sojuszu gospodarczego dyńscy zamierzają skuć pań-1 ZSRR. Rzą.d radziecki dał zde
łowań planu Marshalla polega i obronnego 10 krajów euro- stwa zachodnie - europejskie cydowaną, odprawę wYSiłkom
na tym, by 'lntontować blok pejskich", „związanych ze Sta i wprząc je w rydwan impe- agentury anglo - amerykańpaństw, 'lm'lązanych zobowil\- nami Zjednoczonymi wzajemunła.ml wobec Stanów ZJed- nymi gwaMncjami". „Pod sło- Inż. Grzeąorz Landkol
noczonych I udzielać kredy- wem gwarancja - wyjaśnił
łów amerykańskich, jako ce- Baruch rozumiem uroc!:yn:r za wyrzeczenie się państw stą obietnicę przystąpienia do
•uropejskłch
samod:z.lelności wojny dla wspólnej obrony".
rosJ)Oda.rezej, a następnie I po Trudno zaiste o jaśniejsze polltycmej".
stawienie sprawy!
Podstnwow~·m warunkiem po1i znaczenie,
przyznając
temu włókienniczych i około 2.000 ton tzw. wałki ryflowane, ktńryck
Życie
potwierdziło
słuszOkazało się że nie była to nieRienia.
ogólnego dobrob~·tu przemysłowi duże kredyty inwe uę,ci do ma~zyn włókienni_ r•rodnkcja. zo~tnła całkowide fi.
l'IOŚĆ opinii Związku Rad.!:i:!c- pusta gadani~a. w lutym ro- kraju je.•t pnek~ztałcenie
ai~ stycyjne i udzielając mu wszech czych. Z powyisz<'j ilości
ma panowana. pnez „Wifnmę" oru
kiego, którą podzielały rów- ku ubiegłego podpisano pakt Pol~ki z kraju rolniczo - prze Etronnego poparcia.. Toteż mimo ~7yn poraz pierwszy wprowad.zo o~tatnio, produhja. grzebieni no
11.ież kraje demokracji
ludo- brukselski 0 utworzeniu u- mplowego na przemy~łowo - rol wielkirh trudności natury te~h- no na. rynek krajowy 26 zupeł zgrzeblarek w zupełno,ci opano
wej. a także wszystkie poste- nii zachodniej".
Formal~le ny. Dla realiza~ji tcio prze nirzn~j, organizacyjnej i _p~rso- nie. ~owych tYllóW, z. czego do w~na prze_~ fa brykę .foRephy w
powe odłamy społeczne świa- Stany Zjednoczone nie wz.ię- kształrcma nalczy st;ron.yć wa,1;7 nalneJ przemysł trn ma JUZ do na1c1ekawszych nalezą: przewi Bielsku. NrnRtety z powodu br11.
t11. Skutki gospodarcze planu ły w niej udziału. Lecz nie ny . i na WY~?ldm poziomie te znnetowania znaczne. sukces~', jarki krzyżowe, p_rodukcji WL ku. d~~tatccznej ilośd surow.11:i,
Marshalla o.kazały się opla- było dla nikogo tajemnicą, że chnicznym ~toJący przemysł bu_ Rok 1948 - rok ZJednoczema dzewskiej Fabryki Maszyn „Wi grzebieni tych przemy~ł wl6ku11
kane. Zamiast złotego deo;z- organizatorem du~zą tego blo- dowy maszyn .•Jedną z nowopo klasy robotniczej w PolRce wy. fa.ma", nawijarki krzyżowo-ko niczy nie otrzymuje jeszel'.Al w
czu,. który w~dług zapewnie11 ku zachodnio '_ europejskie'{o vr~ta,jąryrh ga.łęzi tego przemy- wołał wiel~i twórczy entur.jazm niczne i sn?wadła. szybkobież_ 11oRtatecznej ilośei.
r:>anow Bevina, Schumana. był właśnie imperializm ame- Fiu w Pol~ce Je.~t przempł budo n1as pracuJących, ktńre w C1.y ne Fabryki 1\faszyn Jedwabni Pi:6cz maszyn i częiści za.mien
Spa}łka, i d~ Gasperi, . miał rykański. działający za po- wy masz~·n włókienniczych, któ nie
Przedkongresowym
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steelonu nych w fa.bryka.eh t prototY'POW
spasć na kraie zmarshalhzowa średnictwem swego głównego Ty ma. nie tylko zaspakajać cał 'wiadectwo swej woli podniesie produkcji Lódzkiej Fabryki Ma ni - Zjednoczenia. wykona.no 21
ne - otrzymały one znikome pełnomocnika w Europie - kowicie potrzeby pol~kiego prze ma wsdajności i przekroczeniu ~zyn Tkackich, odziarniarki do nowe prototypy ma~zyn,
kredyty, nl~mogące zaspokoić Anglii.
mysh~ włókienniczego. alo także planów państwowyr.h.
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Po zawarciu paktu bruksel- częściovi:o zaopatr~wać w ma;~zy Plan państwowy Zj<'ilnoc1.e11i~ LnrnrRk1ch ~ Kam1enneJ Gorze, cjalnej Stacji Doświadc. zalne'
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11rzy ~ntralnym Biurze Techni
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Budujemy prototypy maszyn
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wspólnie z pracownikami dyskutować nad niewykonanymi je::zcze punktami projektu. Największe obawy
wzbudzała niewykonana i nierozwiązana jeszcze kwestia - jak wykopać rów w cieśninie. Inżynierowie zainteresowali się, ·gdy Aleksy powiedział im, że Grubski
oficjalnie zaprotestował przeciwko podstawowym wyPo powrocie do zarządu Aleksy natychmiast pogrą tycznym nowego projektu.
żył się w klopoty. Topolowa juz nie było, ale na stole
- Nas mogą każdej chwili zawezwać do Rubieżańska.
pozostawił dla Kowszowa okrągłym wyrazistym chaMusimy się spieszyć, nie wolno nam tracić nawet jednej
rakterem pisma napisane wnioski dotyczące kosztorysów chwili - powiedział zatroskany Aleksy.
i różnych racjonalizatorskich projektów. Stary uważał
Wobec Aleksego inżynierowie nie wypowiedzieli te~o
za potrzebne wnieść do kosztorysów pewne poprawki, co myśleli .> . ::>stępowaniu Grubskiego, ale jak tylko
które obniżały koszta drewnianych budynków. Odno- Al::ksy odszedł. ażeby zatelefonować do drugiego punktu
w pracowni zawrzała dyskusja. Większość ludzi praśnie ;>rojektów, które ·wpłynęły z trasy Topolow popiecowała dużo i sumiennie nad nowym projektem, ale nie
rał dwa: sposób szybkiego i nieskomplikowanego przygotowania wi6r6w na pokrycie dachów or~z przysposo- wszyscy uwierzyli całkowicie w słuszność pomysłów Beri
bienia do ładowania rur na maszyny. Aleksy zawezwał dzego. Niektórym inżynierom nadal wydawały się wąt
pliwe projekty przeniesienia trasy na lewy brzeg Adunu.
inżyniera· i .polecił mu rozpracować zatwierdzone przez
Topolowa udoskonaleni.A techniczne i przesłać do punk- a także układanie zimą rur naftociągu w cieśninie. Kategorycznie krytykował nowy pr~ekt tylko Fursow tów.
Do gabinetu niepewnie zajrzał Pietka Gudkin. Już dobrze ubrany człowiek o wypielęgnowanej twarzy i siwych włosach.
dawno z niecierpliwością oczekiwał naczelnika oddiiału
Piotr Jefimowicz Grubski podjął się szlachetnej
Aleksy sprawdzał wykres i obliczenie, a Pietka z niemisji
i
ja zachwycam się jego odwagą - pompatycznie
pokojem patrzył na niego. Ale ku jego zdumieniu Aleksy nie zrobił żadnych uwag i nawet pochwalił popra- mówił Fursow. r-- Bardzo wielu w głębi duszy zgadza
się z nim ale nie mają śmiałości podtrzymać go.
wioną pracę. O porannym incydencie nawet nie wspom- Nie mówcie w imieniu wielu! - szorstko odpowieniał. Aleksy, który doznał tyle ciepła w domu Załkinda
dział Kobzow. podnosząc kudłatą głowę snonad wyprzyciągnął do siebie młodego technika:
kresu. - Cała bieda w tym, że nie ma Grubskiego w
- Doskonale synku. Idź sobię teraz do klubu, tam · czym podtrzymywać. Czy można obecnie bronić stadziś jest przedstawienie i tańce.
rego projektu, skoro sam został odrzucony przez życie?
Pietka zatracił się zupełnie i bez słowa odpowiedzi
- Przecie wy sami Anatolu Sergiejewiczu, odrzucalichwycił wykres i rzucił się do wyjścia. przy czym przeście po.:1ysły tego zapalonego gruzina przypomniał
wrócił po drodze krzesło.
Fursow.
Aleksv ooszedł do oddziału or.oiektowania i zaczał blm
- Na ooezatku r:zeczvwiście nie z1tadzałem sie. ale
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teraz wiem, że los budowy zależy od projektu i ~otów
jestem poświęcić tej pracy wszystko co mogę ze siebie
dać.

- Jak to, więc i wy jeste~cie za tym, żeby przenie~
trasę na lewy brzeg? Wy, który doskonale wiecie dlaczego Grubski wyrzekł się w swoim czasie tego projektu?
- Czas wam, projektodawcom przestać wreszcie mó-

wić o prawym i lewym brzegu - · twardo powiedział
~obzow. Postanowienie właściwie iest iuż przyjęte

~ o prawym_ brzegu trzeba zapomnieć. Życie zaś pokaze, czy Bendze ma rację. Gdy poznałem bliżej tego
człowieka uwierzyłem w niego i jestem pewien że on
da nam wkrótce nowe i ostateczne dowody, ktÓre wykażą że pomysły jego były słuszne.
- S:>:częśliwy ten. kto wierzy szyderczo powiedział Fursow poprawiając szalik. - Co zaś mnie dotyczy, to nie wierzę w Berid?ego.
Kobzow skoczył, rzucił linię i cyrki.el, tak że ostrze
cyrkla trafiło w rysunek.
•
- .~asze wątpli~ości były wybaczalne w pierwszym
okresie pracy z Beridzem i Kowszowym. Obecnie zaś
są po prostu nie do wybaczenia. Uprzejmy zazwyczaj
Kobzow mówił gniewnie i ostro. - W tym tygodniu,
w tym oto pokoju Kowszow powiedział „.Jesteśmv wszyscy współtwórcami tego projektu. Wiele rzeczy" jest dla
nas niejasnych jeszcze, ale jednakże musimy je zrobić''.- Ni(' odpoY · .dzhłem V 'lWSzowowi, ale Z!!Odziłem się
~ mm. Prawdopodobnie i inni nie oponowali bo widzą
Jak .
;zystym sumieniem z rałego serca pracują nad
proJektem. Nasze wątpliwości - są wątpliwościami
ludz!, k~ó,rzy przeżywają los)'. budowy. A proszę mi
pow1edziec Fursow dlaczego me odpowiedzieliście Kowszowowi? Czy wy nie uważacie siebie za współautora
11 ..1 \. )go projektu?
Czy wsnółczuiecie raczei Gruh~k.i8!
mu. autorowi stari>110 olanu~

•

)

Nr.

Str. I

S~

z

•
•
zyc1a
partii Karnawał
Dn. 28 bm. o godz. 16.30 od-

będzie się

odprawa. · prclegen_
ti!w w lokalu Dzielnicy ul. WL
pry 4-6.

robotniczy

miast wódki - do win krnjowe
go wyrobu i ciastek. Wszystkie
możliwe orkiestry były zapraco
wane a w wielu wypadkach rotę

Tegoroczny karnawal dobiega
W ostatnie dwa dni w
świetlicach fabryk łódzkich odUWAGA ZAl'tlP-owcyl
' We wtorek, dnia 1 marca było się ponad sto zabaw. r:a
1949 r. odbędzie się przy ul. których ludzie pracy dali wyraz
.
.
• . . .
.
Lindleya 3, sala 8 (III p.) ze-I
branie Koła Filozofów i Hi- swe1 radosca zyc1a. Bawiono się
wesoło - przy czym w więk1toryków.
za·
szośd ograniczono się Obecność obowiązkowa!

śniki

W piątek, pasażerów PKS ja_ ;~:Y kmsowa~ brdą i na inn:nh
"'urtrzc
dęcych w kierunku Głowna ~pot liniach podmiejskich.
kala przyjemna nieRpod:danka. lich unądzone nowoc1.('śni!> '.I bar
Zamiast bowiem etarych, już mo clzo e.~tetY.cznie posinda około no
autobusów \mi<'jsc czyli o 16 więcej, niż w
cno 8.fatygowanyeh

czekały na nich ele!łanckie wy star~·c·h autolm!<:!ch.
„Chau8~ony'' po~i11c1ają. wyś_
i;:odne frrrncuskie wozy „Cium!!_
ostatnio cidane fiicdzeni11. oraz wyo-oc111c
liony'', sprowadzone
automatycznie zamyftane 'drzwi.
pr7.rz PKS do Łodzi.
(!'l.)
Od 15 marc_a. br. nowe autohu

łódzkich

Wiosenna toaleta ulic

::

Radio
Program na poniedzia.łck
28 lutego 1949 r.
11 AO Auil:-·rja ~zkolna, Jl.5i
e~· gnał rza,u, 12.04 \\iadomośc•1
rolnrlniowe, 12.20 Konc('rt Roli
•1<•w. 12.45 Auc1:c·jn d\:1. -.rsi. lil.10 Przerwa. 14.:lO IL) Z pra
11:0-, 14.40 (l,) Muzyka ohiadowa
(plyty), l:i.00 fL) Komuni'katy
H.05 (I,) .• N:tjwyhitriiejRi artyś
t,i" w wyk. w~pókzcsnyrb ra·
or.i<>ckirh arty~tliw (pł:ty).
autl~·
l:l.:łO •. K~iążki. mówią" Tl",
.4~ :Muz~·kal n.2c
ejR illa ilziPri,
ymlarna,, Hl.OO D:r.it>nnik.
Wianom. z llfi~ilz. Znwod. Nal'_
riar~'ltieh o Purh:1r T11.tr w Zalrnpąn<>m. 16.ilO ,..A.°rrlii-p<'lag- lu_
15

rl;d oil:r.y~lrnnyrh", Hi.!50

„-..Vy_

<'l~wnirtwa

pop11larno - nauko_
W!''', J7.00 Konrl'rt rozrywlrn_
"''.''· 17.:'iO .. Pol~ki węgiel i r•.P_
1 <I.oo
rl1<Y-"łowackiP rnMz:rny''
}.finiatul"v kwatetowe - 18.20
l':Peital Śpi!>wac::y, ] 8.:15 ,,Stare
i nnw<'" JS.!5:1 Koncert populRr
l!l.40 .• w~r.t>rbriira llai!iony.
„.11.", 20.00 Dr.iPnnik. 20.4!) :Mi~
dzvnal'Odo'll'e Z11.~odv Narri<J.r _
fll<ie o Purh11r T11.tr ; Zakopa_
11Pm. 21.00 Ftvrorv fortepianokomp01xtorów ro.yj<kirb.
"'"'
2~.0'1
~1.00 Muzyka poważna.
M11r.:-·ka pol~k11.. 22.45 (L) Mit>_
11iPr7-TI:"' pn:P~l:~i! "·vi!nrze11. 2:) .00
Q;:tRtniP ...-inrlomn!<ri. 2:l.10 Mn_
Pro;::rnm
1;;-k:i po\vt1ina. 23.!'iO
tlll jutro. 2-i OO (;r,) KonrPrt. ż:-·
Om<1w.
(f,)
nzl'ń ( rr.. I), O. n
pro.w. lok. na. jutrn. 0.1!'1 (1,)
1'onrnt :h1•zcń ( tz. IT). 0)10 (f,)
7~'kolie7<'~ir. nn!lyrji i HYmn.

radiowe.

Reprezentacyjna zabawa karnawalowa robotniczej Lodzi odbyła się w salonach recepc.y J·
Wojewódzkiego
nych Urzędu
przy ul. Ogrodowej - gdzie tn
włókien
żyn.ierowie i technicy
niczy ba\\·i!i się wspólnie z przo
downikami pracy. Zabawa udała
do czego przy
się wspaniale c.zynila się w wielkim stopniu or
kiestra braci Cajmer--0raz chor
Czejanda. Zabawa w Urzędzie
Wojewódzkim - transmitowana
była przez wszystkie rozgłośnie

Eleganckie »Cbaussony« kursować będą na liniach
podmiejskich

~~~~;~:i:i:~:~a1::~~!~;~:

tomiast można jeszcze w tym ro- murowanych. Na razie więc na
ku dokonać dalszego przebicia u- tym odcinku przeprowadrnne b~dą
licy Stodolnianej aż do Zgierskiej, tylko nowe linie tramwajowe. okrą
gdyż na przeszkodzie stoi tu kilka żające lukiem wsp~mniane hudyndużych, mieszkalnych brnl:-·11~;.ów ~.
E

19 milionów

zł. oszczędności

dalo Elektrowni Lód.z:kiej współ.z:awodnictwo
.z: Elekrowniq Warszawy
współzawodnictwu wykonane
D<1:1ęki
pod
fundamenty
przy budowie linii
między Elektrownią Łódzką i słupy
Warst:awską Elektrownia Łódz Łódź Warszawa. Będzie to
ka zaoszczędziła na samym przedłużenie linii Sląsk -

tylko
nów

węglu

okolu 17

złotych.

milio-

izmniejszyło
ctwo strat
Zaoszczęw sieci. również
dzona przez to wartość energii sięga cyfry 2 milionów zł.
Obecnie dla zabezpieczenia
ciągłości dostawy energii dla
przemysłu łódzkiego Zjednaczenie Energetyczne Okręgu
Łódzkiego wzmacnia podstawy współpracy elektrowni w
okręgu. P?Z~ projektowanym
na rok b1ezący wy budowaniem linii wysokiego nn11ięcia Łódź _ Tomaszów, w
tym roku również zostaną

Co

•

robić

zapas~m1 ·

w razie zlikwidowania

stołówki

fabrycznej

Jeśli tego zażąda przeważająca część załogi, w danym za
kładzie pracy zostaje zlikwidowana stołówka fabryczna.
W wielu też wypadkach ule•

tylko jedynie w prywatnych
Rkfopach można było dostać
z
wsz~lkicgo rodzaju wyroby
rlzicdzin:r ko,1fekcji. Kiedawno
~tosunkowo u,kazala się konfok.
cja w Domu 'Włókienniczym Cen
t. r T k t 1 · 1· PD'l' Obec
1
. ·
a 1 <' F :' neJ
nie PSS wprowadza. ten dział
w swych sklepach bławatnych.
v.-ie

I

10 szkół dla dzieci upośledzonych
czynnych jest w Lodzi

I

pSS

A więc gotowe, dobrze uszytePiotrkowska 111; Sklep Nr 3'ii
z materiałów różnego rodzaju, od i- Marsz. Stalina. H:l; Akl<'P :t\r
11 Listo1mcla :33; Sklep
i«1jtańszych do najdroższych, z 368 wełny niskoprocentowej i 100 Kr 421 - Armii Uzcrwonej 5-~;
"rocentowej - płaszcze, ubrani~ Rklep Kr 2 :19 - Wi~rkowskiego
23; Sklep Nr 38:\ - \"'ii;.:ury 1~;
~
męskie, suknie damskie, ·spódni: Sklep Kr 216 - Zgierz, ul. Din
ce, bluzki itd. można. otrzymac ga 6.
placówkach - ·w Rklepie Nr 99 - Piotrkow
w następujących
ska 136 sprzerlawann jc~t t.ylko
PSS:
Dom Towarowy Nr 1 - Piotr J;onfck<·ja dam~ka. W zwi~zku
kow~ka 100; Dom 'fowarowy r. rozwojem teio Dzi~łn prmwiNr 2 - Pabianic.ka lSS; Hala dziane jest rowzerzenie ~i<'ri plD
'L'ownrowa - Pl. Barlicki01p l
Piotrl,owsk~ cówek detalicznych, sprzcnnhRklcp Nr :l:)6 ti3; Sklep Towarowy Nr 337 - cych konfekcję.

Izba

Zatrzymań

Mach1·nac,·e konduktora MZK

z wielkomiejskiego dna

Wmarcu otwarcie

Bronisława

i

ciężl..:ich

•

Rotsztat-Srebnogórowa

artystka 'ikrLypaczks
Pogrzeb odbędzie się we wtorek l marca
1919 r. o godzinie 15 z domu przedpogrzebowego
na łJmentarzu żydowskim,
RODZINA I PRZYJACIELE.

„ ......„ ...„ ...„„„„.,„„„

ua sztuka niuenkai\Fka Arthu.
ra. :Millera pt. ,;8ynowie' 1 •

br~~:~~'i!:~~d żadnym

Prz.r Wydziale Oświaty !st-\ mie nauczania, niż w szkołach
nieje Pracownia Psychologicz- dla dzieci zupełnie normalna, która na• podstawie wyka- nych. Obecnie w Łodzi jest
zów, nadsyłanych przez kie- czynnych 10 tego rodzaju
w nowym pomieszczeniu
rownictwo szkół bada dzieci„1 szkół. Umożliwiają one zdoKopernika znajdo- ne zostało w niezbędne urząulicy
Na
któdzieciom,
wiedzy
bycie
podejrzane o niedorozwój uw normalnych wała się dotychczas Izba Za- dzenia.
mysłowy i kieruje je do szkół rym nauka
-0podstawowych o programie szkołach podstawowych spra- trzyma!l, dokąd Milicja Obytelska kierowała nieletnich ZEBRANIE BIBLIO'.l'EK.ARZY
ni c> ~n innym i o irmym syste- wia trudności.
przestępców lub też młodocia I ARCHIWISTóW POLSKICH.
- ·
nych włóczęgów i bezdomW środę dnia 2 marca. br. o
~
nych.
godzinie l 8_1>j w lokalu Archi_, -.f: ~ ~ :A""'"' ~~ 1,..,A»il-~• ;...,.c„uc' "'~!:.~ o/ ~- ,.
Ze względu na to, że. nieod- wum Miej~kiego, Pla.e Wolno~ci
~-,,...J n l a j ~W
·c.:n'..(4(ft-t~~j
_
powiednie warunki lokalowe X„ 1, odbędzie Hię micsięcz11n
nie pozwalały na roztoczenie l:onfel'Cneja. z odczyt.cm dr Kon
dostatecznej opieki nad prze- rnda Jażdżewskiego pTof. U. 1,.
bywającymi tam przez pewien pt. „Powojcnriy
dorohck piśczas chłopcami, Komenda M. 111 i01111 irzy pol~kiej prchbtorii''.
pomiał, ale, jak się okazało O. przystąpiła do remontu poTowarzyszu Redaktorze!
--:0:-Każdy człowiek pracy od- bardzo dobrze o nas pamiętał. niemieckiej
willi, dokąd na
nosi się z szacunkiem do pra- Bilety, które otrzymaliśmy, o- począ._tku przyszłego miesiąca
cy naszych konduktorów, zda- piewały na znacznie krótszą przeniesiona. ·wstanie Izba. Zapo 40 zł za osobę. W trzymii ń. Willa ta wil!ści się
jąc sobie sprawę z tego, jak trasę WYPADEK
ciężką jest ich służba w prze- ten sposób w kieszeni nieucz- w Radogoszczu przy ul. świe
Na placu Leonarda. wskutek
pełnicnych tramwajach ·miej- ciwego konduktora zostało 120 tlanej w otoczeniu lflSÓW i oStan i_
'li~ padku tramwajowego
skich i podmiejskich. Wypad- zł. Jeśli podobne operacje po- grodów, wnętrze jej zaopatrzo
zamieszkał~,
Sokoliński,
~law
ki tego rodzaju jak ten, który wtarza on po kilka razy na
przy ul. Kruczej 13, lat 54 doz
chcę opisać, zdarzają się rzad- dzień, to sumy uzyskiwane w
nał rany tłuczonej głowy. Pogo.
ko. I właśnie dlatego należy je ten sposób mogą przedstawiać
towie Miejskie po udziele11iu
piętnować z całą surowością, się wcale polqiźnie. Oczywiś przedszkola na Chojnach
go
pierwszej pomocy odwiozło
gdyż podrywają one dobrą o- cie, odbija się to na dochoW najbliższym czasie zosta- do szpitala na RRdogoszr?:U.
wszystkich uczciwych dach Miejskich Zakładów Kopinię
munikacyjnych, które są prze nie otwarte przedszkole dla
tramwajarzy.
dzieci z Chojen przy ul. PoDnia 20. IL b. r. o godzinie cież własnością społeczną.
R. i l. ~IIROWSCY
Numer konduktora - 2306. 1ulnej 4, które pomieści 100
17-ej, wsiadłem wraz z kilku
dzieci.
W. Karaś
innymi pasażerami do tramM:Ł YN SKUBIKI
Na razie trwają Jeszcze koń
Od Redakcji:
waju podmiejskiego linii OProsimy dyrekcję MZK o za cowe prace remontowe zorków-Łódź, na przystanku
p. Bielawy koło Lowicza.
Emilia (Słowik). Zapłaciliśmy interesowanie się wypadkiem, Miejskie Przedsiębiorstwo Bu
Przemiał gospodarczy.
konduktorowi Ża przejazd po opisanym przez naszego Czy- dowlane wykańcza kuchnię.
64 zł lecz biletów nie otrzyma telnika, i zakomunikowanie Przedszkole zQstanie otwarte
391g
br.
liśmy. Konduktor wręczył ie nam. jakie kroki zostały pod- już w marcu
(m.)
nam dopiero przed Zgierzem jęte dla zapobieżenia tego romostu. Sądziliśmy w dzaju wykroczeniom w przykoło
pierwszej chwili. że może za- szłości.
długich

TEATR „MELODII.AM"
ul. Traugutta 18
Dziś o godz. l!-1.15 w~pólcie!_

misyjnie, przy zachowaniu odTEATR KAJ\U:RAl,NY
powiednich przepisów, innym
DO!\fU ŻOLNIERZA
przedsiębiorstwom .i osobom.
ul. Daszy11sklego 34
W komisji winni między inny
Dr.ii\ i ~odzicnnir o godz. 19.15
mi zasiadać przedstawiciele komNlio _ far~a. E. I'iPlrow&
gła znacznemu zmniejszeniu Rad Zakładowych wzg!. przed „'vVyspa J•Okoju''.
ilość korzystających ze stołów stawiciele Terenowych ZanąPOW·
dów Zwią1ków Zawodow~f;h. PA1'uTWOW"ful. TEATR
ki.
li Listopąd'ł 21;
SZECHNY,
Ceny należy ustalić według
Powstaje więc pytanie. co
Coilzi<'nmc o g-. Hl.\.) .. KLUB
urzędowych
ma się stać z istniejącymi pra obowiązujących
KA WALERÓW"' M. Bałuckiego.
wie: wszędzie zapasami arty- cen hurtowych.
TEATR „OSA", u:. Traugutta J
--:0:-kułów żywnościowych lub na
Przygotowania
Ostatni tydzień ,Porwanie Sahi·
wet hodowanymi w wielu fanek"' z J. W~grzynem, o g"d:r.
Mickiew1c1owskiego
Roku
do
poKa:;a.
wn;;;ne.
Zuiżki
19.30
czynna od godz. 10 bez przerwy.
w Lodzi
zorem nie wolno dopuścić do
i Sztuki
Wydział Kultury
ich zepsucia lub zmarnowania. Centr. Zarząd Przem. czyni obecnie przygotowania
sprawie do uroczystego obchodu „RoWłók. wydał w tej
specialne zarządzenie, w któ- ku Mickiewiczowskiego" w
rym · poleca. aby zapasy zosta Łodzi. Urządzony będzie szereg akademii. poranków w te- '\DRIA - UL Mdl~Zdlk• Stnl11.ct 1
ły rozsprzedane wśród praco
wników danego zakładu pra. atrach, świetlicach, oraz wie„Zwariowane Lotnisko„ -i)odz,
cy. Dopiero w dalszej kolej czorów literackich. Wszystkie
16. 18, 20, w niedzielę 14 ności, w razie gdyby zabra- te 1mprezy. przeznaczone prze
film dozwolony dla młodzieży.
kło nabywców, moga zapasy de wszystkim dla świata praul Narutowicz8 201
BAŁTYK
te bvć zaoferowane Państwo cy, połączone będą z recy1a„Skarl>" - godz 16. 18.30. 21 w
wym CE'ntralom Handlowym cjami i pieśniami.
niedz 13 30. poranek 11.30 --:0:-i Spółdzielniom.
film dozwolony dla nilodzieiy.
ZBióRKI NA
W wypadku, jeśli zapasów
Franc1szkanska 21
- ul
BAJKA
tych nie zechcą zakupić ;ini „DNI PRZECIWGRU~LICZE"
godz.
,. Wielkie Nadzieje"'
Komitet „Dni Przcriwgruźli_
pracownicy (co powinno być
17.30. 20. w niedz 12 30 15. hhn
stwierdzone w protokóle), ani tz~·rh'' za"«"iac1amin, że prz<'pro
wymienione instytucje (co po- wadzone w dniarh J 2 i 19 gru_ dozwolony dla młodzieży.
- ul. Daszynsl<lego I;
winno być .potwierdzone przez nnia zbiórki 1:n1hlirzne prz~·nio_ GDYNIA
l
„Program aktualności kraJ
nie pisemnie), należy te towa- sły w ogólnej snrnie zł :H5.7i!l
zagr. Nr 9 · - godz 11. 12, 13,
ry bezzwłocznie sprzedać ko- złotych.
16. 17, 18. 19, 20. 21.

KonfekcJ·a w sklepach

Przez długi okres czasu pnt_

PAJl\S'l'WUWY 'l'E/\'l'R
WOJSltA POLSKIEGO W LODZI
ul. Jaracza Z?

Dziś o godt. l!l.1:; 1npólczes_
polskiego radia. W sumie -1-jako słuszną nai::rodQ z~ cało
karnawał robotniczy przyniósł ro roczną pilną pracę dla dobra ca na konie.Jia. pubka Kazimierza
J-;:urcrllcgo pt. „.l:laukict' '.
botnikom łódzkim niczapomnla· lego kraju.
--0-ne chwile radości i wytchniema ·

~------~------------------------------------------------------bławatnych

lość

!.?:Z,:r::.I

apteki: Piotr kows1.a
95 - Bartoszewski, Rokicińsl(<\
Czyński, Zgierska 63 153 Dancerowa, Pl. ·wolności 2 llowińeka. • Koprowska, Nowot
ltl lH - Sta11iclewicz, Rz_o:owska
Il - Si.niecka..

(m.)

Łódź.

Współzawodni-

Dnia 26 lutego 194,9 r. po
cierpieniach zmarła

u.~tępują.ce

5pełniat gło

orkie~!ry musiały

Przyjemna niespodzianka dla pasażerów PKS

roboty regulacyj·
konane
ułożona będzie nawierz·
ne oraz zostaną
chnia granitowa.
Poza śródmieściem roboty porządkowe obejmują również ulice
tla peryferiach. Należeć do nich
h<'dzie ul. Strvkowska, której dotychczasowy dziurawy bruk zastąpi nowy, n11 dużym odcinku tej
ulicy między ul. Wojska Polskiego,
a wiaduktem.
Szereg ważnych prac przeprawa
d7.nnych zo•tAnie na ul. Stodolniant-j. a raczt'j u jPi nowym pr7.e·
hiciu. biegnącym od Lutomierskiej
dn Limanowskiego.

wspaniale

100 zabaw w świetlicach fabr} cznych w dniu wczorajszym. - Zabawa przodowników pracy i techników włókienniczych w Urzędzie Wojewódzkim

końca.

' Tegoroczna wiosna r-rzyniesie ze
tobą w Łodzi prace przy wielu
iuwestycTl a:i-nych dla miasta
jr.l·h.
'N pierwszym rzędzie pomyślano
o najpiękniejszej arterii Łodzi, o
Alei Kościuszki, gdzie na odcinku od Zamenhoffa aż do Żwirki
ulica zostanie poszerzona i uregulo
wana, otrzymując jednocześnie no
wą nawierzchni<: asfaltową.
Plan przewiduje tu wydzielenie
1pecjalnego miejsca na przyszłe
tory tramwajowe.
Po ukot1qeniu porządków w Al.
rozpoczną się roboty
Kościuszki
na ul Armii Czerwonej od Wodnej do Przędzalnianej, gdzie wy-

udał się

HEL -

(dla

mlodzieży),

gir>nów 2-4:
„Skarb Taruna··

ul.

Le·

godi Il!,

17.30, 19, 20.30, w niedz.
14.30, poranek 11.30

13,

- Ruda Pabianicka:
„Zielone Lata„ - godz. t". 2(1,
w niedz, 14, 16 film dnzwolooy
dla młod1ieży.
POLONIA - ul. PlotrkowskJ 87;
„Trzeci Szturm .. (!ndz 16. 18 30
21. w niedz 13.30. film dozwolo·
ny dla młodzieiy.

MUZA

l'RZEOWIO!lNIE
Nr 74-76:

żerorrosklego

„Pa!Janini"' - godz. 15.30, 18
20 30, w nler!z 13, film dri>.wolo·
ny dla mledzieży
ul K:lińsk1ego 176
ROBOTNIK „Serenada w Dolinie S1'1ń~11°'
godz. 16.30 18.30, 20 30, w niedz.
14.30, film dozwolony od lat 14.
ROMA - ul. R7.i(OW•1<a Nr R4.
„-..vesoły pen~jonat". g. J ~. 20
w nier!z 1( 16 - film dozwolo·
ny od lat 16.
ul. R71?0WSka !:
REKORD „Zygmunt Kłosowski"' l·azy se·
ans godz. 16, niedz. 13.30, dl&
mlodzieży.

godz. IR,
„Cygańska Miloś~„ 20.30, niedz. 15.30, film dozwolo·
ny od lat 18.
ul. Kllińskleco 123;
dla mlodz1rży:
„Timur i .Jeą" Drniyn11." - godt..
16 \B. 20, w nied~. \4, poran•k

ST\'LOWY -

-

11.30
Bałucki Rynek Nr I:
Niepotrzebni mogą odejśł„
godz. 17.30. 20. w niedz. 12 30,
15. film tlozwolony od lat 16
108;
ul. Ptotrkr>wska
TĘC'ZA „Eksperyment D-ra Ehrlich&" godz. 16, 18.30. 21. w niedz. 13.30
film dozwntony dla młodziezy
Sienkiewicza 40;
TATRY - ul.
„Postrach M' z" - godz. 16, 18,
20, w niedz, I.( - film dozwolo•
ny dla mlodziety.
WLi)KNIARZ - ul. Zawadzka 18
gorlz.
„Wirlka tn1tg'l'odH" 15.30, 18, 20.30;w nienz. 13,
pora.nek 10.:JO, film dozwolony

SWIT -

clht

mło~zieży.

- ul. Daszyńskiego Nr t;
„Trzeci $zturm"' - godz. 15 30, .
18. 20.30, w niedz. 13, fUm do·
zwotony dla młodzieży.
WOLNOSC „Eksperyment D-ra Ehrlicha"
film dozwolony dla mlodzleiy.
godz. 15, 17.30, 20, w niedz. 12.JO
ul Zgierska 26 Zachęta „Dzwonnik z Notre Dame"' godz. 16, 18.30, 21. w niedz. !3.30
.'1Ml-~~
film dozwolony od lat 16.
dzieciom do lat 6-clu wstęp
Ojcowie nieślubnych dzieci, u I' :1ia. 1945 r. obowinanv tą!
iło kina 'l'l'zhronior1y.
· hylający się od płacenia Rli-,ł~żyć _na. dziecko po SOO ~ł mi~
mentów, wędrują do wi~zicnia. !'1~czme.
Przykładem tego może poslużyf>
Matka l. dziecko zna;jdowały
~rirawa, którą rozpozna.wał wczo
<ię w krańcowej nędzy I zmuszo
rej Sąd Okrfgowy.
przyfabrycznych
Chmielew!\ka złożyła ne były 1 ~orzystać z zapomóir.
Maria
W na.iblitszych dniach Wyprzeciwko Janowi wtedy gdy tuchowski b;vł w~pi\i
d<1me~1e11ie
rozpocznie
żuchowskienrn, ojcu swego d 7 ie- wła~cicielem 12_morgowego go•. 1z.iał Sanitarny
kontrolę stanu higieny w storka, który uchylRI ~i~ w ci„s;-u podarstwa i ::ył dostatnio.
przy
łówkach pracowniczych
Wyrokiem Są.du - żnrliow.,:„ fabrykach. Skontrolowar.ych
trzech lat od obowiązku t1limen
i:e '!"yrokif'rn 1o~tał akazan,y na 10 mlc~ii:-e .1 1.0stanieo IM stoł6wrlr
tarru~go, mimo,
1 22 wrzci~- wiezieni•
Sądu Groc1zkieiro
WISŁA

Wyrodny ojciec

Kontrola

stołówek

I
m . .,.

Str. 4

Zimową Nagrodę

Tatr

rozegrali motocykliści wZakopanem
ZAKOPANE (obsł. wł.) 26 lu·
tego br. odbyły się w Zakopa·
nem międzynarodowe . zawody
motocyklowo- narciarskie o Z1·
mową f\agrodę Tatr. Zawody
odbywały si~ na Równi Krupowej na specjalnie przygoto.wa·
nvm torze ze śniegu dłu·gośc1 ok
8ÓO metrów. Startowało 17 ma·
szyn, w zawodach .brał-0 udz~ał
6-ciu Czechosłovrakow.
trzech
Wyścigi rnzegraoo w
Kolczyński
konkurencjach na maszynach
był zupełnie
250 ccm„ 350 ccm„ ponad 500
ccm„ (na trasie długości 5 okr4
żeń toru).
WROCLA W {obsł. wł.). Wobec ponad 15 tys. widzów od- stały na dużo niższym pozio- już w drugiej rundzie znokau
W przedbiegu i biegach finał<>
w Hali Ludowej międzypaństwowe spot- mie niż poprzednie i przypo-· tować Węgra. W trzeciej run
było się w niedzielę
wych zwyciężyli: 1) Wolski
kanie pięśeia.rskie Węgry-Pol ska - zakończone wynikiem minały raczej zapasy,
niż dzie obaj zawodnicy „pływa(TKM Zakopane) na maszynie
remisowym 8:8. Po odegraniu hymnów obu krajów i pne- boks.
ją".
250 ccm., w cuisie 4:25, 2) Me·
mówienlach powitalnych, stanęły naprzeciwko siebie druży
W wadze średniej Kolczyń
W ostatniej walce dnia Kli
ray (Sa CU'r Koszyce) na maszy
ny w następnj:\(lych składach (od mus7,ej do cit;żklcj):
ski uległ zdecydowanie na mecki przegrał na punkty z
nie „Ogar" 250 ccm„ w custe
Bogacs, Bndai, Zahorsky, punkty Martonowi, któremu Bene III. W trzeciej rundzie
'Vęgry: Bednai - Horwath,
4:2.42 3) Poroszewski („Polonia''
łifarton, Kapoesti i Bene III.
widownia zgotowała owację. Klimecki był bliski nokautu,
-Bytom) na „Arielu" 350 ccm.,
Chy- W walce niedzielnej Kolczyi1- od którego uratował go gong.
Kudłacik,
Polska: Lledtke, Gra:ywocz, Matloch,
w czasie 5: 19, 4) Lachu ta (Sa
ehła. Kolczyński, Szymura I Klimecki.
ski był zupełnie bez formy.
W ringu sędz.iowali na
Cur Koszyce) na „Jawie" 250
ml- W półciężkiej Szymura z truSensacją spotkania było zwycięstwo Matlocha nad
zmianę: Bela Missig {Węgry)
ccm„ w czasie 5:28, 5) Gesik
11trzem w wadze. piórkowej B ogacsem.
dem wywalczył zwycięstwo i Lisowski (Polska), na pkt.:
(Sa Cur Koszyce) na „Jawie"
Kapoestwardym
bardzo
nad
Velecky (CSR), Geza Magyar
W wadze muszej Liedtke u- mo to Polak odniósł nad nim
250 ccm„ w czasie· 5:32.
tim.
(Węgry) i Plewicki (Polska).
legł na punkty lepszemu tech- zwycięstwo, dzięki dobrej tak
W ramach wyścigów odbył
Organizacja zawodów na oKilkakrotna interwencja ar
nicznie Bednai, w koguciej tyce i celnym ciosom z obu
Kolczy ski zamiast z Pappem się rówmez bieg z narciarzem
Grzywocz wygrał przez dy- rąk. Ostatnie trzy spotkania bitra nie pozwoliła Szymurze gół sprawna.
przegrał z Martonem.
(3 okrążenia toru), w którym
&kwalifikację Horwatha, któi narciarz
zwyciężył Bębenek
Okręglak w czasie 2:54.
Na basenie YMCA
W wyścigu narciarzy u ko·
z jeźdźcem (2 okrążenia
niem
Drużyna męska w środę jedzie do Krakowa na mecz
Najpiękniejszą walkę dnia
toru). zwycię-żyl Ciułacz i narPolski
tw
o
t
·
ł
, łf ·
stoczyli Matloch i Bogacs w
Curus, w czasie 2:32, zaś
O
łJO 1na OWY O m1s. ~z S
wadze piórkowej. Mistrz EuSobczyk6wny i Jery ciarz
w biegu oorciarzy za koniem
l~o~zyk6w~i. prnyniosly nastr.pu_
l'(lpy Bogacs nie docenił prze W nicilzielę zo~taly zakoftczo- p. r. Zr~'wu. Domu~iak
W ciągu soboty i niedzieli bez jeźdźca zwydężyl Chyc w
ciwnika, który wspaniałymi r.e mistl'Zostwa kl A w kos:r.~·- .Już w środę zespoi Zrywu nda Jąee wy111k1:
na basenie łódzkie i YMCA pły czasie 2:28.
seriami ciosów z doskoków i kC·wce. Pełnv sukc~s zdobyła dl'll jCJ się do Krakowa na p6lfi11ało Konkurencja. żeńska:
wacy nasi walczyli o mistrzoz pó1dystansu wypunktował :i.vra Zrvwu' zdobnrnjąc 'piern·_ we spotkanie o mistrzostwo Pol Chemia - Włókniarz 33:14 ~two okręgu. Z ciekawszych Wielką Zimową Nagrod~, uhm
PZN. zdobył
~~e lok~ty ;,arów~o w konkurcn ~h·1. i o wej~ci~ do Jigi k.oR~,yko (13:6);
Wegra.
wyników zasługują na uwagę dowal'lą przez.
Cllrmin - TL'R 20:1fl,, (l~:~), czas Jery w sztafecie (200 m Górski.
W<'.J . . Ł?d;.rnme. b~dą. ~nch za
W lekkiej Kudłacik (z Po- rji żeńskiej jak i m~'kiej.
--:0;-.....;
Y:MCA - Zr~·w 1G:2o {o:'); st. dow.) 2:31, jest to czas leRutynowan.v ze~p<ił :f.e(t~ki h.,·i przerrn:mkow ;mistrza Kra~owa
lonii świdnickiej), walczący
Z'łmiRst Rodaka, przegrał z właściwie stu proccntow~-m fa_ Kr.do.mia! Gdan~k~, Opola 1 !'~- Konkurencja. męsk~:
pszy od rekordu okregowego
Pozdrowienia
AZ~ 28_:20 (1~ :~); na tym dystansie, oraz czasy
s~dzió~ worytem. Natomiast re.,.rlarją zr·n.r11 a. z~:cz.nny n~ ~h.Y UZ} ska z.r~'w Budaiem. Decyzja
dla 1porłowc6w
'1UR - ChPm1a 4::i:l7 (11:0); Sobczykówny na 400 m. st.
spotkała się z długotrwałymi mi~trzostw b-vł męski zespół Zry 11 Jak naJlepsze WJmki.
Sobotnie i niedzielne mecze Zryw - AZS 32:15 (20:!J);
•
V\U.
protestami widowni.
dow. - 7:19 i 100 m st. dow.
radzieckich
- 1:11,6.
Jest to zespół równy, o dobrPj
Ładną walkę w wadze półZakopane {obsł. wł.) Sporstoczyli Chychła i obronie oraz posiadający do_ Z ZaT~,opanego donoszą„.
~redniei
W punktacji ogólne.i pierw- towcy wszystkich państw, bio
Zahorsky, pokazując boks wy brych napastuikó,'I', którzy <.el_
sze miejsce przypadnie prawrących udział w międzynarodo-;
sokiej klasy. Węgier jest do- nie i częst? strzelają do ko'<za.
a po- Do zdobyc1~ zaszcz,rtn;g.o tyt1;1skonałym technikiem,
wych zawodach o ,,Puchar
11adto przewagę nad Chychłą lu przycz•mł się rowmez w me
przyp. Tatr", wysłali depesze z pojeszcze obliczone
otwartych Red.).
dawały mu dłuższe ręce. Mi- ma>ym st~pniu kierownik sekcji wygrywają konkurs skoków
zdwwien.iami dla sportow---0-~kok 66,5,
ZA.KOPANE (obsł. wł.)
ców radzieckich.
boksu amatorskiego
9. Jl.Iartilla .(Finl.) nt1ta BS,5
W czwartym dniu międzynaro
Piłkarze wyszli na boisko
UClwych zawodów o „Puchar r Aj<lluż~zy skok 77,5,
10. 1-.Ia.rusarz \ Andrzej nota
na
Tatr" rozegrano wczoraj
:
S 'ł
'ł
Krckwi otwarty konkurs ~ko- n,g najdłuższy skok 66.
GLOS
KOPEXHA.GA (obsł. wł.) W 'grupie juniorów:
Łącz, Janeczek i Warchłowski zdobywcami bramek ktivr. Konkurs wygrali 'Maru_
Udzktere Komttetu
orran
Rpotkamiędzypaństwowym
w
naj_
!::06
1tota
(CSR)
1: Riger
Sta?isław. i Lenemajer
WoJewódzklere Komitetu
l
W Pabianicach odbył się wczoraj pierwszy w tym se- sarz
ZjednocsoaeJ Part.U
PolsldeJ
_ niu bokserskim amatorska re re
(CS~) maJąc. J~dnakową. n~tę dłuzszy skok 60, . .
zonie .mecz piłkarski pomiędzy tutejszym PTC a drużyną 208,,1
Bol>o&nlczeJ •
P.
„
.
·
skok
naJdluzszy
'Vawry1ko
2.
mrn!
~kok
p. NaJdluzszy
LKS. Zw:vciężyli łodzianie 4:1 (1:0).
....,...,..z€utacJa Danu pokonała Belgię Bedal'Uje:
Marusarz 85 metrów niestety z ół,5,
Bramki dla ŁKS-u zdobyli: Łącz 2, Janeczek 1 1 War- upadkiem. Pomimo tego, drugim
Kolegium MdaltCJ'fM,
3. Daniel najdłużuy &kok 51. .10:2. Rozegrano tylko 6 'IValk.
chło'"~ki 1. Dla PTC bramkę strzelił Wagner.
Wydawca: BSW.: „Prasa•,
z kolei (co do dłu~ości) sVl·ym
,;;;•"
Druk.I
Mecz sędziował Andrzejak.
ł
~kokiem 83,2 Stanisław Maru_
Zakłady Grllf!~ R. S. W.
sko
rekord
nowy
san: ustanowił
„Prasa" t.Odt, Ili. Żwirki 17,

z Wrocławia

donoszą: Polska-Węgry 8:8

•

Matloch

•

mistrza Europy!

zwyc1ęza
przegrywa z Martonem. Polak
Co by to było gdyby przyjechał... Papp~

~a.~oal~~!y~:łdz~ ~~e~::~i~~ Zryw

podwóinym mistrzem

bez formy.

Łodzi

Dobre czasy

Stanisław

111

Marusarz i Czech Lenemajer

?~fi<j~l~~iewy~i~~y~~~ ;~t~f;;

111 •'Tlll'"'"'"ll'l"''"''llt11•m1111n1n!tt1"1n1ri1~1111111..i11n11 '" 011111111•1111H11•111111111111111111U11•

z

Dani· azwyc1· pz'aBeln1· p1o2

LKS-PTC 4:1 (1:0)

• • kUrs bOksers k'I
Bowe na orgarnZUJe

Kierownictwo
oto w~·niki techniczne i·czo
Garbarnia zwycięża Legię 3:1 {2:0) k' cz~~·
raj,zcgo konkursu skoków otwar skiej WZKS

K~ków {obsł. Wf.) . 1'.'1i~o
błotruste_go terenu l c1ęzkich

warunkow atmos~e~ycznJ'.~h!
zawody warszawsk1eJ Legu i
Garbarni stały na dobrym po
ziomie technicznym i wykaza
ły dobre przygoto.wan.ie ko~dycyjne obu druzyn. Legia,
araJ·ą· ca bez Waśki, Szczurka i
"Oprycha, b~ła lepsza w po1u.
ale zawodziła pod bramką.
N~.il.epie~ w d~uż:ynie warszaw
skie1 .sp1s:v~ah się Sk~omny,
Serafi.n, M1lcza?o'".'skl 1 Mor~
dar~k1. W druzyme. <?arbarm
najlepszym zawodmkiem był

01

Bokserzy dz;elnicy Widzew

I

Teodor Dreiser

·

50

Tragedia Amerykańska
- A więc doskonale. Przepraszam za rewolwer, ale za
wszelką cenę postanowiłem pana ująć. Nazywam się Kraut.
Mikołaj Kraut. Jestem zastępcą szeryfa w okręgu Cataraqui
Wysłany zostałem z poleceniem aresztowania pana. Przypuszczam, że pan wie za co i zgodzi się pójść ze mną spokojnie.
Kraut ujął silniej ciężki, wielki rewolwer i spojrzał
stanowczym wzrokiem na Clyda.
- Ale... dlaczego.„ dlaczego? Nie rozumiem! - mówił
Clyde słabym głosem. Twarz mu zbladła jak płótno i policzki zapadły się.
- Jeżeli pan jednak ma polecenie aresztowania mnie,
pójdę za panem bez oporu. Tylko„. ja„. ja n.ie rozumiem„.
d!aczego„. pan ma mnie areszt.ować?
- Nie rozumie pan, eh! Czy pan przypadkiem nie był
w ~eszłą środę i czwartek w Grass Lake i Big Bittern, co?
- Nie, proszę pana, nie byłem - odrzekł Clyde nie·
pewnym głosem.
- I nic pan nie wie o utopionej dziewczynie, z którą
pan tam jeździł? Nic pan n.ie wie o Robercie Alden z Biltz?
- Ależ„. nie wiem nic!-odparł Clyde drżącym głosem.
Dowiedziano się więc o nazwisku Roberty i jej adresie„.
Wiedziano już! I po nitce do kłębka„. Jego prawdziwe nazwisko i adres.„ Boże!
- Jestem więc posądzony o zabójstwo? - spytał ledwo
dosłyszalnym głosem.

;Nie

To pan niby nle wiedział, że w czwartek
tam oan z nia wcale, prawda?

był

środy piątki

o godz.
i
bokser-1niedz.ialki,
„Bawełna" zawiada 19-ej w sali sportowej przy ul.
1• ty~·h.
mia. iż z dniem I marca br. roz Jerzego 22, pod kierunkiem tre·
prawoskrzy~łowy . Zators
1.-2. Stanislaw Marusarz i poczyna się kurs bokserski dla nera Józefa Garncarka.
strzelec d~och bramek.
~arbarm~ r?zs~ z ~g~~ła g~== Lcncmajer (CSR) nota 208„"i i1. początk11Jących zawodników, któl Zapisy przyjmuje kierownrc·
X:ijtlluż•zv skok Czed1a 75 m. ry odbywać się będzie w po· itwo sekcji podczas treningów.
.Y '
yvo Y na s OJą.
3 Kula· .Tan nota 208, najdluż
Jąc i;rzez ostat~1e. mmuty za~
·
· k k ~
wodow w dziesiątkę, gdyz
1 3
rusza}ą
kontuzjowanego i:ezerwowe~ 0 ~7.~. s~~;ie ni~a nota 204 najdłuż
I· k ~! ~
bramkarza zastąpił pomocmk
7
8 0
Kaliciński. Bramki padły w ~ ~ ,~ 1 I-" 't 1... ~1 naJ'tlłu••zv Zarząd WZKS „Widzew" (Sek 2, w dniach: poniedziałki, środy
· k1 od gocI z. 19·ei· pod I~le·
t 1· p1ąt.
•
'"' ,, c!a
<>. "zu.:J.'"r no n. ''
· ' · · pr o - skok
· k o l e1nosc1..
·
Boi; sers I'a) wzywa wszys,;
nas t ęp~JąCeJ
71
trenera ob. Cegieł·
rowmctwem
,
Y
„WIM
zawadmkow
b.
kich
naj<lłużs,,·
nota
era
I'
!:i·
wadzeme dla ~arbarm, zdo•
1
197
6
oraz sympa~yk?w d~ uczęszcza: skiego Zygmunt~.
był Fo;yszew~~:1„ . wv:own~~ .-koi, g„~"'
w. 10 mir:iut pozme1 Wilczyn., I. Rcnza (CAR) nota 193 naj-, nia na treningi, ktore od?ywacl P1erw~zy trening rozpoczyna
się będą w „Sali Teatralnej" Pod się w dniu 28 bm. o godz. ł9.
sin. DWle .następne. bram~~ <'lnż~zv skok 73
--O: . 1 1 not.i ]90 nrjciłuż•zy górza przy ul. Niciarnianej nr
dla ~arbarm były dziełem
8 · 1'mp<'
•
·
torskiego.
sekcji

utonęła?

Przenikliwy, niedowierzający wzrok utkwił Kraut
w oczach Cl yda.
- Ależ oczywiście„. nie bylem„. - mówił Clyde, postanawiając przeczyć wszystkiemu, dopóki nie wymyśli sobie
jakiegoś planu.
- I nie spotkał pan w lesie, między Three Mile Bay
a Big Bittern, trzech ludzi? Było to w nocy z czwartku na
.
piątek, około jedenastej.
- Skądże? Nie mogłem spotkać. Nie byłem tam wcale„.
zapewniam pana!
- Niech tak będzie, panie Griffiths. Nie mam nic wię
cej panu do powiedzenia. Muszę jednak aresztować pana
pod zarzutem morderstwa na osobie Roberty Alden. Jesteś
pan moim więźniem!
Aby pokazać, czym może grozić upór, wyjął parę kajdanek stalowych, na widok których Clyde o mało nie zemdlał. Drgną!' jak pod silnym ciosem.
Niech pan mi ich nie nakłada - prosił. - Proszę
pana„. taki wstyd„. :f'ójdę z panem bez oporu.„
zarośla,
Spojrzał z żalem i smutkiem w te mroczne
gdzie tak dobrze mógłby się ukryć.
- Dobrze. Zgadzam się na pańską prośbę, musi pan
jednak iść spokojnie.
Wziął Clyda za ramię, które jak sparaliżowane n.ie czuło prawie dotknięcia.
- Czy pan nie weźmie mi za złe, jeżeli si ę o coś zapytam.- spytał Clyde z lękiem, że stanie przed Sondrą i całą
swą kompanią jako ujęty morderca. Przed Sondrą„. przed
Czy pan ma zamiar zaprowaBertiną! Nie! nie! za nic! dzić mnie do obozu?
- Tak. Właśnie tam pana prowadzę. Ma tam być prokurator i ja tam muszę się z panem zgłosić.
- Tak, wiem o tym„. wiem.„ Ale czy pan nie może„.
czy nie może„. - błagał Clyde żałośnie, płaczliwie, bo· już
Ja pójdę wszędzie.„
zupełnie przestał panować nad sobą. l!dzie oan tylko chce„. ale tam sa moi... moi orzviaciele.„
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Jakże patrzeć na mnie będą? Czy pan nie może zaprowadzić
mnie gdzie indziej„. nie do obozu.„ Ja mam specjalne przyczyny„. to jest... jest... o, Boże! Panie, niech mię pan tam
nie prowadzi... Błagam pana.„ panie Kraut!
Kraut patrll,Ył na młodzieńca, który jeszcze dziecinnie
wyglądał. W oczach miał prawie niewinny wyraz, ubrany
gesty. Nic nie miał
miał
był porządnie i tak wytworne
wspólnego z dzikim, brutalnym typem mordercy, jakiego
spodziewał się zobaczyć. Najwyraźniej należał do wyższych
sfer, które Kraut bardzo cenił. Stoją za nim z pewnością
możni, bogaci krewni, wyrozumiał już bowiem z rozmowy
swych zwierzchników, że młodzieniec ten należy do jednej
z najbardziej szanowanych rodzin w Lycurgus. Przejęty
tym nieco dodał trochę uprzejmiej:
- Dobrze, młodzieńcze. Nie chcę być dla c!eble zbyt
surowy. Nie jestem zresztą szeryfem ani prokuratorem, tylko ich podwładnym. Niech już inni sobie decydują, co dalej
robić z panem. Zaprowadzę pana do nich, a on1 postanowią
sami, czy koniecznie trzeba tam pana zaprowadzić. Tylko,
że zostały tam pańskie rzeczy.„
- Och, mniejsza o to - odezwał się Clyde. - Będę
je mógł zabrać w każdym czasie„. tylko teraz„. nie, nle
chcę tam wracać.„ za nic!
- Dobrze więc, nie idźmy tam - odrzekł Kraut.
Szli teraz w milczeniu. Clyde niewidzącym wzrokiem
tworzące
wpatrywał się w wysokie kolumny świerków,
w zapadającym zmierzchu niby nawę kościoła. do którego
oni śpieszyli na modlitwę. Na zachodzie przezrocza czer•
wień przeświecała jeszcze przez drzewa.
Oskarżony o morderstwo! Roberta n.ie żyje, ale I Sondra nie żyje - dla niego. A Griffithsowie! Stryj! Matka!
Ci wszyscy w obozie„.
dlaczegoż nie uciekŁ Przecież wyraźnie
Boże!
Boże!
_,
przeczucie nal<liło l<O do tego.
i
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Rozdział

inwestycji w planie roku 1949

Ł~zna suma nakładów n nf'IZltar.:r.onycb na ~nwMtycje
309 mUla.rdó~· zfotych. Na sumę tę

w roku 1919 v.•ynosi

składają, się

Ta.równo kwoty pTcli.minowane na. ten cel w
budżecie, Jak i środki włMne inwestorów
(ok. 19 miliardów) ora?: tzw. środki 'l:Wrot ne (kredyty handlowe - ok.
23 miliardów zł).
•

Z ogólnej

~umy

planu (bez Tu należy pamiętać o i:vm. że
powazne kwoty wydatkowane są przez rolników na in111! mild. zł (40,3 procent). rol westycje przeprowadzone we
nictwo 36 mild. zł (12.6 pro- wła!lnym zakresie, sposobem
cent), obrót tow. 14 mild. 7.ł gospodarczym (np. budowa sto
(U procent), komunikacji 63 doły czy obory). których nie
mild. zł (21.8 procent). inwe~t. sposób zarejestrować i uwzglę
t10cj11lr;e 23 mild. zł (8 pro- dnić w pl::inie. Planowe nacent>. budownictwo 31 mild. zł kłady w dziedzinie rolnictwa
(10,8 procent).
koncentrują si~ n11 akcji meT<1ki rozdział kwot inwesty rhaniza.<'ji rolnictwa oraz na
cyjnych oznacza - w porów- odcinku hodowlanym, Powa7.naniu z rokiem ubiegłym ne kwoty przewidziano. j::iko
dalsiy wzrm;t nakładów w pomoc dla nowopow~ta.i11cych
przemyśle, który zarówno pnd spólrlzielni produkcyjnych. owzgl~dem tempa wzro stu pre raz na kredyty dla indywidulfminowanych kwot, iak i \'>'Y aln~·ch gospodarstw mało- i
iiokiego udziału w op,ólnie in- <rcdniorolnych chłopów.
westowanych sumach - wyPoważne zadania na odcin!!t1v1a się na pierws7.(! miejsre. ku inwestycyjnym stoją 11rz<'d
Olbrzymia skala nakładów na państwowym ł spółdziek:i:ym
inwestycje przemysłowe w ro a.para.tern handlow~"TI'I, który
ku bieżącym zanewni n!e tyl- mu~i
doinwestować
~ię
w
ko realizację pianów prod~k szybkim tE'mpie. by dopędzić
e 'in~·ch, ale umożliwi nam u- w sw~·m rozwoju inne u~po
ruch nmit>nie n1>w,vch. nlMJ'llł • łecznione dziedziny gospodarnych dotąd w Pol~ce ~ałęd ki. by zapewnić należyte ?:a•
p1'od.uk{'jl, które rozwiniemy Of)Btl'7.enie wi;i
w wyroby
w ramach planu 6 letnit>go.
pn:emy~łowe, by z powodzeNakłady majątkowe przewi niem :wrgani?:ować skup i dydziane w planie na rolnictwo, strybucję art:rkułów rolnyrh.
nie odzwierciedlają całości ru By sprostać tym zadaniom uchu inwestycyjnego w te.i dzie społeczniony aparat w~·mian:v
dzinie gospodarki narodowej. wzmocniony zostanie nowymi
środków wła:;nych)
przezm1cza się w r. 1949 na przem:vsł

magazynami, chłodniami, punkjto przewidziane_ efekty zarrue
ta.mi skupu, środkami tran- rzonych nakładow.
:;;portowymi oraz dodatkową
Budownictwo
charakterysiecią detaliC'iDJ'ch
i burto- zuje olbrzymi, 46-procentowy
wych punktów sprzedaży.
wzrost mieszkaniowego buNakłady inwestycyjne na ko downictwa robotniczego, or~z
munikację _ mimo ·że w cy- dalsze ogz:ai:iiczeni~ budown1•
. ctwa admm1stracy1nego. Nofrach absolutnych wzrastaJą we osiedla mieszkaniowi', któ
w porównaniu z rokiem ubie- re powsta~ą w Warszawie. na
.!(łym o całe 16 procent - to Slaskn. na W:vbrzcźu ora:i: w
jednak spadają w odsetkach Innych okregacb kraju priydo całości planu. Znaczne na- nio!lą w efekcie. non01d 61 tys.
sycenie potrzeb inwest~1 cyj- izb mieszkalnych.
łagooząc
nych kolei, a przede wszyst- tym l'amym f.rndną 11yh1acji;
kim portów, pozwoliło tu na mieszkaniową świata pracy.
z::isto:;owanie mniejszej skali
Czy nakreślony Phn Inwe\VZrostu nakładów.
stycyjny na rok· 1919 jest reNajwiększy po przemyśle iilny? Nie ulega wątpliwości.
- wzrost wyka:rują inwesty- że tak. Doświadczenia zdobycje w dziedzinie budowy wy- te przy realizacji planów w
pn.<ażenia
obiektów socjal- latach ubiegłych, dalsze unych, na które przewidziano sprawnienie procesów inwesty
kwoty o 6 mild. zł wi0ksze. cyjnych, stały rozwój ruchu
niż w roku ubiegl~·m. Budo- współzawodnictwa pracy, oraz
wa I odbudowa J .800 szkół szeroko zakrojone pri:y~otowa
pod:;tawowych, 450 zawrido- nie do akcji oszczędno~ciowcj
w~·ch or::iz około 1.450 szpi- daią gw11rancję, że plan nie
t::ili, ośrodków zdrowia, zakła- tylko wykona.my, ale na nedów opieki społecznej oraz in reg-u odcinkach przekroczymy.
nych tego typu urzadzeń J. M.

•

..(...

Mlczen e nie zawsze test

zło,em

Zdcll':c.Zu sir ju:i; nierai u ciqgu lat· poii·ojennych. ie nu lawi•
oskar:i;on) eh prietl sqdwni R:.eczy pospolitej. zasiadały rounie:i; oJo~- duchotme w habitach i sulllnrwch.
Nigdy bodaji.e dut.1·cl1c-:;ris :ibrod11ifl i pr:cstr pstu·o nie 11ka:11•
ly t(J.k oclraiajqccgo obliczn, jak w prnccsie ks. Henr) ka fertaka
i · , o t~spólnik • · ; lmndy l\'SZ. 1aory toczył się przerl W' ojsko·
m Sądem Rejonow,in w IF11rs::a1de. Ksiądz Ferwk, probo.<:.c:.
c'~.:.ej i ::amo;r:cj parafii Mrozy, był pmml:in·) m ojr~··· rl11cho·
wy1 • . i ducl
ym banrly. mfl}f!Cl".i na .~wym rucht111~·u <llugą lita·
nię mordcr3tw i grabieży. I\.~. ficrlnl; szczególną „upichq" otnc:al
młod=ieź. pchai<:cr1 .-ię 1111 rlroJflf. ba11rl~·ir::mu :1• fos:c:11 młodych
swych pura.fic-11. K.<. F'ertilk, tt')'korz)'.<Wjqc JKq gorl110.ić lmplnńskq
1
-r-;)-u.ile.ie .<tonu rl11cl1oum:im, inspirmrnl z ambony i konfesjo·
11ału :;11bói.<t1m · napady, url:ielrrl ba11d~·tmn :c1cltęty i hlofl.oSlrt·
wieńM1rn do dalszej „d:.irtłlrw.<ci". po.itdęcał bandyckie „r,·nv;rnfy"
w .<posob - j11k u-y:;nal na procesie - cal ki em „ceremonialny" i
pr:;ekor1rw1l 11iektórych spo.<rud „.</obs:ych ducT1cm" i mlod.<zych
zbrorl11i11r:y. że :11morr/01ra11ie c:lml'ielm nie jest ::hrod11iq, leu
czrnl'm c111rnleh11)'m, klóry nagrodrnny będ::ie w pr:;yn;lofri,
Sprnrm:rlnnia : rozprawy pr:;rciit·ko k.s. Fertrrkmd i jf!/O
w.<pólnikom buó11 - opn\cz uczuć odrazy i nnjsurow.•zego poti·
pienia w stosunl.-u do oslmr:ionych - rótmież s:ereg pvwń. Tru·
dno tu pou:str:yr1111ć się od pytm1i11. w j11kim to frodotci~ku i te ju·
kim 1.·li111cccie moralnym mó~l lu.
Fertak wyhodować t n kie td a·
i n i e „eh rze.ici jflń.<ki e en or„·•, i
1t·r~sz
ink .sie to •· • " że O!Ona wszystkich odcinkach dzia·1 plikowaną, zapewniającą nato· fmik o rai·im poziomie etyczn,-m,
lania. Ze w tej mierze działo miast pracę młynowi pa11stwowe ludzkim i ob)•uiatelskim. prou·ri·
si~ nie najlepiej zdajemy sobie mu (młyn PZGS-u jest unieru· rlził ,nad dusz" w parafii.
wszyscy sprawę. Spotykaliśmy chomiony z braku surowca od
Orędzia i li.~h·
p11l·
sie z marnotrawstwem czasu, 4 miesięcy)_
skiep;n, ogla.~;;n;re przy rói:11ych
nfe ekonomicznym wykorzy~ty·
Ilości ziarn3 przeznaczonego akrrzjach, oh/itu.i11 vir,u·vc~aj w
"'aniem suro"rców~ złą ~oc;po- do przeróbki są po\vażne, się- bnrdzo u1iele u.>:nios1rc1t u.·skazań,

•
Tak nie

należy oszczędzać

Trzeoa było ai uchwały Ko

miletu Wykonawczego Rady Mi
ni5trów. by przed wszystkimi
komórkami naszego życia gospodaiczeg'o postawić
jasrro
sprawę osz~zędnej gospodarki
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Nasi korespondenci fabryczni piszq:
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darką

silą

roboczą

i transpor· g~j~ 700 ton. Dzień w dzie11
gospodarką fi. mieszkańcy miasta mogą obser rad i pouczeń mornlr"·ch.
·
ko Ie.1·k·1 woz o· w
Darmobvimv
nansową.
wowac' dl ug1e
, , 1"<'rl11ak .mtknli w
·
z1·arno
z manazy
$i"... od
Trudno zresztą wyliczyć wszy pr ze w oząre
·
"
· t_vch
stkie popełniane w dotychcz~· nów mtyna PZGS·u do położo· ~·onkrl'tnych w· ·, /1.·ólC' pm!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ sowej p~kty~ in~yt~c~ i ~a- nego o 2 km od niego mtyna ~fpMw ~ęo rncl:~~ ~k~h doNa naradzie aktywu partyj- tern premii. Z ciekawych p')- obcasów, rekonstrukcja okle- cówek pracy _ grz'chy pne· państ:"'owego. Nie. jest to j~d- pu.frił $ię ks. Fertnk, darmo $ZU·
nego przemysłu skórzanego, mysłów należy wyliczyć: za- pywaczki i dublerki, zbudo- ciw przykazaniom oszczęjno· nak jedyna wędrow~a zboza. kalibyimy stanou·c;i;ego i be:i·
kt6ra odbyła się w Łodzi, po~ stosowanie nowej masy bale- wanie prasy do produkcji ści.
!.!zyskana . z przem1a!u śruta względnego potępfonia i nnpięt·
ruszono między innymi spra- drowej, produkcję zastępczych sztucznej skóry i ulepszenie
k1ero1vana iest .z: kolei albo na
. . ~
.
L'
•
W bukiecie tyeh antyosz~·~· dl ł
k
od
. .
nolt'nnm 1c11 $prawcow.
utv ł
wę zbytniego biurokratyzmu kopyt ze szczap opałowych, za produkcji sznura okrągłego.
.
.
o eg ą o 2 m.
m1e1sca
.J •
.1 J
k •.
h
·h
1
d
w załatwianiu wniosków ra- stosowanie kiedry gumowej
Na rok bieżący Główna Ko nosciowych posunięc ~~tknę:- przerobu 5 tacj~ załadowczą. lub m-ę~zra n~auz oscre1.nyc. ::ac ocjonalizatorskich i braku !iez- zamiast skórzanej. wykonanie misja Usprawnień Central- śmy si~ na „egzemplarz
Nl· też odwożona bywa 5powrotem w1'.1q c~ do tf'f{O pełne 1 głu~Tie
pośredniego kontaktu z robot- sztancy do rozdwajania ni- nego
Zarządu
Przemysłu jątkowo okazowy. A było l!I do magazynów młyna spółdziel ':"zlc~eme, tnk samo ::reut11 1ak
nikami-racjonalizatorami. Pod tów, skonstruowanie m;łs.z:yny Skórzanego
zapreliminowała tak.
czeg-o (nowe 2 km.). Jakie le inspirowana przl':: te lt'ladze pra·
kreślono przy tym, że w wie- do cięcia pasków, maszyny 18.600.000 zł na premie za pa- W jednym z miast powi~tc- wędrówki ziarna pociągają za sa Her.vkolnn. którrr po pro.<tu
lu zakładach pracy znaczenie do formowania zakładek, apn tenty i usprawnienia w przewych
naszego
wojewód ~twa S-Obą koszta transportu, kilka· „nie dostrzega" faktów... nie,.małej racjonalizacji" jest nie ratu do przeszywania kiedr:v, myśle skórzanym.
istnieją dwa duże mlyny. Pierw krotnego przeładunku i nie uni przyjemnych. choć o nicTr w całej
doceniane. przez co racjonali- zastosowanie przyrządu
do
Korespondent
zatorzy n!e są . otaczani po- hartowania stali, rekonstruk„Głosu Robotniczego" szy z nich wyposażony jest w knionego przy tym procederze Pol.<ce 1tlo.śno.
obszerne magazyńy do sklado· m_an:a - ni: wiemy. N~ewątTaki ~pi.sf!k milczeni może być
tr~ebną opieką i troskliwa- cja maszyny do przybijania
H. ł..aehocka
11
wania i bocznicę kolejową - pltw1e wy~atk1. z tym . związane różnie interpretowany i moic pr:y
........------..........., włada nim PZGS. Drugim mly· mu-t~~ byc dosć powazne.
w d 'ć
'l
.
1"'
Ta rzeczowa krytyka przy-1
nem, nie posiadającym tych U·
Powyższe fakty są klasyezo ::1 na ~.ys s_ens stare] mrr_
~~js1~ :~ie~ ;:_ra~ie~1ó;;;: -=--~r_a_z~
dogodnień, dysponuje PZZ. W nym przykładem nie tylko bra- symy o m1lczenm... potnk111ą.
g~a~a uaktywniona, jak rÓ\';Bezpieczeństwo Państ'l<"owych wiązki. Wprawdzie od-c•z·a-su_d_o magazynach młyna spółdzielcze ku myślenia kategoriami gospo cym.
Sądzimy, ii społeczeń„two pol·
n:~z praca fa?rycznych I~om1- Zakład6w Przemysłu Jedwabni. ezasu powstają. jeszcze u nas go składowane jest ziarno prze darczymi. ale i lekceważenia 50
dla bie jakichkolwiek zasad oszczę s1.-ie m11 prawo domaf{nć sie od
!Jl Usprawnień .
W kazdym czo.Galanter;vjnego Nr. 8 spo ogniska. pożarów z powodu nie znaczone do śrutowania
powołanych instancji kofoieT11ych
za!dadz1e pracy zo~tały wy- czy-wa w rękach miejscowego do~tatecznrj profilaktyki, Rle akcji „H". I zdawało by "lię. dności.
Nie należy przypuszczać, że zajęcia ·hardziej wyrainegn i niew:es,~one „sk~zynk1 parny- oddziału
Straży
Pożarnej. dzięki zwiększonej
czujności że nic prostszego, jak przero·
!!łow • do ktorych autorzy Strzeżemv zresztą. nie tylko na ~trażaków są. one likwidowane bić zbołe na miejscu i z po- lego _rodz~ju absurdaln~ z punk dwuznacznlłJl'n stanou·i.<Tra u·:;v;fę·
skł~dają s:we wnioski racjo- nego 7,akładu pracv bę"dąc je. Mybko, tak, że straty z ich po siadanej rampy kolejowej kie- tu w1dzen1a raCJonalneJ ~ospo· dem w.•:''-'tkif'go. co wiq:if' się s
nabzator?k1~, nowatorski~ i dnostką. interwenc~jną. Dyr~k- wodu stale się zmniejszają..
rować je do odbiorców. Proste d~r~i wypadki dzieją _się w ja- „<l::iołalno.kią" takich k..ięiy. jak
11sprawi;1_e~1owe. Skrzynki te cji Branżowej. Gd.y
zachodzi
- dla zwykłych, szarych oby- k1ms odległym punkcie naszego Fertak Dl b d tó · h I h
8ą_ ?Prozruan~ . ~Y. razy. w potrzeba., 'piesz:vm;v z pomocQ. i
W chwjli obecnej odczuwamy wateli, ale nie dla urzędników województwa „zabitym od świa .
. · ~ '111 Y U: 1 0 yrny~
m1es1ącu l naJpozmei w c1ą- innvm zakładom p a•
jc~zcze dotkliwie bralt umundu PZZ
kieruj·2cych
gospodarką
ta
d
k
.„
u
·
. ·
rn.<p1ratorow
zbrodni
es ami . 1•1a Ją one miejsce F
.
. . w rodia1u
.
gu pięciu dni wszystkie po·
r ~Y·
ro1'·ania i obuwia· Mimo wielo. przemiałową. ~
pod bokiem władz wyższych in
ertnka nie ma i me mo:e być
mysły s~ rozpatrywane i kwa
Po~iadamy nowoezeme
auto krotnych zapotrzebowań wysy Wykombinowali oni bowiem
ma stancji.„ w Piotrkowie.
miehca
w
na.<zym
:iyciu.
lifikowane.
poi:rotowie, dostateczn'ł
ilość łan;vch do Wydziału Soc,ialnego
I. Kawczakowa
Bolesław Dudziński.
W ten sposób _ przy od- sprzętu gRśniczego. Nie zawsze na~zej fabryki i Insprktoratu nipulacj~ ziarnem bardziej 5kom
powiedniej propagandzie i '.r:i tak było. W początkowym okre Ochrony PrzPciwpoźarowej, nie
skliwości ze strony kierowni- siP, tuż
po wyzwoleniu - wa udało nam się wypPłnić istnie- Od naszvch korespondentów wieiskich

• 1·lzatorska Wprzemys'IeSkorzanym
'
AkCła• racjona

I

śc1ą.

0

5

Iem, rozrzutną

I

orędziach odżegnania
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po_z_a_r_n_a
.
PZPJG
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ct~ -~~~~w~run~~~~~~~~~~
~ W~h nuzymi
~na~=~~=~-~-~---~~-~----~~~~
kil'. Brak hyło sprzętu i ludzi. pborntrkzebzaaimn1~.ereeowania.
W Kuźnicy Grabowsk1·e1· ~~~~~-----------
Xi8kie
uposażenia strażak6w
za bł vs IV światła

szym przemyśle stała się ruchem powszechnym obe_imującym nie tylko technik.Jw,
ale i szerokie rzesze zwykłych
robotników.
W ciągu ubiegłego roku
i-.'Płynęły do Głównej Komi~.i i Usprawnień przy Ccntrnlnym Zarządzie Przem''Słu Skó
rzanego 23 proiekty, ·za kt0re
v.-ypłacono 1.300 OOO zł tytu-

od~tra~zały wielu ch~tnyrh do
pełnienia za~zczytnego t~go o.
bowiązku. Obecnie ta kwestia
zniknrł11.. Nowa umowa zhioro.
wa pi-tynio~ła nam 'l<'ydatną
podwyżkę zarobków, dzięki C7.e
mu w"zy~cy je~teśmy zedowole
ni i ze zwi~k,zonyrn zapatrm
pPłnimy irtrn
codzienne oho

Nie bacząc n& trudno,ci doło
żym;v' wszelkich starań, by ilość
rożarów zmniejszyć do m1 ni.
mmn, a tym eam~'111 zaoszczę
d 7 ir<. państwu wielu ty•ii:cy zło.
tyeh.

W gminie Kuźnica Gra.how.
ska nie ma obywatela, który·
by nie stanął do pracy przy od
budowie kraju. Wszyscy zawi
n~li rękawy i pracują. Pracują
s. Wiślicki.
neil odbudową poszczególnych
Kore~rnnrlent fabryczny gromad naszej gminy, Do pra-cy
PZPJG Nr. 8
tej przystąpili zgodnie wszyscy

puilinPRiS~
[_--------~~~-----------~--------Ulepszenia ułatwia,·ą -------~~~~-~-~
pracę
IJaktrlMb~e
również i znaczenie
bezpartyjni.
elektry
Rozumiejąc

-~------------------------~..:_:,._ _ _.:,_ _ _ _ _ _ _~ tikacji w życiu wsi, mieszkań
Akcja wspołzawodnictwa <'pie rolJ!ry ~pecjalnej kon~trukcji do
się nie na maksym~lnym wy tra•owania części. Za"Tosowanc
eilk11 mięśni, a na wysiłku urn~- 7nmki okazały sit praktycznr,
@łow,-. W przemyśle metalo
J ~
łatwe w ob~łudze i uniemożliwia
wym, zorga nizowaaie p~zczc· .;ące luzowanie się igły. Cza,
;!Mn.~ch czynności przez rzc operarji traserskiej został skni
mieślnika. przed rozpoczęciem eony o .;edn• trzeci„.

r:t

„

Y

„

.zadanej pracy, ma wyjątkowo
Tow. Witczak Edlt'ard, przez
duże 7.naczenie. Stąd ...-}aśnie •l;on.•truowanie ~pecjaluego sza
njprzeróżnH!JUe ulep~zenia I lion u do znaczenis n6g rroJek
wynalnzki napł;y-wajflCCI nrl bar tora, skrócił czas w~ konanla
d.:ieJ·
cloś...-iedczon .'"ch robotni·
J
operacji z 40 na 1:.. minut.
łów w ramach malej racjonali·
Tow Witko'll·~ki Jan ~kon ·
zacJi. która n nas przynio<lR ~truował nrządzenie do cięcia
~·1'Ple
kor1.,·'c1·.
Do'ć
powie bi R.C h y 2 mm. przez za,;tosowe·
•,it1•
1 u
n
•
o
.
dzieć. że fabr;. ka proJ· e k toro'l'r
n·
·
lektr~cz
h ł ś ·
1e nozyc e - J n;c w a ci
wypłaciła dotąd l.~12.000 zł. ty wie umoco,...-anych oraz ~pecja!
tulem premii za ulep::zenia i nei::o prowadzenia dla 'l<"ięk·
"'Ynalazki świadczące o dużej
.h
k
bi h
k
•zyc ar u~zy
ac ·
pomy!łowości robotni ·ów,
Przykładów
takich możn'll
Tow. Kosiński Kazimierz zglo przytoczyć wiele. _Charakter.yst~
llił do Komi~ ·i Wynalazków pa czne, że przodowmcy na5ZeJ fa·

cy Kuźnicy Grabow!kicj wla~
nymi eilami postano-wili zało
żyć światło. Bez niczyjej po·
rrocy zelektryfikowano szkołę,
posterunek M. O„ spółdzielni~.
Dom Ludowy, bud;vnck Strnż;v
Pożarnej i 40 zabudowań i;rospo
rlnr~kich. Rńwnież 1 km dro11i
b"
· '
1

bryki, jak Gumowski Walerian.
Kitlinowski
Zdzi~ław, Grusz·
• k"1 8 f
. R
k
c:r.yns
te an ery tez flCZ ·a
Kazimierz (wyróżniony Krzy
:i:em za,Jugi za duż,y w:dad pra
c~· przy projektorze wąskotaś
) h
. .
.
b'
mowym , ;vnaJmruej nie ro 1ą
wraiC'nia ludzi przemęezonych.
Ir.h ruchy przy maszynach czy
też imadłach są. jak by wykl\lkir
lowane - zgóry obliczone. •

ka rad oś~
'ro też z

Są i to.cy rzemieślnicy, kt/1
rzy Harpią niepotrzebnie swoje
mir~niP. cz~·niąc "'rażenie ludzi
w;vrahi:i;iąc_;ch
grubo
,..,.
·
• ponad
· 1 d nrir
.
m~. 1 · v · rz:eczyw1sto~c1
t e wie
"·yra Jla.J:i. sto prncen normy.
'rrzcha, ~h• i oni za~tanowili
si~ n~d ~~~. 17ra~ę i ab_:v pr 7 0
do.,,nicy dzielili się z nimi do
fo ii>drzenif'm
·
H. Stachurski.
Koresi::_ondent ~ahrJczny
Fabryka Kmotechn11:zna

do vracy
na polu podniesienia kultury.
oŚIVi.'lty i go~pocfarki gromad w
irminie. Zalożono Kolo Go~po
cl,vń Wid;;kirh,
Związek Mlo·
clziPŻ:V Pol~ld1>j orat. kursy
, wir
dokntałca;i~ce, na któ
1·zorowe
re •1cz~~zcza około ~OO o~ób.
Po rnz pierw~z:r od nieparni<;'!
uych czMów Kolo PZPR wraz
z OR.\IO i ZMP zorganizowalo
przPd~tawienie, na ktńre prly·
h:-ła lunno~ć z eą~iecloich 1'1'0
mad, a nawet i vnin. Sala była

n~~gn~~1y i;:e:a;i;ier~~~etz~:

hly5ły Jamp'ki elektryczne wiei
energią.

og1trnęła

now,,

gromad{'.

~pot~gowllną

przJbiąpiono

noocno przepełniona. Il po skou
rzonej sztuczce „Ułan i mły·
narka" dhtgo sobie o niPj opo·
win dano.
Ze sztuczką. tł zespół obje
di.ie inne gminy na zaproszenia
or.zanizacji.
Obok tego, że zelektr~•fiko
wane Kuźnicę Grabowgką, do
oświetlenia
llTZJ:Stc.»llje rów·
ni~T. wieś Ci:ajków.
Poz& tym, również wła•nymi
koRztami zhudowaliśmv barak.
gdzie midGi •ię Sta~ja. Opieki
nad :Matkę, i Dzieckiem, posta·
wiliśm;v
barak ~zkolny w kt1
rym uczy się 200 ilzieci, w.vrt'
montowa]iśmy stare i zakupili~
my nowe inFtrumentv dla or·
kiC'•try oraz prz;v•tąp.ifoim;v do
hudo'l'l'J nróg, w :;rromadzi~

Klon zabraliśmy się do rozko
pania dużego pagórka, kt6ry
utrudniał
przeprowadzenie dro
gi.
Mamy też o~rodek ma~zyno
w;v z dostateczną. ilością. ma
~zyn.

Jak w:rc
llasze wiele

widzi111v grum!ldy

robią.. Mamy już. co
1rnj1Vaż11iejsze światło, oruz bi
loliotekę i::minnę, z której po7.y
czarny wiele książek, a która

jei'!t dobrze

prowadzona przez:
Nowakową.
Titk
wirc przy duiym wkładzie pra
ry i ?.rozumieniu ludności gm1
ny, w Kuźnicy Grahow•kie,
podnosi się oświata. i kultura
wsi dla. dobra. Polski Ludowej
T•aucz.vr1clkę

Pietrzak

Br0nisła.w

llfoSiv o szkołą dla naszej eromady
My, mieszkańcy gromady An
toniew-Stoki za pośrednictwem
„Głosu" zwracamy się do Za·
rządu Miejskiego i władz kom
petentny~h o jak najrychlejsze
przysł<!pienie
do budowy bu·
dynku s<kotnego dla dzieci z
Janowa, Henrykowa, i Bud.
które rmuszone są uczęszczać
do odle~łych od miejsca zamie
szkania szkół.
Równocześnie
powołany
do
życia irromadzJ..i komitet elektry

Ifikacy jny

prosi o poparcie za
komitetu przy stara
niach zelektryfikowania Janowa
i Henrykowa oraz oświetlenia
ulic: Telefonicznej, końca ulicy
Uniwer5y!eckiej od nr 84 do
92 oraz końca
ulicy Nowotki
(Pomorskiej), które toną w
ciemnoś~iach I zdarzają się Ila
ulicach tych wypadki grabieży
mierzeń

Bolesłnw

Talaga

Gromada Antoniew-Stok

·

Str. ,

I

Spędy

Gabinet naukowy przy Centralnej Szkole PZPRI
Cenne materiały naukowe słoiq do dyspozycji partyjniaków i naukowców

~ istnieniu

tego .gab_ine~u
w1e st?sunko"".o niewielkie
grono. ~orzystaJą z jego cennych zb1oró'~ sł_uchac~e ~zkoły, b_ardzo. mew1elka .1lośc s~u
dentow 1 _profesorow wyzsz_ych. uczeli:i1, czasem - uczni.owie s~koł średni~h, na~omiast. me korzystaJ~ z ruch
praw1~ :wcal_e sz~:ok1e r~esz.:
n~szeJ l~tellg:nCJi p~rtyineJ.
p~elegenc1„ wykładov;cy k1:1r-

~'~d p~~tyJn;ch,

pr~cowmcy

~ z1a ow
ropagan y.
A tymczasem zawartość tego Gabinetu winna wywołać
. h
· t
i
t r·

~'~ ni~1~o~~::v~:zetn;~ur~~=

leźć interesujące i ważne ma-

· I i
d
· t
t ena
y
wy awmc wa
mogące w znacznym stop~!u poglębić ich wiedzę.

państw ka.pitalistycznych w i Moskwa) i komplety czaso- I' łe warunki dla pracy umysło
okr~ie Pl"1.Ytl"Oii>wanla 11gres~ pism z różnych dziedzin w Ji: wej.

hitlerowskiej. Naibardziej zaś
polskiego czytelnika zaintcresu.ią
fotokopie z oryginalnej
korf'Ospondenc.il minl:<>tra BN!j{a
z ambas!l.d&raml n. P. w BerUnie, WMzyn;to.nie i Innych
stollca!'łt, odsłania.jace kulisy
nolltvkl SllJla<':vJnP.i ~ pr„t>dd,;ień unadku Polski (la.tł',
193 8-l!r 9)
Rogat;· d7.iał Ekonomii Pf'li
tycr.nej . rozbity jest na r>odd .
. . · ·
konl)mice
1
k7.:l~óv,
P 5 '':'t1e c.ont e P
.
h
,_ •
rai w 1{;1n1 a 11s vc7nvc . ev.: 0
nornice ZSRR. i krajó~r demokracji Judowei i specjalnie
eknnomicl' Polski
·
·
· ·
Bibliot"k'ł GabinPht rawi"ra J'?nc7.e t::iki" d7.ialy, jak
Geografi". 7,cigadnieni::i A~r.ar
nP. Spółd7.i"kzość. Kultura.
Literafnrn. Hiqtori11 Powsz„ch
na i oddzi 0 ln:v mkńi z ksiąź
kami r. Hi~torii Polski.
Dział
w:vcfawnictw p 0 riod:vcrn~•ch.
opróc7. kompl„tów
bieżacych c7as0pism nol•kich
i zai:rraniczn:vch oosiad:i. komplet:v l poszczei?ólne numPr:V
starych
cza~opism
n'l11kowvch I nolitycm:vch: .. Komu-

°

zykach obcych.
J
Na
miejscu
imajdujemv
Specjalnie interesujący jest różne pomoce naukowe: slow
dział wycinków z gazet:
w niki, np. słownik Jilozoficzny,
oddzielnych teczkach znajdu-1 słownik polityczny, cncyklojemy komplety wycinków z pedie w języku polskim, roprasy polskiej i zagranicznej, syjskim, niemieckim i in.
dotyczące określonych zagadPowtarzamy: o istnieniu tenie11. Oto kil~a tytuł.ów te; 1go Gabinetu wie za mało luc7:ek: . Ii:tdonezia, ~kcJa ,.H· 'Idzi. I dlatego za malo towaBizonia 1ld. Teczki te stano-1 rzvszy z naszego aktywu par~·ić mogą wyją~kowo cenny i ty.jne~o z niego korzysta. A
n?slępny mater~ał dla wszy~t. jak wynika chociażby z przykich. oprncowuiącvch refera- , toczonvch tu pozycji Gabinet
ty, odczyty i po.gadanki na ak I moz:e 1·: winien sta· ć s·i„ ośrodtualne. tematy.
.
kie131 twórcz~j. pra_cy dl_~ sze. Glabmetk .~adukowy mdal spe- 1refo~ ~aszeJ 1tnk~elh1geb~c11 parhCJa ny po OJ o pracy
a czy y.ine.i 1 wszys 1c • 1orącyc
t 1 ·k ·
k 1
p
d · ł
·
le.
ow. ~po~f ~z ot yt
~- I c~ynny ul z1a w nas7.ym zyrnJ den Jes. mt1 e J esde ylcznie Iem umys owym.
urzą zony 1 s warza os rnnaA. P.

I

I

Podkreślamy:
takie wydanie
Lenina możemy
w PolT

i;ce znaleźć tylko w bibliotece
Komitetu Centralnego PZPR
I właśnie tu, w omawianym
Gabinecie Naukowym.
Znajdujemy tu 9-tomowe
wydanie dziel Stalina, peln\
w~·danie dzieł Mar ksa I tzw.
Archiwum Marksa-Engelsa,
wydane przez I nstytut Ma.rki;a-Enii;elsa-Lenlna w Moskwie. Gabinet posiada również pełne WYdanie dzieł Plechanowa.
Nadzwyczaj cenne materiały 7.ródłowe zawiera dział histnrii pol~klego ruchu robotniczego. Wymieniamy kilka z
nich: książki i broszury' sprawozdawcze ze zjazdów KPP,
komplet czasopisma „z pola
walki", poświęconego historii
ruchu rewolucyjnego w Polsce (numery z lat 1926-1934).
w którym znajdujemy również specjalne numery pośwlę
cone R6ży Luksemburg, Felik
sowi Dzierżyńskiemu, artykułv Marksa i Engelsa. poświę
one kwestii polskiej (np.
Marksa: .. Obrady• nad kwef' ią polską w~ Frankfurcie" 7.
,.Nowej
Gazety
Reńskiej"
lil48).
W tymże dziale znajduiemy
1<ikie .. białe kruki", jak kilka
11umcrów organu tzw. Drugic;::o, Proletaria1u - „Proletaryat",
egzemplarze · PPSowskie:!;o „Przedświtu" z lat
1909-1911. i kilka interesu.1ących pozycii o ruchu robotniczym Łodzi.
Nadzwyczaj
interesujący
je~t dział .. Materiałów z I i II
wojny światowej". Zawiera
on m. in. nieclawne wydaw11lctwo racl7.ieckif', derna„kujące

zakłamaną,

politykę

Polsk1"e

kob1"ety pracu1"qce

coraz więcej
ch\01>ów
z tucznikami okazalej wa.gi. Na sflłdzie w Rawie Marowieckiej
- był również obecny minister handlu
wewnętrznego
Dilrich, który interesował się przebiegiem 'akcji skupu.

UC""Czą

Nr 1, na które przybył tow.
Witaszewski, D~·rekcja I..ódzkiej Ubezpieczalni oraz przed
stawiciele OKZZ.
W swych sprawozdani:łch
kierownicy Ube7.pieczalni dali
ogólne podsumowanie d•Jtyc!1
cza!:OWPj pracy. podkresl•J.iąe
trudności,
wynikłe 7.e znL.:zC7.Ctl wojennych i niedostatecz
nego liczebnie. a prze7. to p;·zp
męczonego
personelu, który
nie może podołać swrn .1bo-

dz;en'
8 marca
•

Jak kupczykowie z Nowego Jorku

kp i ą

z ludZJ<fe1 niedoli

Zamia.st streptomycyny- nadsyłają obszerne listy
Dalsze

wpływy

dla tow. T . Zawiszy

początkach lutego br.

z.a· 1 dział odpowiedn~j ilości dewiz.I
mieściliśmy apel do Czyte!ni· (55 dolarów) po nominalnej ce·
·
·
kl d nie nie - na zakup i'ednei· serii
kow naszego pisma o s a a
·
streptomycyny w jednej z firm
ofiar na zakup strepto.mycyny
.
. h
.
. .
dl
h
T
ł
nowo1orsk1c - m1anow1c1e w
a c orego na gruz 1cę p U(: 1 firmie: .,Chas. P fitzer, 81 Mai·
gardła łódzkiego robotnika tow. den Lane
New Jork". Pano·
Tadeu·sia Zawiszy. Do obl'cnej wie „Pfit~er and Co" nadesłali
chwih wp!yn~lo Już około 80 do tow. Zawiszy bardzo grzecz
.
,
. . · .
.
ny list z dalą 6 stycznia 19~9
tysięcy złotych. J\kqa składko· roku, z uprzejmym pokwitowawa lrwa w dalszym ciągu I niem odbioru 55 dolarów. Za·
}es! nadzieja. że uda się nam miast od razu wysiać choremu
wspólnie postawić chorego to· 50 gramów streptomycyny
·'ivl· zawiadomili
go uprzejmie. że
warzy5z:1 na nDg-i. Ta\v Z.a
sza czuje się corn lepie~ i chcą 1\'iedz1eĆ. IV jaki sposób
wrócił JUŻ n~wct do pracy. Ku mają wyslać streptomycynę okr\'lem czy samolotem.
racja streplomycynowa musi je
dnakżf' tnvać dalej, do pełnego
List szedł je<lenaście
dni.
ułeczen:a.
Tow. Zawisza nadal firmie Pfi. .
.
N
• a marg1ne:;1e lej sprawy mu !zer odpowiedź telegraficzną,
simy jednak n:ipis~ć kilka slów
prawdy pJd adresem amcrykail· żeby mu wysł<iłi streptomycynę
skich producentów te~o Icku.
samolotem. I znów czekał...
Otóż t.J11· Zawi<za
otrzymał
I oto 15 lutego przychodzi
już \\' miesiącu
grud1iu przy- ponowny list (z dalą 6 lutego

\V

półkolonii

br.), że, owszem, panowie Pli·
!:~er. gotowi są wysiać . dr~g.ą
lotniczą ale chcą w1edz1ec,
·
ł ·
tk od
czy ma1ą pos ac wsz:,:s o
razu, czy częściowo, bo jeżeli
!!
ł . .
. .
bpr~e~y ~a w dcado sc1z z·g_1me, . 1;
ę zie
rzyw ą 1a aw1szy 11 .
W taki sposób żartują sobie
kupciykowie z N_owego Jorku
z chorego człowieka.
Dolary
sc_how~li do kasy_ - . a teraz ba
w1ą się w długie
1 serdeczne
li~ly. koresJ>?ndują. ~aigrywają
sir . z C7.łow1cka. kt?re~u wydarh sporą sum. ę p_1emęd_iy_, z.
I
k
kl
ł
C~ OWJC a,
ary mog _JU~ W
ciągu !~eh
trzerh m~es11;c~
grzecznef
kor espondenc ~
· d ·
·
umrzcc ziesięc razy.
W ten 5 ~osób tow. . Zawisza
rn1u~zony ie.st kupowac strepto
mycyn" na wolnyin rynku.
'

kadry fachowców
konstrukcji i \VY·
ćwicze1i w lódzkim Technikum \Vłóldenniczvm
dla uczniów odzieżowców.
·
Równocześnie
czynione
są
starania. aby stworzyć w rech·
nikum \Vlókicniczym Jak naj·
lepszy zespól specjalistów wy·
ldadowców w dziedzinie
kon·
fckcy jno·odzieżowej. Nieh~w~m
zorganizowany
zostanie
dla
lych osób kurs fac howo-metodyczny, na którym będ~ preregcnlami wyliitni teoret YCY i
ius Iru k tor z v.

Oprócz kolonii dla dzieci
zdrowych Towarzystwo organizuje w ramach akcji prze-

pracę.

-

Ochrona 1..drowia klasy
słanowi centralne
zagadnienie w życiu p:1ń5.twa
i w jego planach goJ;1odarTow. minis!er D'Hich •ozma·
czych. Przyi~t!I ustawa o powszechnej słui.h:e zdrowia po wia z chłopami z powiatu raw·
zwoli na równomier.'le ioz- sko·mazowieckiego, któ_rzy przy
mieszczenie lekarzy w ltra;.u wieźli na spęd okazale tuczniki.
i przyczyni się do usp~'lwn1e- ••-•-•••----•••l!I!
nia masowego leczni·~t.v1:i.
Wiceminister
zapow:edliał
szersze udostępnienie robotnikom . leczenia sanatoryjnego
Już w najbliższych dniach tt·
przez zred ukowanie bi'Jr0kr;,- każe się w sprzedaży w Po·
tycznych formalności ·Nstepnych, które nieraz sta·.vały szechnym Domu To•varowym
się polem do nadużyć.
wełna suknialJ.•a 60-pracento1va
w_ ramac:h _og~ln~kra~o~1yc.h iiw. angorka, którą b~zie mo·
akcil -podn~es 1ema i:i-k )-;ci .'•11 .a ina nabyć w cenie okol-O l.400
cy, zebram wezwali Dy:Pir.-: 1ę
Ubezpieczalni do pod n'.Mienia złotych za metr.
sprawności swej instytucil.
PDT. rozprowadza w dalszym
·
ciągu wśród ludzi pracy odbior
nild radiow e typu „Orion'" I
.,Pion\er" na raty i gofówkowo
Dziś w Cłlłej Polsc~ obcho- na ta lony Zw. Zaw.
W dziale konfekcji na ll\\'ag~
dzony jest Dzień Niewidomych.
pi~kne
komplety
W ramach imprez. organizowa· zasługują
damskie importowane w cenie
nych przez Związek Niewido- I .800 - 4.000 zł.
mych przed rozgłośnią Pol·
Spodziewany jest
równiet
skiego Radia w Lodzi wyst!:iią niezadługo transport
obuwia
dziś, o
godzinie 11,30 rano, wiosennego, z wytwórni krajo·
dwaj ni~widomi artyści
Sz. wych, oraz czeskiego. Obu1\'ie
będzie kolorowe, ładne i co
Andrzejewski (baryton)
E. najwazniejsle - po przystęp·
Kowalik (fortepian).
nych renach.
robołniczej

Nowości

Dzień

Egzammy maturalne wmaju i wczerwcu

Kuratorium Okręgu Łódzkiego]
ustali!? już termin · tegoroczn):ch]
*
Pracownicy OUL powtórnie egzammow maturalnych . W 'szko·
zlożyli na zakup slreptornycynv lach. ogólnok~ztałcących rozpacz·
dl
' ną '1ę one około 20 maja i potrwaa tow z~wiszy zł. 17 200.
iii do końca czerwca . W gimnaTow. Michał Kurowski
zium
dla
dorosłych
m~tury
zł. 1.000.
składane będą w czerwcu. Wyją·

~ I

iu1Yur.l,1':->l.L•

r6~nw«nił'

tek stanowić tutaj będą tylko
wojskowi, którzy zdawać je będ4
w maju.
W najbliższym t)godnlu U•lalo·
M
zostaną
jeszcze terminv dla
e!Jzaminów dojrz4łosci w szkołach
zawodowych.

I
I

~--~~------~

p
d
. . r~e

w P.D.T.

Niewidomych

*

i{euaktor;,c!
kilk
· ·
- . ·u il.mami ua prze_
Jl'Zu~ie ~nlc.!ow_ym u w.rlotu ul.
Ow·~iauc.i (:Non a ~Iania) miał
nn_<.>.J~ce ".1·ra?~k, któr,v . t.l'lk~
~zcz~slnvemu
zb1cgow1
przebywanie w zdrowych wa dzi~k1
l r
·
runkach klimatycznych, zon~a o \.O teznosci nie pociągnął za SO
nizowano dwa ośrodki dla h~ ofiar w lurlziach.
Wypadek miał przebieg nastę
czterolatków.
Przystąpiono
JU7. również 1;11.i~cy:
W eh wili. '.!<1'· o<l ~I ronv ł,ócJi
do organizowania 12 półkolo 
nii. które podobnie. iak l;if Kafoka nadjethal poci~;;·. przrz
osol.Jo1>r,
ubiegłych.
gromadzić
bęclą t<"· przPjPżużało a 11 to
dzieci na terenie parków lórlz nic> ostrv.1,żone 11ai opu~zrzonym
kich: w parkach julianowWYSTAWA KRl\KOWSKICH
skim. 3-go Maja. na ul. B;J·
MODER"JTSTÓW
rowej. na Żeromskiego 1·15,
na Sędziowskiej itd.
W . drug!ej połowie marca w
W roku ubiegłym po raz Miejskiej Galerii ';ztuki zorganipierwszy wywożono korzyst'oijąee z półkolonii
dzieci za zowana zostaniP wystawa kra.kaw·
miasto do lasu. ~kąd wiec~o skich malarzy modernistycznych.
rem młodzież wracała do do- która wvwo!ala ożywioną dysku·
mu. Również w tym roku sję wśród społeczc11slwa krnkow·
dzieci ieździć będą na :::-clv
dzie1i do Tus;:yna. Z t~j ;J.;tat skierro Niewątplh,de I w łodzi
n.....a.. zainle·
niei akcii ~ko!'Zvsta 800 d;fr•ci. wyslawa la

ciwgrużliezej również ośrodki
dla dzieci słabowitych. Całą
akcją kolonijną
objęte ł)ędą
dzieci od lat 8 do 15. Chcąc
jednak i młodszym umożliwić

p;i

- Ubezpieczalnia Sp·)łecz
na .lest własnością k!asy r0botniczej i jej inter.~som win
na służyć - powiedzi-.1ł tow.
Witaszewskl w swym przemówieniu, charakteryzaiącym
rolę Ubezpieczalni I 1ei 7.aj;inia na okres najbliż~iy.
- Musimy swoją
wziąć w swoje ręce!
Zadaniem robotników jest kr;vtykować
działalno~ć
Uber.p1eczaln!, a przez krytykę i ~;;mokrytykę
usprawnhć
jej ·

Niebezpieczny
przejazd,
kolejowy
ś')~ ·

letnich

Chociaż od lata dzielą nas
Z 16 wyznaczonych już ojeszcze trzy miesiące - Towa środków
wypoczynkowych
rzystwo Kolonii i Półkolonii większość znajd u ie się w woprzygotowuje już tegoroczną jjewództwie łódzkim, inne zaś
akcje; wypoczynkową dla dz!e w Szklarskie.i Porębie i w
ci łódzkich. Ogółem skorzysta I Lądku-Zdroju. O dwa o~rodld
z niej tego lata okolo 18 ty- nadmorskie i o ośrodek w
sięcy dzieci
w dwu turnu- Rabce toczą się w tej ch wili
sach.
1końcowe pertraktacje.

Przemysł odzieżowy przywią· j iesl projekt
zuje dużą wagę do kszbiłcenia posażcnia sali

mw.

usprawnić swą

Ożywion11 dyskusja , pytanh zebranych na sali robot~
ników wykazały, że [J!)ezp:e„Tró jka " L awełn i ana contra „Czwórka 11 czalnla nie wywiązuje się należycie r.e swych zad;ni.
OKomunikowali~m~·
wr7.0raj. w Pahianirarh. Z kolei ntszyły gromny przerost biu:•>k::acjl,
do
ataku
kobiety
„ Trójki" ba aspołeczna postawa niektóże
dla. uczr7..i>nia. 8 marca wełni a.nej.
Rzuca.Jł one r~kawi rych lekar7.y i pracowników
Międzynarodowego
święta Ko
ce nie byle komu b o b a.wełnia
bi et, kobiety ,.; „Dwójki'' ba nej „Czwórce" (daw. I~jtin technicznych wywołu;e niezadowolenie ubezpie.~0:0r:yc:i
wełnianej wezwały
do w~pclłza j2'on). Biada brakorobom. W!ll podważa zaufanie d o łak waż
wodnictwa o jakoM proil.ukc_ji ka o ja kość nas7.Pj produk~ji nej w naszym życ;u ~p:::;lecz
~we w~półtow~rzp?.ki
z P7,PJI do~tała. ~ię w dobre ręce!
nym instytucji.

oodnie
,,_

z kolonii i

zawodowcgo i ogólnego swych
mlodocianych robotników. kieru
ją;: ich do specjalnych uczelni.
Ostatnio przy jęto do Techni·
kum Włókienniczego w Lodzi
drogą werbunku z poszcze~ól·
nych zakl~dów przemysłu odzie
żowego 35 kandydatów i k~n
dydatek rekrutujących 5ic prze
ważnie 5pośród
mlodziC'ży robotniczej.
W maju br. odbędzie się na·
&l~pny wcrhunek.
\V związku
1: tvm
nnrarnwvun.nv obecnie

musi

Na sp~dy trzody chlewneJ przy ;;ywa

wiązkom.

18 tysi ęcy dzieci łódzkich skorzysta w tym roku

Ros11ą

., '

Społeczn~

Ubezpieczalnia

stronic~'·

dzieł

•

!1\

Biblioteka naukowa liczy
okolo 10 tys. tomów. Spośród
wydawnictw z dziedziny marksizmu-leninizmu wymienimy
przede wszystkim 12-tomowe
O tym, czy Ubezpieczal„:a
wydanie polskie dzieł Lenina,
dobrze pracuje i jaki!' S'\ nifi'~a.wieraJące bardzo dużą ilMć
dociągniecia w jej funkcj011'Jpra.c, dotychczas nie wyda·
waniu wiedzą najlep;ej jej pa
nych
nas w języku polskim.
cjenci - robotnicy i ich roOprócz innych, krótszych wyd7.iny.
dan w języku polskim, mamy
tu w~zystkie pełne wydania
Zagadnienie
usprawni·~oia
dzieł Lenina z tomem osta.t- nisticze~kii
Tntiernacion<ił". pracy Ubezpieczalni So·'lk!'znim - indeksem za.gadnlenlo- Ekonomist:ł. Przeglacl Histo- n~.i jest obecnie ;.na warqztawym, odsyłającym czytelnika, n•cznv, Kwa!·talnik Historvc7.- cie" w całym kraju.
jntercsującego
W piątek odbyło się m,100się
określo„ ny, Wolna Po1~ 1 rn. NowP Winym zagadnieniem,
we
zPbranie
robotników
Fi~PB
(Lwów.
Kuibvsz<>w
wicdniego
tomu i do odpo- dnokręl!i
_ _ _ _ __
___
_.;..._ _.;...
__
____
_____
_

u

trzody chlewnej

I;zJaLa11eru.

1

ani cz.erwonvw
a n-lad
"
" · ze kolejowe 1'1"iony po. ,
Tych konietlzny~h urzą •. trakto1'1"ać ten wypadek
jako
zapewniających bezpie· ~stlzeżenie i czymprędzcj prze·
c7.e1\~tn·o przejazdu przez tor ' .iazd zabezpi~czyć.
nikt nie pokwapił siQ dotąd
K omar Kazimierz
tlem.
uzl'1i,

umieścić.
PlnlllPłQ!1ii:

mm1

1łll!

!lltfll!MllfJ.J•IH1'11t···

I fll•mn""''' Hl•l"lfllfll m.

ul. P szenna 9.
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\J{ędr_ówka · po okulary
Pr.zcd kilku druami wst;ipi
km 1lo sklepu opf;vczncgl) przy
t:1. Piotrkowi<kicj 83, b.~ kupi.f
uową. opra~kę
do okularów.
M usial!'m poczek:ić pół godzi.n;J
na założeni!' szkieł - co jest

rzeczą. normalną.
W ciągu tej p1ił c:nd1i11." 1~
oh~el'wowalem jednald;p bardzo
rłziwne
ijawiFko. l'o ehwilr
ktoś wchodził do sklepu z rr
ceptą . Ubezpieczalni Społecznej.

Upne_im:v sprzedawca po rzutr
niu okiem na receptę - pole
cał
zwrócenie •ię petenta do
Ce1ttrali - po o<lpowiedni stem
-41 .l uclek. LnrhiP r]P,1tP•'wowali · sie.

ten i tiw kupił okulan· ua VLlas
nv koszt itd
•
. C;y w dobie akc,ji ogólnego
oszczędza11ia. taki<' metody pr&
cy są na miejscu f
B.v· ~ię nostać
ilo okuliety
trzeba stracić wiele gndzin c8'n
nc;;o
czasu
pracy povm
rncSw 'l"ętlró11 ka no ~klepu, po
t em
znów do Centrali - w
~umie kalkulacja
pn:edstari~
się w ten ~po~ób. że lepiej ku
pić okrilary na własny koszt bo wynim;ie i taniej i zaoszczt
dzi r ~:.~ ; 11crwy.

