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Pia.nowa gospodarka samorzaoow
•

naczelnym zadaniem· Rad Narodowych
Obywatele~

W niezmiernie ciekawej dy
skusji dało się słyszeć wiele
uwag krytycznych. Kancelaria Rady Państwa - tak jak
może pracokażdy urząd owocnie tylko
wać dobrze i
wówczas, kiedy będzie się
spotykała z oceną swojej pra
cy ze strony terenowych dzia
Tylko przy istnir.niu
łaczy.
krytycznej oceny
pcważnej
każd.v urząd, a więc i kancemoże
R~dy Państwa,
1? rla
pracować lepiej.
Mam nad7iej~, 'że obecna
konferencja zainicjuje żywszą
wymh,nę zdań I t'Cenę takie
1 w od.niesieniu- do tej sprawy.
Zabieram głos żeby podkreślić jedno tylleo zagadnienie, jakkolwiek byto ono poruswre w trakcie dyskusji i
w referiltach. ale wym~ga

Przemówienie Prezydenta R.P. na konferencji przewodniczących Wojewódzkich Rad Narodowych i wojewodóv-J

2) W UJ„OŻENIU planu du na terenie swego wojewóo ściśle wypracowany I jejno
zbiorczego dla całego terenu dztwa na podstawie wykorzy
lity plan działania.
Takiego jednolitego planu na podstawie wniosków zło;i:o stania swoich ustawowych udziafa.nia związki 'iamorzą1lo- nych z inicjatywy oddolny;::h prawnień nadzorczych.
w stosunku do samorządu
we dotychczas nie miałv. Czy szczebli samorządu i Z'ltwier
nimy dopiero próby, aby plan dzonych przez radę wojewódz gmin wiejskich i miast wytaki stworzyć, oczy:m:U<my I ką, tzn. na podstawie a) bu- dziP.lonych, wojewódzki zwią
teren pod budowę takci'!G;:J pli. ! dżetu w:vdatków zwyczajnych zek ~amorządowy wypełnia
nu, przygotowujemy warun- l bl nakreślenia wydatków te zadania za pośrednictwem
ki dla przekształcer.ici ::17.iałal inwestycyjnych i nadzwyczaj powiatowych związków samn
rządowych, stanowiących orzwiązków sam:irza,fo- nych.
noścl
3) WYRAŻAC SIĘ ona win gan nadzorcz:v nad działalnowych w ogniwa jP.foo1itego
na w kontroli wykonania na- śclą samorządów t~'<'h wla~ni<'
systemu planowego.
i uzgodninne,go szr.7.ebli.
ltreślonego
ZADANIA SAMORZĄDU
zakresu zadań.
Tak jak wojewódzki związek
Pierwszym warunkiem do
samorzadow:v dla wojewódzZABEZPIECZENIE
przestawienia dzial ilnoś.!i s<i
PLANOWP.J GOSPODARKI twa. tak powiatowy związ~k
morządu tervtori ~~ni,~<:> na to
plan
ustala
samorządow:v
J::O~t
planowej,
gospodarki
ry
Wynika z tego, że głównym zbiorczy działalności samorią mi planową działalność wojegł<,:Mkiego przemyślenia. gd,vż
określenie zadań ~dmo zadaniem,
jasne
na którym woje- du dla całego powh>tu i po za wódzkich związków samor7ą
jest to niewątpliwie zagadnie
włakiwej
rządu i ustalenie
wódzki związek samorządo- twierdzeniu tego planu przez dowych są:
nie przełomowe w pracy nastruktury organizacyjnei. któ wy powinien skoncentrować wojewódzki związek samorzą
Po pierwsze - obowiązek
sz0go samonądu terytorialnera te zadania ułatwi.
swoją działalność, jest zabez- dowy, kontroluje jego wyito- zatwierdzania bud7.<>lu zwią
go.
O zadaniach organów s:rn10 pieczenie planowej gospodar-, nanie na swym terenie.
zków pow_iatowych i .m.iast
TO ZAGADNIENIE
Jł:S'l'
rządowych na szczeblu woje ki wszystkic;.'1 ogniw samorzą
(Dnl~zy ci~~ TI:{ str. 2-1e.1l
Srodkami zabezpieczającyPI.i\NOWOśCI.
wódzkim mówili szczegóło"""'J
państwo
Państwo na3Zt:! referenci. Mówili o niej zabiera]ący głos w ay~kusji · przed
demokracjl lucfoweJ . opiera
RadcrP-nyiaźni-Ameriykańsk
się na i:;ospodarce planowej .
stawiciele wojewódzkich lwią
f"..ospodarka planowa obejmu
M"Jgę
samorządowych.
zków
je już wszystkie niemal najwięc tylko ograniczyć się do
ważniejsze dziedziny naszego
w najoujęcia tych zadań gospodarczego, cały
życia
gólniejszej zresztą formie OWY JORK (PAP). Rada cego przeciwko temu niabez- dzienniki amer~'kańskie popte~
przemysł państwowy, finanz punktu widzenia problemu
1 ·ające politykę Depa1~tamentu
Narodowa Przyjaźni A- piecznemu planowi.
se, :i:eglugę. t,r:msport, komuplanowości.
Stanu, zmuszone zost<:ły do
zło
merykańsko-Radzieckiej
nikację. częściowo nawet wy
Wojewódzkie Rady Narodo żyła oświadcz„nie. w którym PRASA ŚWIATOWA O DE- oodjęcia szczegó!Owej p0lemlmiano:: handlową I tylko w o- ność samorządu. Współistnie we wraz ze swymi organami piętnuJe projektowany północ KLARACJI MINIS'fERSTW.I\ ki z wywodami deklaracji ra
graniczonym jeszcze stopniu nie dwóch systemów gospo- wykonawczymi są instan~ją no-atlantyck: bl'Jk.
ZAGRANICZNYCH dzieckiej.
SPRAW
rolnictwo.
darki publicznej - z jed:lej nadzorczą nad działalnością
Usiłują one przede wszys!ZSRR
ten
blok
iż
stwierdza,
Rada
Czy można by powiedzieć. strony planowego, a z drugiej wszystkich działających na
wykazać. że projektowak'.m
bryPrasa
(PAP).
LONDYN
zimdalszym
ciągiem
będzie
że dzialąlność samorządu te- opartPgo na przypadkowo ich terenie miejskich, powiazamieśc'.ła niektó- ny pakt pólnocno _ :itJ;rnty<'ki
ska
tyj
zv11ią nej wojny. która odda.li jeszgminnych
i
towych
ryt.0~ialnego w Polsce jest włą
ści, na działalności nie 1ajaW cze bardziej Stany Zjednoczo re fragmenty deklaracji Min! P'ieści sie rzekomo w rama~h
samorządowych.
czona w orbitę tej gospodar- cej się z góry przewidzieć, nie zk6w
ki planowej, że jest działal poddającej się ściśle okreslJ- czym więc wyrażać się winna ne i cały świat od pokoju po sterstwa Spraw Zagranicznych Karty ONZ.
Charakterystyka paktu pół·
nością tą objęta? Nie można nym
wszechneg'J w kierunku za- ZSRR w spawie paktu północ
zadaniom, byłoby na ich działalność planowa?
podara
tego powiedzieć. Pod tym dłuższ~· okres czasu nie do u
1) W NAKREŚLANro. wy- ostrzenia tarć międzynarod'l- no-atlantyckiego. P'Xlczas gdy nocno-atlantyckiego,
jest •r7vmania.
niewątpliwą
względem
tyczaniu i regulowaniu zakre wych. Pakt północno-atlantyc sama deklaracja została przed w dekhracji radzieckiej, Zćl 
rzeczą. że gospodarka samokoliduje z obietnicami stawlona czyteln "koWi bryty]- stała całkow'.cie zaaprcbow11Jest więc rzeczą zrozumia- su i charakteru działalności ki
rządowa u nas p07:ostaje Je- łą, że działalność gospodarcza poszczególnych związków sa- przedwyborczym:
Trumana, skiemu w sposób fragmenta- na przez amerykańskie Tov, a
szcze w tyle, nawet w porów i publiczna samorządu musi morządowych w terenie, przy który przyrzekał prowadzić ryczny i w znacznym skrócie rzystwo Przyjaciół ONZ. Tonanit1 ze spółdzh~lczością.
- komentarze. opublikowane warzystwo to wydało bro.szt1być jak na.fszybclej dostoso- oparciu się na inicjatywie od waikę o pokój p0wszechny.
Gospodarka planowa jest, wana do planowej dl:fałalno dolnej samych tych związków
utworzenie 'ego na marginesie deklaracji 5ą rę, w której podkreś:ono. że
Ponadto
projektowany pakt północ
jak wiemy. podstawą history- ści państwa, musi ;;!ę upierać samorządowych.
bloku stanowi również odstęp bardzo l'czne i obszerne.
cznych przeobrażeń społecz
pcgłQbi oodz:ał
p 0 gwał K'Jmentatorzy brytyjscy prze no-atlantycki
i
ONZ
zasad
od
stwo
nych. k•óre przeżywamy. To
Piętrzą się przeszkody
us:łowali polemizować świata i uniemożLwi non::ialiważnie
organizacji.
tej
statutu
cenie
ona właśnie gwarantuje nam
Jest on wyraźn'.e skierowany z argumentacją. zawartą w de zację stosunków.
tak szybkie tempo odbudowy
Wszystk:e
RAGA (PAP).
przeciwko Związkowi Radziec klaracji, i przerzucić odpowie
i ro1budowy gospodarczej, jakiemu 1 podważa podstawy po dz:alność za napiętą sytuację
opubli'.rnwały
dzienniki
kiego nigdy przedtem nie
na Zwi:nek Radz'.ecki.
deklarację M'.nisterstwa Spra ·..,
BRUKSELA (PAP). Z Ita- jów Beneluxu narazi bo- koju międzynar'Jdowego.
i jakie nie
przeżywaliśmy
U OWY JORK (PAP). Prasa Zaqranicznych ZSRR w SIJl'aWzywamy naród amerykań'Ł
jest do pomyślenia w krajach ~i donoszą, że termin podpi- wiem Belgię na stratę 5 min amerykańska w J\cznych wie paktu pólnocno-atlantyc
belgij- ski do wstrzyman'a realizacji
franków
k!ór~ nie ~rowadzą g?spodar sania belgijsko-holendersko- liardów
Dzienn:ki podkreślają, ·
przekonnć kieg?.
usiłuje
artykułach
sow
kryje
który
planu,
tego
k~ p'.anoweJ - w kra.iach ka luksemburskiej unii gospo- skich (w Belgii podatki są o
jakoby że deklaracja radzieclrn zdz:e
bie zarodki wojny. Apelu.ie- swych czytelników.
1
pi~~ :~~~:~k~h.planowa właś- darczej (Benel.ux). o?roczo!ly ;.viele wyższe niż w Holandii my d 0 wszystkich obywatel! projektowany pakt północno ra maskę z obl'cza podżegaczy
nie oozwoli nam zrealizować został o cona1mme3 6 m1e- 1 Luksemburgu). Poza tym amerykańskich. aby zażądali atlantycki nie 1niał charakteru wojennych. snujących szaleń·
unia monetarna wywołałaby od swych senatorów przepro- aqresywneg'J. Tez:v i argumen cze plany opanowania świ"l
zadF1t1ie przebudowy Polski w sięcy.
Prasa belgijska zwraca u- w Belgii, ze względu na ni- wadzenia w k'Jmis_H spraw ty zawarte w dekl~racj: ~ll:inl ta.
kra.i przemysłowo - rolniczy,
Deklaracja ta jeszcze raz
daje nam perspektywy likwi wagę, że odroczenie to na- ską wartość realną florena zagranicznych Senatu jawnej sterstwa Spraw Zagraniczdac.ii zacofania gospodarczt;- stąpiło wskutek żądań rzą- holenderskiego, dewaluację, dyskusji w sprawie projekto- nych ZSRR odbiły się tak głę ws kazała wszystkim lu<lz 'om
go, a. wraz z tym I za~ofama du belgijskiego. Unifikacja co odbiłoby się szkodliwie wanego paktu i aby uwzględ bokim rezonansem w amery- dobrei woli - pisze pra~a cza
potężny
że
nili opin:ę narodu. występuJą kańskiej opinii publ'.czn2i. !e chosłowacka
w systemu podatkowego kra- na gospodarce kraju.
technicznego. ~acofarua
nauce, zacofania kulturalneRadziecki st'.li na
lwiązek
go. Natomiast brak planowa
straży pokoju i wolności wszy
nia w pracy samorządu terystkich narodów.
torialnego może opóźnić to oUDAPESZT (PAP)· Cała
gólne tempo naszego rozwoprasa węgierska opub!lju.
na całej linii frontu - w Karpenisi rzą'dzi już władza ludow'a
kowala deklarację ra0~ecką
praktycznie
Co oznacza
powie· w spraw:e paktu pó1 nccm•PARY.t (PAP). -- Agencja 40 tysięcy ehłopów Eurytanii, kol. a urzędowo w Atenach prze. krnty,•znej w,vsad:1.ił w
brak planowania w gospodarce samorządowe.i, jakie kon- Elefteri Ellada. donosi, że mia.a ewakuowanych &iłą przez mo- chwalaly się, że odbicie te~o trze !JO wojskowych Ramocho- allantyckiego. Dzienni!1 ..~cp
kretne szkody przynosi ten to Ka.rpenisi jest wolne już 12 narcho - faszystów i Ameryka- nuusta jest kwestią kilku go- clów cirżarowych, przy czym szawa" zamieścił dr'-',•·ac;~
rcbrak planowania? Przynosi dnt od chwili wyzwolenia. go niłw, wezwał on ich, by starali dzin, obecnie naczelny dowódca z~inęło 20 monarcho _ faszy5- pt. ..Związek Radz i c''
wadzi walkę ') tTwaly pokój''.
•
on, moim zdaniem, szkody przez jednostki 1 i 2 dywizji się obecnie powrócić do swych armii ate1islde.1 Papagos ::abro- tów.
„Hirlap" zaznaczył. że 0•~
demokratyczn;r nił wspominania. o mieś::ie Kar_
Rząd
gre<'kiej armii demokratycznej. wiosek
wprost niepomierne.
Inna grnpa ~zturmowa. przer·la
Onegdaj w Ka.rpenisi odbyło uczyni· wszystko możliwe, aże_ penis!.
Po pierwsze umożliwia dal!'.a klaracja radziecka u ·3wn
wała łączność telefonicznę.
istotny charakter unii zacł: (1rl
szą dewastację majątku sa- się pierwsze zgromadzenie lu- bv dopomóc im w odbudowie
Farsa_
_
Domekos
Lamia.
linii
mias
w
działający
Partyzanci,
,
niedostateczną
morządowego,
nie i.
tach Volos i Ka.rditsa, dokona la. W :Macedonii środkowej od
renowację budynków miesz- dowe, na ktorym w!brano or- gospodarstw.
świa1n
Op!n'.a publiczna
fa·
monarcho
próby
Nowe
dziuł armii demokratycznej ata
kalnych i gmachów publicz- j?an:i :Vładr..v kilowoJ, rady luli kilku śmiałych wyparlów
otrzymała równocześnie dow•>
nych w większości naszych! dc:we .1 sądy ludowe. ~rzed. gło ~zystowskie odbicia. Karpenisi wymierzyli
sprawiedliwość IH•wRł miasto Agra.
stwierdzające . Ż'.:! tak ur a
miast, gdzie nie wkracza bez\ sowa.nie.ro_ ~o lu~nośc1 m1~st.a pczostały bezskuteczne. Poa- niirjscow~"Tfl not.orycznym
w Epir;'.<' .• „ •. , , !;' :u· mii de dy
zachodnia jak i p1 bje!:towan y
pr;:<)mow1l
pośrednio dntervencja Pań- Knrpom~1 1 okol•c
1lo pakt pólnocno-atfant:vcki p0d1
wkroczyły
11wkrntycrncj
rlcmo~;ra~ycz c2a~ irdy w pierw~zych d11iach cem.
w;-·sł:tnnik rządu
·
stwti.
,fo ważają fundament:,· c-~ :;·c :z a 
Tanaha.ki i
Nii drodze La.mia. - Stylida mill~trczka
-ir·
przez
KArpenisi
zRii:ciu
po
ncgo.
Po wtóre powoduje dalsze
:wiosekt>oblisltich
dwóch
demo.
armii
szturmowy:
oddzia~
i
dzienniki
demokratyczni
miQ
'l:.ii Narodów ZiPrlnrrzcn:·ch110
aonrsz:mle sie stanu urza- 1 Zwracajte się zwła.szaa.

publicznych: wodoci'ł
gów, kanalizacji, ulic, dró;;t,
parków, plantacji miejskich.
przedsiębiorstw komunalny;:h
jak: gazownie, rzeźnie, kąpie
liska, środki komunikacji itd.
Po trzecie - powoduje :de
dc.trzymywanie kroku szybkiemu wzrostowi potrzf'b w
dmedzinie oświaty. kultury.
~ztuki, stwarza coraz dotkliw.e1 odczuwalny brak do:n-Ow
społeczn~·ch. świetlic. tentró >-',
kin, bibliotek, sal koncert»wreszcie 'mdynków
wych,
szkolnych. naukowyc~, !OZn· V. kowych itp.
Wiemy, tże iZIIlac.1.110. {'Zęść
•.q,o rodzaju urządze.i., iak ro
~Tież urządzeń zdr l'N J~:'lych ,
'Jpiekunprofilaktycznych.
czych w terenie zaspakajał
zawsze. zas;:>a&:il'rt dziś i la~p:i
l;tjać będzie w p!'.1.•1.;:! iśc: sa
monad teryt) 1c:.lnv, k•óry n•u
;; m:upe!nić ·J>.1a• ,·!'!>U: ~:~11ftw:. w r'•:.' „. ' .t ., „1 ::l!:e·
:i1 r1ach pat'"~''"' ·.., ' ·•, \r!1,
w ustroju demorównież i
kracji ludowej.
Nie może zatem równolegle z . planową działalnością
państwi. rozwijać się niepl&nowa, pozostawiona dowolnej
poszczególnych
inicjatywie
zespołów terenowych działal
dzeń

przed

unią gospodarczą

I

-Radziecki .j

piętnuje próby stworzenia

bloku atiantyckiego

N

Beneluxu

P

I

-wojska Markosa

biją

monarcho-faszystów

I

zilTaj-1

B

K~. łt

samorządó

Planowa go podarka
(Dokończenie ze

wydzis>lonych oraz kontrola
ich wykonania.
I po drugie - rozdział pomocy finansowej z samorzą
aowego funduszu wyrównaw
czego dla wszystkich szczebli
samorządu na terenie województwa.
Ten ostatni czynnik powinien stać się nader is!.r>tnym
regulatorem dz'. ałalności planowęj. Stanowi bowiem w og61nych środkach finansowych

r. 1-szej przemówienia

chodzi o ogólną pulę
wydatków zwyczajnych samorządu t<"rytorialnl'go, to wiemy, że będą one wynosiły w
tym roku razem ok. 55 mili:lr
dów, przy czym dochody wla
sne samorządu teryt'.)rialnep;o
wtaz z dotacjami ministerstw
43 miwyn i osą jakieś 42 czy
l!a,dy (samorząd musi znale~ć te plenią<lze. jeżeli chce
w tych gra, ·kach i;zospodarl'v r.ć), a samorządowy funrl11sz
dziś pozycję wy,·r. Nnawczv
już
samorządu
przeznaczy! do
d0ść znaczną.
podziału 12 miliardów.
Wojewódzkie związ.kl samoCyfry więc są. z góry znarządowe muszą przeto jak naj
vnusza ia
wł„. §.riie
ne
szybciej zreorganizować S"VO.. nas Idoonf'
One wy.
planowania.
ją działalność, przystosowując
uz1todni11
żeby~m:v
mq!aią.
ją całk'Jwicie do swych zadań
nadzorczych, planowych i kon ~lrori.-: wyrl:itkową lrnfł7.f'tów
dochodową. bo ta
trolnych. Wszystko co odbiega ze stronądochodowa
daje 8'ę
od tej dz'ałalności, od tego Z!'l- ~l·'.)n11
, ~r.zyć z góry. Dlatego n•e
kresu zadmi, winno być odpo- :ih
można być przeciwnym nkre
wiednio skrócone.
w wydat
ś:.,niu dy;;cypl,n'I'
kr. C'h a dyscyplina to i est t:i kSAMORZĄD. MUSI SIĘ WŁĄ
ie t pf'wna ..sztywn0ść" buCZlW DO PLANU 6-LET- dżetc. wa.
NIEGO.
Państwo nasze zakończy w NALEŻY POI~ONAC TRU.
tym roku - i n: ewątpliwie za
DNOSCI PLANOWANIA·
kończy przed terminem Wr0cławla
Przedstawiciel
swój pierwszy plan 3-letnl . .Już
zagadnieniP.m
1J7Jś postępu.Ją nyhko prace z11jmował ~ię
:~łanu planowania i wskazywał n'ł
d<ł
przyqoiowawcze
6-letniego, który zmieni stru. duże trudnofoi tego planowakturę gospi>d;wczą naszego kl'a nta. N'ewątpliwie trudnośei ~ą
ju, podwoi roczną produkcję następujące: brak dokładnej
przemysłową, w końcowym 0 statystyki jako pod~tawy pia.
kresie planu w porównan;u nowania. brak głębszej analiz produkcją tegoroczną. zbu- zy naszych potrzeb, których
fabryk, jest wiele, jak również bra){
duje setki n')wych
zwłaszcza we wschodnich dziel ścisłego 'Jkrf'ś1enia czym dy.
nicach Polski. powoła do ży. sponujemy. nie tylko w sencia nowe miasta i rozbuduje sle f'.nansowym, ale także i w
dzies:ątki starych, stworzy no- ~ensie materiałowym. To ~ą te
wą sieć dróg uwielokrotni po trudności.
Tym nflemnlej p1an~1jerny
trzeby w d~iedzinie usług sajuż przez trzy lata. Państwo
m'.)rządowych
Wyru·ta w-!~r. plln~ potrzeba prowadzi gO!lpod11,rkę pląnnwą
włączenia. !llę samon.ądn do te l tP trudności pokonnJe. Nie
go pia.nu 6.letni!'go, ,Testeśmy wątpliwie i w dziedzinie ~o
w tej dziedz nie opóźnieni. Na spodarki samorządowej- hę
leży szybko wyró-w-iuić to opó- dziemy te trudności pok0nywa
źnienie. w przeciwnym razie !i. Województwo musi mieć
na terenie gospodarki samorz11 statystykę swego wojewódzdowej wzra~tać będzie coraz twa. mus! ją zorganiz0wać,
groźniejszy dy$t;ms zacofania. mu~i skłonić i ńauczyć h1kże
k~óry hamować będz.:e wyko- powiat-0we Rady Narodowe.
nanie planu gospodarki ogól- aby znały swój powiat. Rad:v
Gminne muszą znać ~woią e:m!
nonar'Jdcwej.
Wydatki, które plaiiujemv, nę, powiat musi wiedl:ieć - <'O
prace, które nakreślamy, mu- 1>lę dzie_ie w powiecie i te
muszą
szą mieć pokrycie inaczt>j bo- wszystkie wiadomości
wiem cały plan staje s\ę fik- Rady teren<Jwe systematyczn:e
województwu
eją, nie ma go, zn:ka. Nie mo sygrialiwwać
ŻPa też liczyć na to, że my ~.1
Oczywiście, gdy mówimy 0
ble zaplanujemy śmiało. a już
niech tam sa:riorządowy fun- planach. to nie rozumiemy te
dusz wyp)wnawczy kłopocze go w taki sposób, że plany te
się o to, żeby zaprojektowane będzie układała kancehiria Ra
przez nas wydatki zostały po· dy PaństwRadl narNzuc: teNrea
ar ·
a om
nowym
k '~'- te.
· ~t
~ wlaśnie
To liczenie na samorządowy od wr ót . w~ k azana Je
gminnych
'
.
n
.
fundusz wyrównawczy może ')ddolna l'n1·c1·atyw~
mleć m'ej~re tylko w określn powiatowych. m!eii.kkh "Ra,d
nych grantcRch, w granicach Narndowych ktńra neplyn .e
tego fund11szu. a ten fundmz do Wo1ewódzkich Rad Narowyraża się dz!~, jak wiemy ci-Owych i tam 7.0Rtanie tacbostosunkiem 2/3 do 1/3, t„ zna. wo ~ceni'1nR, P'rzerobiona l wó
czy. że 2/3 wydatków mus 7 '\ wcuii: doplf'ro prz~słana do
pokrywać samorządy z wł~- kancelarii Rady. Pa.nstwa. Taimych fundus?-ów a 1/3 moze ka droqa właśme iest najbarpokryć samorząd~wy fundusz dziej wla~ciwa. ~h~dzi o. t.?·
wyrównawczy wraz z dotacja 11by bttd2:1ć. rozwtJac te intcJ_a
t.ywę oddolną. która jest naJmi celowymi resortów.
Jeżeli

I

W. A2'o1ew
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Daleko od Moskwy
-

Wybacz że niezręcznie załatwiłem tamtą sprawę.

Dużo mvślał~m o tym w drodze, ale nic mądrzejs~ego
nie

\\'Yffiyśliłem.

--naczelnym zadaniem Ra Narodowych

Szkoda Konstantego, szczerze m1 go

żali

Trzymał się swobodnie, prosto„ a_jedn?cześn1e b:ył jakby zażenowany - tak jak powinien się trzymac. czlowiek w podobnym wypadku. Jednakże O~dze„ ktora z
podrażn~eni.em przyjmowała każd<: słowo. l k_az~y ruch
Chmary, wydawało się, że uchwyciła ~ n~ Jakiś fałsz.
Nie czekając pytań, gość zaczął opowiadac. Konstanty
długo czekał odpowiedzi na swoje podanie, a potem gdy
nadesz~-. wszystko potoczyło się z _błyskaw~czną. szy?kością: wezwali go do komendy woJskowej l dali dwie
godziny czasu na przygotowanie. O jego. śmie~ci ~a~
wiadomili współtowarzysze z eszalonu, ktorzy rowmez
przysłali walizkę. Wszystkich zdziwiła śmierć Kon~tan
tego, gdyż nie sprawiał wrażenia choreg~ człowieka.
Bardzo pragnął dostać się na front, rwał su: po prostu,
ale nie dojechał. Oczywiście lepiej byłoby zginąć na
polu bitwy. Trudno jednak - nie każdemu sądzone
jest ginąć w bitwie.

Olga słuchała z opuszczonymi oczami. Nie umiała
kłamać i nie mogła słyszeć jak kłamali innni. Miała
chęć powstrzymać jego wymowę i ~rzyknąć ~u w twarz
°'Nie prawda! Konstanty wcale rue rwał Slę na front.

bardziej praktycznie z-wiązana
z pr0blemami, jakle powstaj21
na d;mym terenie ! .z tego
wzglętlu jej wn!oski mogą by~
najcenniej&ze.
Tym niemniej dyscyplina w
ramach zatwierdzonego już
przez wszystkie instancje samorządowe planu. jest rzeczą
n ' eo<lzowną. Dopóki planuje.
my, dopóki wnioskujemy. t1

możem:v Z'11 i eniać. przerabiać,

inaczej,
tak. czy
uklad~ć
sprzeczać się. jeżeli zajdzie te

Prezyd nta Rzeczypo politej Polskiej)

samorządo-,1&monądaeh gmtnnyeh i po..
~d wia~oWych. obok rem'>nt1:1 budfl drob:azgowego uniwf'•saliz. dynk&w S7koJnych w 1m:nilcb
wykazan'l!I się ł Oli~odków leczniaych w pochęć
mu.
Wśród

miałaczy

wych ujawnia F.ię często

wszechstronnośc'. ą działań

kosztem zaniedbania podsta.wo
wy urządzeń pubilc.,;n3•ch. Nie
je~t to \endentj11 zdrowa.
Wojna poważnie zdewasto-·
w11ł11 nodstawowe urządzenia
qosporlarkl komunalnej. Szereg m iast i mnie:szych m'.aste
czek leży jeszcze w gruzach .
B11d:vnk1 oubliczne. nawet te,
które uniknęły bomb I pocisków - nie k0nserwowane od
szeren_u lat.-wyma~aJ· „ powa
„
"
żniej~zych rEmontÓW

wiatach.

Oczywiści e są i inne z.adania
ale muszą one być ustawione
w od1'ow'.edniej prop<Jrcj! 1 w
odpowiedniej kokiności.
Nie można doPt.. 3cić, bv w
miastach ulegał]• stopniowej
dekapitalizacj i poc ~taw<Jwe urzadzenia mieifki". zabezpieczające, higieniczre. zdrowot
ne : kulturalne w,.. rwiki życia
j N od ót
.
ludnosci pracujące . a wr
trzeba czvnić maksymalne
-wysiłki
W kierunktt rozbudo-

qo potrzeba. ale i:rdy plan zo· opar
~tanie 1·uż zatw'erdzonv. 1
ty na określonei· podstawie finamowej, na "lkreślonych przy
chodach. to wówczas konlecz.
wy t:vch urząd7eń, w kierunku
·
.
, _
SIE C K 0 MUNII~"ACYTNA
ną. Jest ~urowa rlvsc:vplina.
i<::h unoworzPśnif'ma i wypo~a
Pod t:vm względem ri. któ- MUSI BYC ODBUDOWANA·
.
Mosty. dro~i. szosy sa p'lwa ~enia technicznego.
na po hł az·11 wo.ś'c w
rzy I1czą
Rozbud0wa tych urządzeń
potrzebuPrzekrnczaniu zatwierdzonych !rrie zniszc-z,-:me,
i zabezpieczenie wzrostu liczh1idżetów. ~'l")otkają s'ę z przy ją naprawy
Odz\edzkzona po starym u- by m'.eszkań. pozwalające na
krym Z'lwo:lem . Wiemy, że 'lą
określone przepisy, które na te stro.iu słaho r'lzwmięta i<lec stałe polepszanie warunków
nie pozw:i.lają i ~zanowania droqowa na ziemiach dawnyci, życia kultura!lllego ludzi praw wo.iewódz- cy - nie może być pomyślnie
tych przep'sów będziemy się a zwłaszcza
twach wschodn'rh _ musi być przeprowadz0ne bez planowe·
twardo domagali.
Podstawową trudnością obe I sz)•bko rozbudowana l dosto- qo programu bud0wnictwa.
cnej gosnonarki samorząd0wej sowana d<J nowych potl'?.eb. bez racjonahie i realnie zawykorzystaicst nadmierne rozproszenie zaniedbanie• znacmei części planowanego
śMd.fol z:.>da.ń i za.cofane, - chatu kraiu w zakr~ie dróg koło- nia rozporządzalnych
pnic7e - jeśli Fię tak moina wych hamtt.ie rozwój wymia- ków finasow,vch, których mametorly ich realiza ny towarowej w gospodar- my jeszcze za mało.
wyrazić Planowa gospodarka jest
cji. Inlc.iflt:vwę oddoln'I - t<1k ~twach chłopskirh na tych
powstrzymuje wielokrotnie skuteczniejsza I
i
c~nną inicjatywę - dziś jesz teTenach
cze cechuie. niestety, nleumie- wzrost pozkimu :r.aopatrzen'a oszczędniejsza od qospodarki
ie.tnoś.ć skupienia się. sam0r.z;. ~ultu_ ralnego wS'i. Stan ten wy T)rZVPad.k'Jwej ; chaotyczne.i.
d0w na zarlan:ach mqbardz1eJ maga. ab:v troskę 0 drogi po- Tylko jasny proiiram działania
nodstawowych- 1stawić na nlrrw~?:ym plJmle w nnzwala n'I właściwe roz~ta
i
pilnych
~~~------~............~--~~~~~~~------,_.,~_,,.,.__...~......~.....~----~~~-

I

wienie sił i środków, na skup;enie zorganizowanego wys!ł
ku. na zadaniach pierwsropla
nowych. których konieczność
staje się dla wszystkich Zl'"JZU
mia\a, a przez to samo pozwaJa wzmóc zapał i entuzjazm
twórc:i:y ułatw'.ający I przyspa
rzający wykonanie.
Wspaniałe wyniki gospodar
ki planowej w prz'!my~le pań
stwowym $~ już dziś be.zspor
b d
ne i widoczne, u zą porywy
współzawodnictwa, podwajaią wysiłek klasy robotniczej
i przyśpieszają nasz marsz do
ż yc ta.
1epszyr.h waru nkó w
h
1 ł d
AJ
e nie zna az Y Otyc Cz.aS
wyrazu w gospodarce samorz„dowej.
"'
Konkretnym zastosowanlem
w •aplanowej dz1"ał~lno'~1
~...
mon.ądzle jest budżet ułożony rozumnie, realn!e, troskll
wie, z uwu(]ędnlenlem calokształtu budowni„twa w kra
ju I z pełną ~varnncją 1ego
wykonani::\ - tak, jak to mo
żna już dziś powiedzieć o bu
Q

dżecie państwowym.

Dl'ltego wł'l.śnle pośwtęce.
my sprawie budżetów samorimdowych tyle uwagi. Woje
wódzki<" związki samorządo
we muszą się nąuczyć właścl
wego planowania budżetów
nie tylko własnych, ale l b 11 <lżP.tów w~z:vi:tkich -podległych
sobie związków samorządo
wych na terenie całego woje
wództwa. Bf'dzle to olbnymł

J
•
apon11 ~:::::: ~a~~\;a.planową
M asy pracu.1ace
d
• d
ee

d ązą

o je

zr1c,ią. prze-'lsięhior~tw",

I

z;azd
• Ogólnopolski
k0b1eceao
aktywu wlókn~arzy
fi

W dniu 27. 1. br. w sali
konferencyjnej Związku Zawodowego Włókniarzy od·
były się obrady ogólnopo1·
~kiego ZJ'azdu kobiecego aktywu związkowe~o.
Na ijeżrh • dokonano wy·
boru przewodniczącej Rady
Kobier~ei przy Z11rządzie Gł.
Zw. Włókniarzy. Mandat ten
:io,vi~rzono tow. Jaranowskiej.
Zjcizd uchwalił rezolucję,
w które3' stwierdza, że po-

skich z oburzeniem przyję
'<> wiadomość o próbach roz·
bicia Swiatowej Federacji
:.':w. Zawodowych przez andosaskich i holenderskich
o~ywócków ruchu :-awodo-

we.i:o.

Polskie

włókniarki

wyrażają całkowicie poparcie dla utrzymania jedności
światowego

ruchu zawodowego i potępiają nikczemne
metody wysługujących się
imperiaEstom sprzedawczy·
nad 170 tys. włókniarek poi· ków.
•jest tchórzem -

takim samym jak wy!

I on wcale nie

umarł!"

jej walizkę i zaznaczył: rzeczy są
Olga nie otwierając odstawiła walizkę pod
wieszak. Chmara, jakgdyby uważając żałobną część
swojej wizyty za skończoną powiedział wesołym gło
sem:
- Nie szkodziłob~, zgodnie z obyczajem wspomnieć
przyjaciel11. Może znajdzie się u ciebie trochę wódki
i jakaś zakąska, gdyź wygłodziłem się porządnie: Smiejąc 10ię Chmara przypomniał: - Nie bardzo mnie lubiłaś w Rubież::tńsku, bałem się nawet do was przychodzić. Buntowałaś przeciwko mnie Konstante~o. A niepotrzebnie, gtlyż jestem wiernym przyjacielem i jego
i twoim.
Olga weszła do kuchni aby przygotować kolację i ujrzała tam cicho siedzącego Aleksego.
- Nie wierzę mu! Rozumiesz nie wierzę! On łże!
- szep:~pla Aleksemu na ucho. Gdy Olg'ł wróciła do
pokoju Chmara siedział przy dole i uporczywie patrzył na portret w żałobie, coś szepcąc i jakby uśmie
Nie zmienił wyrazu nawet gdy gospodyni
chając si:;.
weszła. - Olga czekała przez cały czas, że Chmara siG
zdradzi - co też się zdarzyło. Obecnie przekonała się, że
Starczyło jej jednak sił, aby się nie zają oszukują.
Chmara

wręczył

nietknięte.

łamać.

Przy kolacji Chmara uprŻyjemniał gospodyni czas opowiadaniami o życiu w powiatowym mieście. Chmara
przyznał się, że i dawniej lubił popić, dobrze zjeść, J'0spacerować, włóczyć się za kobietami i że nie jest mu
obce nic, . co sprawia w życiu przyjemność. Pracę ma
b:»rdzo dobra. nie nerwowa. bardzo izo cenia. zarobki

nfr norm kt•ntyngentów produk
tów rolnyrh i pr11wiilłowe opłaca
Ti~ tych kontyngen~.Sw. 6. Wal.
ka. o wprowadzenifl ści~lych
p1'7.epi~ów,

1

rządowe muszą nauczyć

ności

które
przeprowadza rzt1-d oraz prze·
ciwko zwalnianiu robotników i
vrzędnik6w. 2. Walka o -popr!Iw') warunltów tvdowych mas
rm1.cują.cych, 3. W'!lka prz11ciw.
ko> zwalnianiu pracowników in
~t~·tucji i zekładów sRtnorzą.do
wych i walka o odpowiednie
w;--nagrodzenie tei kategorii
pracownik6w_ •. Walka z rewi
.,.
z.i:i. ustawodawstwa prar.y ze
punkt~w:
pracującyeh.
1. Walka z t. zw. ,.reform!ł szkodą, dla maa
aC:miniFtracyi'ną" i ,.raejonali· .~ Walka o pmwiilhw<i o'kreśla

1.IOSKWA (PAP). - .Jak rlo
Agencja Ts;i~s. partia kozwrócifa
t>1llniFtyczna Japonli
i
~ię ilo partii ~o<!jRli8tycznej
pnrtii robotniczo · ehłopsk1e:i >:
rrnpozycją. utwor~e.nia. ;iednoli.
Przedshiwicfola
tpgr frtJntu.
P'lrtH 1<:onrn11io;•~,cz11ej wręczyli
pnywódcom wspomnianych par
tii program jerlnolitel!'o front·1
zaw!era.facy 13 naFtępn,i'ąeycb
'

krok nanrzód w usprawnieniu
gospodarki samorzarlowej ł •

ro
Wojewódzkie związki !lamo

•
•
~ k" • p
A pe1 Japons
191 arth• K omun1styczne1

no~i

"

dotyczących

11pra.

wy roli i rybołów~twa oraz wal
ka o rl'wiz.ię systt?mll użytkowa

nia ziemi. 1. Znie~ienie ;iodatku
dorhodowego, pobiernnPgo od
ludzi pracy i przedsiębior~tw,
. . . . no t
k .
kt6
re uzys 11 J!!- mnH'J mz " Y
~ii:ev jenów dochorl11 i walka z
próbami. 11chyl1rnla się od pł•VI'
nia podatku. 8. Wal'ka z pod·
wyżi;zaniem taryf knleinwyeh l
pocztowyrh i :r;e zwyźl:ą, opłat
ztt energię Plf'ktryczną w iTite
resie monopoli . !l. Zapewnienie
n:ezbędnych 'rodk.Sw i materia
d b h · ś d · h
dl
lei
' w . a. -ro uyr 1 re me
p;zed~iębiors.tw. 10 .. Walk11. '.'rze
bu?u.tn
c1wko powięk~zan~u
kr.rztem ma~ pracu.1ących 1. wal
ka o i:eclulrnn ry?a~k6"'. niepro
dukryJn:vch, w teJ hrih1e •mb
s~ r1ii dla wieJk;rh wzemv~low·
\.;; , 11 , Zjednnrrtnie rur.hu ro.
botnirzego i chłopi.ki.ego na. sze
rnldej podstawie. J2, Popiera·
nie działalno~c.i, zmieTZająccj
do jak naj~zybs:r:ego zawarcia
traktatu pokojowego. 13. Wa!kP. o gruntowną czystkę kół
politycznych i likwidację biuro
kracji.

@ie

kontroli wykonania tych budżetów, musi::i zabezpier.z,-ć
d_vseyp!inę planowego działania w ca.łej s!eei samorządo
wej. To jPst Ich podstawo\*
zadanie. W tym kierunku w kierunku l!'OSJ>Oda.rkł plano•
wej - winna postepować rP.
Orl\'a.nlzacja I przebudoW":E~
łl'j dotychczasowej praąf'crf
d?.iałalności samorządu terytorhllnego ł przede wszystkim
- kforują.cych tą dzlałałno1fołą f odpowiedzialnych za
nią _ Rad ~farodowych.
Dopiero włąC7ywszy się w

pła.nową gos11odarkf' ogólnopaństwc'\l•ą. Ra.dy Narodowe
sti>.ną słe tym, czym być po-

winny, ale czym dotąd Jencze nie są - szkołą rzadzenia
i Jedną z form rządzenia, donłosłym torem rzeczywistej ł
coraz g!ebszej demokratyiac.ii państ~a ludowego, wyr:i.zł
llielam! deP1okraty~znl"j wladzy ludowl'1, op:orclem dla
tej władzy Indowej
'
A więc stoi przed nami n
danie przestawienia samoną,
du terytorialnego na dzlałal
ność planow~ Jest to zadanie wielkie, zadanie o przeto
mowym znaczeniu. Musimy
wszystkie siły,
zmohlllzowa.ć
aby :z:ndanłe to jak najszybcłej i w całej pełni wykonać.

I

I

i możliwości są dobre, w ogóle powodzi mu się nie gorzej niż przed wojną.
- Jesteś piękna jak bóstwo! - powiedział Chmara
ze szczervm zachwytem - Konstanty nie potrafił ciebie ocenić. Pragnę ci dać radę, chyba się na mnie nie
pogniewasz: nie opłakuj go za bardzo. Nie wskrzesisz
go łzami. Zresztą był wielkim grzesznikiem i lepiej
posta··aj się swoimi grzechami zrównoważyć jego grzechy. B5g ci wybaczy! - W6dka uczyniła Chmarę rozwiązłym, nie był już więcej opanowany i grzeczny. Próbował złapać rękę Olgi swoją szorstką dłonią.
· - Proszę przestać! - odsunęła się Olga. Nie była
już w stanie dłużej znosić bezczelnej ga:laniny Chmary
i czekała aż zjawi się Aleksy Kowszow, który siedział
w kuchni i słyszał każde słowo. Opow~adanie Chmary
wydało mu się na początku dość prawdopodobne i Aleksy pomyśfał, że na skutek swego uprzedzenia do tego
człowieka Olga przesadza. Ale w miarę tego, jak pod
wpływem alkoholu Chmara mówił wciąż więcej Aleksy
zaczął tracić do niego zaufanie i nie widząc go nawet
uczuł do niego antypatię.
Kowszow wzruszył ramionami. Jak zrozumieć tych
ludzi, nłe;>'):.bawionych rozumu i nawet dość zdolnych,
którzy sami wybrali sobie taką marną dolę? Jak głupio
wyglądał Chmara z jego drobnymi namiętnościami! A
oto drugi, który zaryzykował diabli wiedzą czym, żeby
t~·lko nie pójść na front ..•
Gdy usłyszał okrzyk OlIZi,Kowszow wyszedł z kuchni.
- Czv można do was Olga Fedorowna? - głośno zapytał. Chmara ze zdziwieniem spojrzał na gospodynię.
- ;'.:asiad. Inżvnier naszpao zarządu, - powiedziała.
d. c. n,
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ZSRR

w obronie pokoi u i ONZI

tylko nie osłabiony ale
gotów jest wzmocniony. Potęga Z wiąz1'01lpatrzyć sprawę ogłosze- ku Radzieckiego stała się
nia wspólnej z rządem USA ostoją i gwarancją sił poko~eklaracji P?twierdzającej, ju i postępu na świecie. Poze rządy te me mają zamia- tęga Związku Radzieckiego
~ uciekaz:ia się do wojny. pokrzyżowała plany i zamy
Jozef Stalm oświadczył, że sły imperialistów, którzy jerząd ZSRR mógłby współ- dnak nie złożyli broni.
pracować z rządem USA w Dlatego też anglosascy impodjęciu kroków s'kierowa- perialiści pod naporem konych ku urzeczywistnieniu nicczności podpisujący układ
paktu pokoju i prowadzą- w Jałcie i Poczdamie z gócych do stopniowego rozbro- ry zakładali, że zrobią wszyjenia. Józef Stalin oświad- stko, aby uczynić ·z nich
czył, że jeśliby rządy 3 mo- świstek papieru. Dlatego też
carstw zachodnich odroczy- kładąc swe podpisy pod Kar
ły utworzenie odrębnego tą Naro::lów Zjednoczonych
państwa zachodnio ·niemiec- wiedzieli, że zrobią wszystkiego_ d_o c~asu zwołania Ra- ko, aby z tej instytucji mięwspólpracy
dy Mm1strow Spr. Zagr. po- dzynarodowej
· rozpatrzeniu cało- uczynić organizację od siebie
·
ś wręconeJ
kształtu z~gadnienia nie- zależną, albo rozb:ć ją zumieckiego, rząd ZSRR nie pełnie.
Związek Radziecki nieJ'edwidzilłby przeszkód do znie' transporto nokrotn~e zwracał uwagę na
·
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Ostrzeżenia ZSRR i knn ·
obozu al;antów anty-hitlerowskich. Jest on szczyto- kretne programy utrwalev:ym punktem planu anglo- nia pokoju, które przyjmn·
~&y~fuk~~ upmo~- wmeb~y z~d~ciąi na'n!ti nad calym światem, jest dzieją" przez setki milionów
głównym ogniwem realiza- prostych ludzi, wywoiywacji tego planu i został w oś- ły zamieszanie w anglosas
imperialistów
v-1.adczen1'u MSZ ZSRR zde- kim obozie
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Wyklucza się możliwość
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gosooclarki, aby otrzymać
narzędzie agresji
Jako
pomoc państ:" kapitalistyc~nyc~. Innymi, sł.owy będzie przygotowuje się Niemcy
mu~iał po_ddac _się d~k~andu zachodnie i Japonię i dlateang'.osask1ego imp.erial~zm1;1. go torpeduje się wszelkie
T a k 1e z ł u d Z. e n,, 1. a Z -(vunł
··: prób'J' oo_ racowania traktad z. imperia11- to· w poko)·owych.
zw ł ac:zcz. a „wo·..
Ale plany kół 1·mperialist_yc_zne1. k oa 11c11 an_gIl1osasstycznyc'.1 i ich realizacja kreJ Winston Churchl ·
Rz~czywistość przekreśliła to są oczywiście dwie różne
te złudzenia. Związek Ra- L...:eczy.
dziecki wyszedł z w-0jny nie Samo istnienie Pilństwa
Józef Stalin
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Radzieckiego z jego :rosnącą
potęgą i autorytetem mię·
stwierdzynarodowym dza w swym oświadczeniu
radziecki Min. Spr. Zagr. jak również potężne popar·
cie okazywane mu przez siły demokratyczne w innych
krajach są NIEPOKONANĄ
PRZESZKODĄ DLA WSZY
WSZELKICH
STKICH I
USTANOWIEPLANÓW
N!A PANOWANIA NAD
Ś\~JIATEM TYCH LUB INNYCH MOCARSTW co znalazło już swe historyczne
potwierdzenie w zlikwidowaniu państw faszystowskich, które usiłowały zrealizować swr; fantastyczne
ulany panowania nad światern, phny od których mało
:.-óżnią się oLei:ne plany us•anowienia panowania an-

doamerykańskrego.
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"'szystk1· e oan· stwa, z WYJ. ąt"

narodów potwornośc;
niedawnej wojny i zbyt
wielkie są siły społeczne stojące na straży pokoju, by
uczniow·e Churchilla w dzie
dzinie agresji mogli siły te
przezwyciężyć i skierować
świat na drogę nowej wojny.
Oświadczenie Ministerstwa
Spraw Zagranicrnych ZSRR
demaskuje wyr~nie knowar..ia podżegaczy i wyciąga praktyczne wnioski z
~;wartego agresywnego kur
su politycznego anglo-amerykańskich kół imperialistycznych. Wnioski te idą w
kierunku jeszcze energiczniejszej i bardziej konsekwentnej walki przeciwko po
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mutuje wytyczne radz1eckiej polityki zagranicznej.
·
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Kradzież

mięci

czy ewakuac1· a

W swoim cza.sle, przed pierwszą wojną .§wwtowq zginą/

z Louvru ałynny obraz Rafaela „Giooonda". Sprawa nabrala
wielkiego rozgłosu. Siedztwo w sprawie tajemniczej alery
prowadzi/i na jlepsi detektywi Francji i całego śwJata. Po
jakimś czasie wyjaśniło się, ie obraz został skradziony i
sprzeda.ny przez złodzieja za grubsza kwotę jednemu z
multi-milionerów amerykańskich. Wówczas nie było jednal<

sporów, jak nazwać aferę: wszystkie pisma pisały
po prostu o kradzieży obrazu.
Ostatnio, jak donosi prooa zagraniczna, wykorzystując
wojnę dcmowq w Chinach, Amerykanie wywieźli z muzeów, i pałaców Pekinu 8.600 chińskich dziel sztuki bezcennej wprosJ wartości. Dzieła te reprezentują bowiem wszystko najle'psze, co stworzył naród chi1iski na przestrzeni
swojej bogate/, bo liczącej kilka tysięcy lat historii. Obecnie pod pretekstem „zabezpiPczenia" wszystkie te arcydziela twórczego geniuszu narodu chińskiego majq Mę z.naleźć
w Waszyngtonie, a ich opiekunami majq zostać lrongresmeni spośród plantatorów bawełny w dolinie rzeki Misioraz businessmenów z 1Nallssipi,
Street. cowbojów z Texasu

że

Tym razem fa niesłychana afera majqca na celu pozbadorobku kulturalnego z blisko
4 tysięcy lat - nazywa się w słownictwie amerykańskim
be.rdzo skromnie _ „ewakuacją".

wienie narodu chińskiego

wszyscy jednak godzą się na określenie tej afery
1 takNieskromną
nazwa. Nawet posP/ do parlamentu nankińskiego, członek Kuomintangu Li-Pulu. do nie dawna wielbiciel USA, w przystępie szczerości nazwał owq „ewakuację"
chińskich dziel sztuki do Ameryki ,,okradzeniem narodu
chińskiego". O kradzież oskarża/ wręcz chciwych rabunku kongresmenów amerykańskich.
Kto ma rację w tym sporze termino/Ógicznym, pozostawiamy do osądu naszym czytelnikom.
Jedno jest niewqtpliwP - dzięki wynalazczości kongresme-nów amerykańskich, jęzvk nasz wzbogacił się o jeszcze
jeden synonim dla slow,., ,.kradzież."
b d d
Ori dz,iś kronikarze 9azetowi pisać zapewne ę q onienasl"p111'qc • ,,Ze
w .~po.<óh
1cnln z "' ·roniki n1l/.ic.' /nn1'
<'
strychu rlomu przy ul. Piotrkowskie1· Nr. 123 nieznani paję·
czarze EWAKUOWALI bieliznę państwa Iksińskich" albo:
U wracającego z pracy pracownika PZPB Nr. 2 ob. N. nieznany doliniarz, korzystając z tłoku, ewakuował portfel
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Pakt północno-atlantycki
.iest podkC>pem po d ONZ
k.óre1· konsekwentnym obrońcą są ZSRR i kraje de'llokracji ludowej
·
W wywiadzie udzielonym
d "
korespondentowi „Praw Y
' października ub. r. Józef
_,~alin pow:edział 0 knowa·
niach podżegaczy wojennych:
•• Wszystko to może się skończyć tylko haniebnym fła.skiem podżegaczy d o nowe3·
wojny. Zbyt żywe są w pa-
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Obywatelu Redaktorze!
W Nrze 27, z dnia 28 styez.
niH br. Waszego poezytnego pisma nkazała się korespondenfabryczneC,]·a korc~pondE'nta
g» PZZPDz. im . T_ Durae1.a pt.
„Nasze kłopoty".
.Jednym z kłopotów, jak pi.
~ze, korPspondent są. „zawalo·
n:i odpadkami wszystkie piwni
C'3 i korvtarze" Bardzo Rię cieszymy, że kore
ąpondenci fabryczni zWT6cili u.
wagę ntt walające się w wielu
".akładach pra<'y _ odpadki.
".le na tym niP. powinno si~
,J<oń<·?.yć. Nie wyst:irczy napi.rnć . do gazrty, Sprawę jak inę
zczęło, trzcha ~kończyr. Odpad
ki znajilnjąre się w zakładach
nrzcmyl'łu wł6kiennicze~o, po:'!
''
dyrekcii
komńeteneji
lq:r..i!!
hran?.owyrh Gcntr~lnego Znrzą.
,111 Przcm;v~łn Vllókicnnir·rngo,
w t.vm wypadkti Dyrekcji Przem.vsłu Dziewiarskiego.
Do niej należy (o ile Dyrek
cja PZZPDz. im. T. Duracza do
pełniła obowi:}zku ;r;głoszenia od
zadysponowanie od.
nan"ków)
,.
t1'. 1'rśli nadaJ·"., się J·e
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kładowi, o ile nie - przeb.zać
do Centrali Odpadków Użytko-j
wych, kt~ra z kolei odpad.ki od
;

ma- Podniesione w P':>rę z pod!oNasze zakłady PZPB Nr 1, czystość mie1sca pracy
wyk'mały plan roczny prze::l szyn jęst matką wszystkich gi_ przed zdeptaniem ich no-

terminowo i z nadwyżką.
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jeszcze duż'l- Gdyby je wykorzystać - produkcJ·a namogłaby
zakładów
szych
wzrosnąć bardzo znacznie.
M11m tu na myśli marnotrawstw 0 surowców i półfabrykatów. z objawami któretk ·
e:o można się u nas spo ac
kr1Jku.jestGłówną
każdym tego
na
. brak
przyczyną
A
czystości na oddziałach.

Odpadki •

należy zgłaszać
bi<:'rze i przPśl€' do właśrim•g11
przE-mysIu przf' t w 6 rrzi·go, w ra marh plann zaopatrzenia pr:tc.
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Duracza znajdowało się 57 kg.
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·
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~
- w, szmii.~ zao1·lWIOnV<'
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(~łownie: pięćdziesiąt siedem
kiloqram6w)
W sprawozdaniu z dnia
sty(·znia (piRmo Dvrnkcji Prze
Dzial
mvsłu D1irwiarskirg-o,
Ohrotu 'J'owarnw!',~o. Oclilzi:il
i"bytu, L. clz. Vll/1281) w og<S.
le r1ie wykazano oilpadków w
tej fabryce.
t~l!O. 1.R Rtan prz<'clsta
·Wohec
w koTespon denCJl„ pon 'l•
wwny
~ w'n° h -'' ,.,nda Zal·Jndown
·.•
' ""
· 7.!J. 1 ' ~":r, ""
i Dyrekcja P7.ZPDz. im 'I'. DTJ
recz<t, b!!dź Dvrek<:ja Przrm~·
sl11 DziewiarRki<>go.
Nawiasem zaznaczamy, że w
~~~inrlując:vm Oddziele Sortow
ni Nr 3, przy ul. Południowe.i
64 remauent odpadków na dzi':lń'ł
1949
·
1 styczma
r.-'d wynosi
··
·
· ł mr
t on, a więc
1. ~oo
ou 1.1a
'
G ' c1· p tka ·ak to su"e
„ row al
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innych przyrrootów wzorowe
go za kł a d u pracy.
U nas. na przędzalni PZPB
Nr 1_ bardzo wiele traci s:ę
n1·eprz„strzegan:a
wskutek
czystl'ŚCI na salach. Moz'na
śmiab oow:edzieć. że nogami dl"pczemy po milionach
złotych. Przejdźmy się po któ
rejkolwiek z sal. Na każdym
k.roku poniewieraJ·ą się końce
niedoprzędu. nici. szpule. cew
kl. zwijki ; inne cenne przed
mioty. Na brudnej podł'Jdze
lez'y niczym nie chroniona
przeznaczona dla
przędza.
tkalni. Liny I powrozy mogły
by ieszcze przez dłuższy czas
stużyć do produkcji. odrzuca

gami -

mogłyby

kilkakrotnie

kurować
~

jeszcze-

międly

przędzalnią i tkalnią. Zdepta
ne - idą pod kocioł. a z nib t
.
m1 marnuje się praca ro o a 1
ków.
d
kod
A ·1 ż t
Y wyrzą za
ie 'J sz
ią produkcJ·1· zanieczuszczone
J
maszyny_ ..
Oblepione kurzem ło.:.yska
i innt części powodują ciężk1
chód maszyn. częste psuc'.e
się ich i nadmierne zużycie
prądu. To wszystko powoduie z kolei p'Jdrożenie kosztów własnych produkcji. •
więc obniża rentowność fabry
ki.
Fakty podane wyżej ma''

·

ne są d'J braków. Rótne cz~~- miejsce nie 1:vlko u nas. Niec; maszyn rdzewieją na dzie- chluistwu i marnotrnws!wu
dzińcu.

należy wydać

Krótko mówiąc - marnują
się takie rzeczy. które za dro
sprowadrnmv. :it
p1eni.1dze
"ie
...
"
zza granicy, Gdyby u na~
zainteres').
miał się kto tym
wać. wiele cennego materiału
możn<'I by był 0 uratować. Weź
my dla przykładu zwijki.

zaoszczędzona
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S port

W

walkę.

Każda

złotówka jest

dla nas cenna. Niech Zwi?.7.•
f b
k
i Zaw'Jdowe i ? :-:vrzn<> ore:anizacje partv,ine za'mą się
d . .
t
ym za!!a .memem.
Korespondent fahryczn .v
PZPR Nr 1
Aleksan<lt'T P'll'rlrl
----

n..
f i'AYr)fCe

I

--

n:zowanie takich sekcji. jak
Młodzież naszej fabryki bokserska,
czy
a stanowi ona bardzo znaczną piłkarska
bardzo by względnie kolarska . Sprzet dla
część załogi chciała uprawiać sporty. Wir tych sekcji jest. bardzo dro~
my przecież. jak poważn.\• 1 nie możemy wvmagać od
ma kultura fizycz.111 oas7Ri fabr:vki by go narr1
wpływ
na zdrow'. e ml'Jdocianego ro- .zafundowała".
Istn 1 ęją jedn;ik inne qałęzie
botnika. spędza·ącego więkst'l
uprawianie
część dnia w dusznej ~ali fa- '-POrtu. których
bryczne1. na kształtowan:e nie p'Jciąga za sobą dużych
wydatków. Jest to ti-.nis ttosię jeqo charakteru.
Ja. jako zwolennik sportu. towy i siatkówka. Masz \':•·pragnę qorąco. by na terenie dz:ał Socjalny powinl1>n pomv
nasze] fabryki powstała 1Jrqa ~leć 0 tym i stw'lrzyr nam
nizacja sportowa. Pragną tegn '110żliwośl' e007 ;w„t 1 O'JŻV·
wszyscy moi koledzy i kole- f.f'<'7.nei ro?.rywki po gi:. >L
iankl. Nie mamy przy tyrn nach pracy.
kon·~ponc.lent.
zbyt wielkich wymagań. Zda-,
Dzial Popularyzacji
Korespon~~nt fabryczny
jemy sobie bowiem sprawę z
Odpadków Centrali
PZPD fm. T. Duracza
jak wielkimi trudnościami 1
Odpadków Użytkowych. kosztami połączone ie.At "Ulrr11
W. Su•.a.wili1:t.•
0
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ł
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GŁOS,

Opu~likow~~a wczoraj deklaracJ~ Mmu;terstwa Spr.
Z~gramcznych _ZSRR w spra
wie . paktu połnocno-atlant~ckie~o, głosnym echem od
biła s1ę. :"' ~ercach i urnysł~ch rruhonow I?ro.stych ludzi ?a całym św:1ec1e.
N1e po raz p ;erwszy roz·
lega się. z l\fosky;y głos
ostrzega.J ąc~ lu.dzkos? ł'rz,ed
imper1ahstow
~nowa~1 am1
pod.zegaczy wojennych i
l
w;xwający do wal~i o. pokoJ . . Pod;staw~ polityki za·
g:aruczneJ Związku Radziec
kiego na przestrzeni trzech
~zi esi~ciole~i jego istnienia,
Je~.t rueustaJąca walka o pokoJ.
G~y wbrew pok~jow~
wysi łkom ZSRR, zm1erzaJącym do zapobieżPnia agresji
niemieckiej, imperializm roz
pętał druga wojnę liwatową .
Związek Radzi'eckl przyjął
1'.la siebie najsilniejsze ude·
r zenie hitlerowskiej machir.y wojennej i poniósł naj ·
większe ofiary w walce <'
sił
straszliwych
rozbicie
zagrażających
p!'zemocy,
wolności wszystkich naro-

•

PRZESTRO GI

skich. Wyrazem tego jest
polityka ciągłego zaostrzania stosunków między pań
stwami kapitalistycznymi a
Związkiem Radzieckim i kra
jami demokracji ludowej .
Wyrazem tego jest polityka
uprawiana przez St. Zjednoczone, Anglię i inne kraje
zachodnia-europejskie wobec
imperialistycznych, reakcyjnych sił w Niemczech. Podział Niemiec i budowa im ·
perialistycznych, . agresywnych, poddanych władztwu
anglosaskich imperialistów
- Niemiec Zachodnich zagraża interesom i bezpie·
krajów miłują
czeństwu
cych pokój. Wyrazem imperialistycznej polityki jest
tworzenie unii zachodniej l
pólnocno·
projekt paktu
atlantyckiego.

. .
Uma zachod~1a, ~ak śwlad
.

Przed

polityce rozpętywania sił' złomnie we wspólnym s.z ere ·
agresji padły z Moskwy sło- gu ze swym Wielkim Sojusz
wa prawdy i przestrogi. nikiem _ Związkiem Ra-

·
związek

Ra dziec-ki przeciw- dzieckim. W walce tej stoją
stawia jej politykę walki o u boku Związku Radziec·
powszechny trwały pokój kiego wszystkie kraje miłudemokratyczny. Podczas gdy jqce pokój , stoją niezliczone
zwolennicy agresji podkopu- miliony ludzi dobrej woli na
ją fundamenty ONZ, z któ- całej kuli ziemskiej. Siły porą wszyscy ludzie dobrej 1 koju, przeciwstawiające się
woli związali nadzieje na siłom agresji, wyrażają my·
ugruntowanie trwr-iłego po· śli i uczucia narodów, które
Radziecki przeżyły wojnę i wi ęcej jej
koju, Związek
w obron1·e 1'e1· au- n1' e che„.
Wyst "PUJ'e
-t
"
Te siły pokoJ'u są potężtorytetu.
Naród polski w imi ę naj· niejsze od sił agresji - i to
żywotniejszych s1.vych inte- jest rękojmią zwycięstwa w
resów stoi w tej walce nie- walce o trwały pokój .

mówca złożeniem Jubilatowi,
w imieniu Rządu Rr.eczyposPD
i rozgr".lmu".
ld St.alf l st dziś mi lite.i Polskiej, słów najwyżs.z~LI'
ed io~ ~ci ul'.Ilan1a i nalserdeczn·eJ_.e
.opo .
l."'~t ~rz ~ łd szych życzeń wielu jesz.cze lat
~::r,y nami . . I
ow'.>Cnej pracy i osobistego
em naszeJ ra. os~f d asz 0
1 :i11 sze uzna_nie 8 a ;:imy cz 1o sicześcla.
·
wJekowl. ktorego s.ercf'. jak
Po przemówieniu w'cemln.
sam ry tym p' Szf': •. zaczęł-0 zno
wu bić i bije. chodzi jak ze- Wł. Sokorskiego, vibrał głos
garek. który wskazuie dokłac J. !waszklewicz. omawiając
:r.naczenie twórczości L. Staffa,
ny czas".
Ten cza~ jest czasem czło- którą olcreśl !ł jako P".lezję
wieka. I dlatego możEI ten głę ~iókzucia i wsp-Ołzrozumie
boko ludzki poeta i wytTwały
J . Tuwim wreczyl L. Staffoposzukiwacz obiektywnej
ły
prawdy jest nam tak drogi 1 wl Księgę Pamiątkową, wydatak bl'.t:ki. .fest poatą nasze;i. ną pod redakcją J. Gomulicdrogi, drogi walczącej ludz-1 kiego 1 J. Tuwima. w której
120 pisarzy polskich wyraził"
kości"·
Przemówienie swe zak".lńczył poecie swći hołd. Poetę obda

klęski

td

Nie chcemy

być

()fiarami

tł'cbnir:mych

I

r11zwij'lła

wpływBć

twórczo na rol!wój

życia gospridarcze~o kr11j:.1, uzależnioneJlo całkowicie od po
tęit obcych.
To też dopiero w r. 1937 czy

U w 19 lat po odzyskaniu nic•-

podległości, polski świat t.eciinlczny zd".lbył ~ię na tlrzą1?.c
nie Kongresu Inżynierów Wf'
Lwowie.
Obrady I uchwalone te1y
rozwojowe ujawniły o!(rom
zadań, stojacych pn:ed pań
stwową gospodarką .
Zadania te podjął
pamiętny powojenn:v

cfoplero
Kong..-..s
Inż:vnlerów I techników w R11.
towkach, mobilizując polskich
techników do czyiinP.j współ
pracy w realizacji Trzyletnlego 'Planu, Odbudowv Grisoodar
cze\

I

ną

Część a'"1ystyczną.

którl\ oL. So1~ki. składając w
serdecznych słowach hold jubi; atowi. wvpelniły recyta~je
wierszy L. Staffa w wykona·
nlu najwyb:tniejszych arty.
stów sren war~zawskich.
tw'lrzył

amerykańskich

imr E"rh~listćw

W Oslo odbył się ostatnio wie prowokacyjuych planach a.grP.s. przeciwko „awanturniczej i zgn
lrtysięezny wiec, zorganizowa- ,ji przed w ko narodowi raiizi1>~- LnPj polityce rządu".
ny przez grupę znanych działa kiemu. Zdrajcy chcą. byśmy od
Uczestnicy wiecu wysłuchaH
rz.v społecznych pod hasłem ćah n11~z!j. krew w ofierze inte rćwlJież z wielką uwagą. mowy
walki o pokój i niezawisłość na rr-8om USA. Jednakże my tegQ · Etenttki Torborg Nedreos, któ.
Organizat(I. nie chcemy!
roc'!ową Norwegii,
r11. potępiła · zbrodniczą działa\·
rzy wiecu ogłosili 011ezwę do
wojennych.
p0dżegaczy
Frof. Kreiberg podkreślił, że rośf
wzywają~ mit>dzy z,viązkiem Radzieckim P•idkre~liła ona
mi,,.szkańeów Oslo,
równoczefoie
ith do zamanifestowania ewego a Norweirą. i~tniały zawsze st,o pokojowoM
polityki Związku
kr;vty~znego stosunku do poii- s·1r ki dobrego są.Aiedztw.a . Zwią Racl?ieck.ie~o.
ty ki zagranicmt>j rządu norwc ?.ek Radziecki wyzwolił Norwe
Ohie mowy przyjęto burz!i..
Odez'l\·a stwierdza, ie ?ię od oknpa.ntów faszystow- v,:;. owacją..
~kiego.
Uczestnicv wfoctt
a~piracje pokoiowe narodu nor.
skich i pi1>rwsz:v ewakuował uehwalili rezoluc,ie. Notestująskłoni6 ~o
weskiego powinny
cą. przeciwko prQjektom przy·
~we wojska. z tego kra,ju.
du zajęci'!. negatywnego stano.
stą.pienia Norwegii do pakt11
Kończlj.c prof. Kreiberg wezwiPka wobec paktu atlantyckie
atlantyckiego.
walki
w3ł narór! norweski do
wybitni
go. Odezwę podpisali

ue?eni, pisarze, artyści i lel:a·
rl'le.
Na. wiecu wystę,pil m. in. pro
resor Kreiberg, który oświad.
czyi:
Nie jestem kcnnuai~tę., ale n·
"''IŻllm u "v6j obowi,zek ro·
pri.eć masy praeujqr.e w ich d,
zeniu do r:apewnienia taki~ po
lityki zagranic,;nej, któr1t przy
czyniła.by się do utrwalenia po
lrnju na całym świecie. Pakt
ogniwo w
at~antycki stanowi

li się gospodarzami w fabrykach I w warsztatach, m")6ąc
kształtować życie gospodarcze
kraju I swój własny byt ma·
terfalny według swych na.ile·
piej pojętych wizji twór·
czy eh.
Ale czy historyczne zadanie to da się urzeczywistnić
ha.rmonil
bez najściślejszej
robotników I Inżynierów?
Rzeczywiste Interesy śwla
ta robotniczego I k!erownictwa technicznego są w obecnym ustroju wspólne.
To też najwła4ciwszym i
l'l.ajwyższym celem Naczeln„.f
Organizac,il Tech11lmnej jest
doprowadzić do pełne) h'll'•
monizacH wszystkich czynnlków, uczestniczących w pr.J nned ł1>chnikaml w d~lt-dzl· dukcil: na terenie poszczególnych warsztatów. w organlzanie 0<lbudowy postawiły.
Nle tylko zniszczone war- cjach zawodowych a wreszcie
sztaty wołają 0 akty~zncję na tarenif' I w zakresie gospowoli twórczej Inżyniera pol- dark! państwowej.
Jest to praca trudna, długo
skie~o. Daleko wi~cej zn.lewa
la do niej nowa rzeczywistość falowa. wym'lg11iącfl wielkiej
polityczno - gospodarcza, rnie prężności organizacyjne.i. ktć
wala fakt, że na miejsce ke-, ra jednak wobec pod~t'lwn
pltallsty, często obcego kap' · wej ważności swej musi być I
•
tallsty, Inżynier I technik ra- będzie wykonana.
zem z robotnikiem polskim s~

Stworzenie Naczelnej Or~i\·
nizacji Technicznej stało się
najwłaściwszą formą org:mitechnicznego
zacyjną świata
w nowych warunkach ustrojo
wych. Składową częścią Naczelnej Organizacji Technir.znej są Branżowe Stowarzys7.e
nia Inżynierów I Techników,
ramR.iące służyć państwu
w organizacii
dą i pomocą
produkcji.
Rozpoozął się mlesląc akb·
wizacJI życia organlzl\cyJnego
w Stowarzyszeniach Bra.nfowych. Zadanie to wyjątkowej
doniosłości. Chod7-I o mohlll:JJ&c.Ję ws:i;ystldch rezerw int11le>ktu technlmm('iro dla ol'lko11a
nia zarfa.ń. które .strzszllwe 7.nl
s:r.cl'IPe:>ll"!P
S7AJZPnfa wo.i enne

'

rzon".l upom!nkaml i wląiankami kwiatów.
~ kolei zabrał qlos jubilat,
ktory w r-"'?łnych prost".lty slopodziękowB.n: e
wach złożył
wszy~tk ' m. którzy przyczynili
się do obch".ldu J'ubileuszowego.
Odczytani"' Ucznych depe8"l,
wśród których znajdowały s!ę
równif'ż serdeczne gratulacje,
złożone przez pisarzy rad lfeck eh, zakończyły część oflc 1a,_

Mon iłestocjo na rzecz niezawisłości Norwegii

Włókiennicz11go

TJle
"lę ospale I lna«'zej być
mogło, bowiem w dawnych wa
runkach niezdolną ona ~wła

I

osiągnięć po c!iężkich •. dniach

Rola i11teligencji technic?nej dawniej a dziś
sreń

4 - - Al eksa nder Failiejew, sekre
\\ J ··-·· l stycznia pis~lufrgo br. odbędzie się w Pary t~'n: generalny Zv<'ią zlm
Międzynarodowego i rzy racl7.fockich oraz Fiedosie.
żu se 5 ja
Biura stałej organiz~eji Intele- I jew, redaktor czasopisma „Bol.
ktnalistów dla gpraw pokoju. szc;wik", z ramienia Czechosło
unhrer~ytetu
Jak wiadomo, członkowie te~Q wr,cji - rrktor
Ri1:ra w liczbie 25 zoRtali wy-1 praskie!!O Mukarev~ky, z ramie
hrf. ni na Kongret1it1 Wrodaw- nia Pol~ki - Leon Kruczkowskim.. Celem se:~ji Bi~ra j~st, ~ki , z ramienia Anglii - 1:-ou~s
tiośw1adczen kraJO- Golding i Crowthe, z ramienia
w~·miana
A.
w~rh po Kongresie W~oda>v. Stanów Zjednoczonych
"~.1 m orsz ~koordy~o~anie ak. Kahn i rzrihiarz Davidson, z
malarz
Włoch CJ' w obronie pokOJU 1 ~ultur.v . r~mieuia
.
.
.
,
PrzPd~tawirielami Franr.ji b·~·
pubbc,·~ta.
' 1.1 Guttu~o
· znany
d n. 1 rena •ToIl ot cune,
„ Emilio
. . •
. t
11
terat Ara~on i poeta Cesaine. St:>rem, z ramienia D~n • - An
Pomldto do Paryża. mają. przy_ dersen Nexoe, z r11m1oma. Bra..
być m. in. z ramienia ZSRR - 1 z~ Iii - Jorge Amado.

twórczości

f' roł.

kowiczów, Narutowiczów I Mo
drzejewskich nie było w kraju pola do popisu.
W takich warunkach trudno
mówić o jakimś żywszym tętnie życia techniczno - za.wodowego i organiz11cyjneirn w
kraju. Dzfała.lność stowal"'lll'·

Biut"a

Inte· ektual stów

ludzkości
walczqcej
Poeta
Leopolda Staffa
Uroczysta akademia ku ltczczeniu 50-tej rocznicy

1

Intelekt techniczny człowie
ka czynny był od prawieków
rękotakże w wytwórczości
dzielniczej. Przemożna jego
rola w rozwoju gospodarstwa
społecznego ujawniła się jednak w całej pdni dopiero w
erze mechanicznej produkcji,
którą on wła śnie stworzył.
Losy polityczne Polski ~pr11wily, że ro.zwój nowoczesnej
produkcji wielko-przemyslowej, decydujące.I o dobrobycie
jednostki i potędze politycznej państwa , ogromnie się u
nas opóźnił, powstałe zaś
przedsiębiorstwa hyły z razu
niemal wyłącmą dziedzina zagranicznego kapitału i obC'e.1
lnteligencji technicznej'. Siły
techniczne polskie narastały
ogromnie powoli. przytłaczane
zależnością, pozbawione calkowicle możn0 ści kształtowanla losów go~podarczych kraju na miarę jego istotnych po
trzeb.
Ciężką zaiste b yła dola p:ilskiego młod eg o adepta tech'11
ki, gdy po ukończeniu ~zkoły
technicznej daremnie za bieg;łł
o posadę. Polscy inżynierowie
masowo szukać musieli chleba
El i!'anica. bowiem dla Jasiu-

ses;ą Międzynarodowego

111~1'1 1'1'111111·1 llll'l fillllll'l'l "1"M l!'f''I 1·1~' l !'l'll"llil·:n··1•·1 • 1'l"t'• t"ll"I ·1·~111,:rn 1 ·1 n1 111' l'l"l 'l"l"I M'> llil'1111W'll' l"l''l''l''li'll' I' n l'tal;l' l"I rr:il"ll'l"l"l' liil'll 1M l'i l'lli'l!•ll•l 'l"H't'I ffl 11"1 11 1' 1'11l'> l l"I' !'1'1''11'111111111'~1

Pori orotektor'łt€m ma ri:za ł
czą o tym niezbite fak~y, ka SE>1mu. Włacly~ława Kowal
sk'ego. prez"'M Rady Mini·
ornacza przerle wszystkim strńw ,Tózefa Cyrankiewicza
odbudowę Niemi~c Zachod- i min. Kultury i S::i;tuki Stefa
nich jako pa1'istwa, które ma na Dybowskiego, 1Jdbyla się w
Te11trze Polstanowić odskocznię dla no· PańFtwowym
wej agresji przeciwko Zwią skim akademia 7 okflzil 50zkowi Radzieckiemu i kra- lecia twórczości znakomitego
naszegn poety Le".lpolda Stafaó~ świata. Dzięki potędze jom demokracji ludowej. Na
fa.
Niemiec
Zachodnich
Związku Radzieckiego hitle- czele
ryzm został pokonany, a pod mają stać poddani kontroli W uroczystości wzięli udział:
marszałek Sejmu Wł. Kowalbite narody odzyshły wol· wielkiego kapitału anglo· ski. rn:nister Kultury i Sztumagnaci ki St. Dybows.ld. min. Spraw
ność. Jednocześnie Związek amerykaó.skiego
Radziecki podjął starania o przemysłu niemieckiego, za- Zagranicznych Z . Modzena ciekli organizatorzy dwu lewski. wicemin. Kultury i
ludzkości
uchronienie
przyszłość przed powt6rze- przegranych przez Niemcy Sztuki Wł. Sokorski, wicemin!
imperialistycznych, strow'.e Oświaty E. KrasS".lWniem podobnej tragedii. U· wojen
c?wały konferencji w Jał- snujący plany nowej agre· ska i H. Jabłoński oraz przy
cie i Poczdamie są właśnie sji. Taka polityka zagraża byli na Zjazd Literatów Polwyrazem tej troski o trwały 'tezpieczeństwu narodów Eu skich pisarze radzieccy w oso
bach: A. Komiejczuka, P. Ty
pokój. One to wytyczyły za- ropy, popiera siły agresji. czyny, S. Szczypaczowa. I·
sady, których realizacja za- popiera agresywne dążenia An'.simowa i A. Venclowej.
pewniłaby narodom świata faszystów niemieckich. TaSalę teatru wypełniła publlcz
trwały, demokratyczny po- ka polityka godzi w najży
n".lść do ostatniego miejsca.
wotniejsze interesy narodu
kój.
Na scenie teatru zgromadzi
Od długiego czasu uch- polskiego, który za życia je· li s.ię literaci i artyści scen
wały Jałty i Poczdamu są dnego pokol~mia dwukrotnie polskich przybyli z całego kra
systematycznie wypaczane i oadł ofiarą okupacji niemiec ju.
łamane przez imperialistów kiej.
Otwarcie uroczystości dokoPrzeciw imperialistycznej nał J. Tmvim, jako przew".l.dangieli
amerykaf1skich
Komitetu Obchodu
niczący
Co czytać
50-lecia twórczości L. Staffa.
Następnie wy11Jo~I! przemówie
l'+'owe wydawnictwa marksistowskie nie wicemin. Kultury i Sztu
W serii „Biblioteka kla.sv- na, zebrane w omawfanej tn ki Wł. Sokorski.
Sp. Wyd kriążce, związane są z tak do.
ków mąrksi zmu"
Na wstępie wicemin, Sokor·
rola
„Książka" i „Wiedzn." wyd1ł11 c.io~łymi sprnwami, jak O>tatnio zbi ór a rtyknłów Leni. i :radania związków ze.wodo. ski podkreślił. że w ramach
jub'. leuszowych
na - „O Związka.eh z;i.wodo. wych, sto~un!lk p11rtii do zw. ur')czystości
wych' '. Chronolog'icznie dzielą zawodowych itp, Ni11 potrzeba 50-lecia twórczości L. Staffa,
jedna podkreślać, że wszystkie te za_ Prezydent Rzeczypos.polltej u·
~ię one na dwie czę ści:
dotyczy zagadnień ruchu zawo- gndnieni1t mają dziś Mns na.jzu dekorował w dniu wczoraj.
szym wielkiego poetę Krzyżem
dowago w okresie rrzedrewolu- pełniej aktualny,
Komandorii Odr".ldzenia Polski
eyjnym, druga zwi~z11na jest W chwili, gdy pn:y~tfpujemy z gwiazdą. dając w ten sposób
budowsnia
do
kraju
nMzym
w
za.
związków
z działalno§cll}
najwyższy wyraz czci t u.mawodowych w dobie budownict. f1'ndamentliw Mcjn.l i=u, za. nia Polski Ludowej dla twór.
.
~łn.
gdv
11:11wodo'l'IT~l1 cze\ pracy znakomitego jub!r.wią:r.kliw
• 1tu: 1y dan111
„ k'C Jl·· 7.'1!1
. ,~~0 11,1'1• l'T0 •1U
„wa 1socjalistycznego,
.
,
,
,
"
rotlf'~łe1 lata.
się w rękach mas pracujących. ~taJą 81~ s7:czeg6lnte
Wieczna młodość poety wy
Lenin nazywał związki z11.wo 1 oilpoW1edz1alne, d111.tego w1ęe
dowe „szkołą. komunizmu", to grn. ialne nauki ł wsk11.zania. le. rasta z pMStej linU z. jeg~ głę
l~dzkość. z
~C'Ż do ich działalno~~i i rozwo. rinowskie nabierają mocy nie. boklej wiary w
JU przykład ał ogromną w11.gę . odpartych n11.ka11:1\w t11.ktvcznych przezwyciężenia tragizmu dro
Artykuły i przemówi'.!nia I.lwi. 1i wychowawrzych.
1gi człowieka. z prostoty jego
Int. Władvslow Bratkowski
Prezes Stow. Inżynierów i Tec bllików Przern.

W obronie pokoju i kultury

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

nad

Drugi

dzień

budżetami

zw.

Obrady drugiego dnia konfe·
r('11cji prezydiów wojewódzkich
rnd narodowych i wojewoiió'I'>
nad budżeta.mi zwią.zków samo
rządowych, toczyły eię w obec.
no§ci Prezydenta RP. Bolesła
wa Bieruta Jl!ld prze'IVodnic.
twem Szef& Kancelarii Rady
Mij11.la. Na.
Państwa. min. K.
obrady przybyli członkowie Ra
dy Państwa.: marsza.lek Sejmu
- Wł. Kowalsld, wiceruarszał·
W. Barcikowski, St.
kowie:
Szwalbe, R. Zambrowski oraz
dr R. Kołodziejski i J. Niećko .
\V obradach ucze11tniczyli także
wicepremier Korzycki, min. Wł.
Wlll!lki, min. dr T. 'Michejda,
JLin. K. Rusinek, min. inż. M.
K&.czorowski, dyr. Biura Kon.
troli inż. J . Grubecki oraz wice
Petrusiewicz
młn is\rowie:
Kureweki.
Referat. zastępcy Szefa Kan·
tE-larii Rady Państwa wic3.
pin. prof'. J. Jaroszyńskiego ,
1wr6cił uwagę na częste zjawi·
~ko rozpr&szania si~ poszczegól
nycl>. jednostek umorzą.du na
rC'zmą.ite czy~ności, cho6 11iej3.
dnokrotnie sl:uszne, ale nie nalf>ilłce do samorzq.du; w konse.
kwencji cz~sto samorząd zanie
druje podstawowe zadania, do
których jest ustawowo obowią.·
lany.
W dalszym cial?ll swe1?0 refe

obrad

samorządo.wych

1atu wicemin. Jaroszyński wsk&
ZH.ł na koniecznoś6 redukcji pe
budżeto
przerostów
wnych
wych, które nie mają uzasadnia
nie. wobec przejęcia. przez Pań
stwo poważnej części odnośnych
doinstytucji, obsługiwanych
tyehczas przez samorzą.d.
Dyr. A. Wendel echaraktery.
zował wspólnie z dyr. K. Sobot
ką. gospodarkę bndżetową. wojewódzkich związków sarnorzą.
d:iwrch i zadania. Wajewódz.
kich Rad Narodowych na rok
bit>żący.

Szczeg6łowej krytyce podd~
no odpow\eduie pozycje budże
tów wojewódzkich związków sa
kredyty
morzą.dowych, których
nie posiadają określonych prze
zbyt
znaczeń i opracowane są.
og&Jnikowo, a niekiedy w spo.
s6b chaotyczny.
W dyskusji podkreślano, iz
0<1 czasu sierpniowego plenum
KC PPR w dzia.łalności samorządu dał się zaobserwowa6 gł~
boki przełom, dzięki krytycz.
nej ocenie dotyehczasowej dzia.
ral lJOści i analizie składu socj!I.
!nogo Rad Narodowych.
W toku dyskusji zabrał głos
PrE-zydent RP, Bolesław Bie·
Przemówienie ob. Prezy.
rut
<lenta zamiPsz1Jzamy na stronie
l·ej „Głosu''.
Wyniki dyskusji podsumowal
Szef Kancelarii Rady Państwa
u.in. K.. MijaJ

..

~~
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Piekarnia PSS Nr 1
•
powinna

W ogromnych d7Jletach pęcz
nieje pulchne, pachnące ciasto. Wyrobione przez mechaniczną „łapę" dostaje się w
głąb maszyny,
skąd
długim
szeregiem płyną rzędy zgrab
n.je wykrojonych bułek i bochnów chleba. Dyszące żarem
piece pochłaniają coraz to nowe porcje misternie uplecionych strucli.
Najwtększa w Łodzi
plf'karnia PSS-u Nr 1 pn:y ul.
Dowborczyków 31 pracuje na
trzy zmiany. Co dzień furgony transportowe wywożą stąd
2.800 kg chleba żytniego, 3.800
kg chleba t. rw. gatunkowego 1 4.200 kg pieczywa pszennego. Z 15 piekarń PSS-u tyl
ko jedna wyrabia t. zw. „galanterię plękarską" - chlebki
Wandera, Steinmetza, Grahama i wypiekane tylko na niedzielę apetyczne chałki.
Od Nowego Roku płe'k.arnla
Nr 1 zaopatruje w pieczywo,
pr6cz obsłu,g:iwanych dotychczas sklepow PSS-u, takie
sklepy ~DT, PCH, Internaty i
ltołówk1. Wraz ze wzrostem
tapotrzebowanła wzmogło sle
tempo pracy. Całą dobę uwi.Ja
ją się na ~all postacie w bla~
łych ubraniach
i bufl:ostych
piekarskich czapkach. Wśród
nich nie byle jaką role odgrywa tow. T11.dcuH PłetT-1:~k.
1.cla.stowy". Do nłep:o należy
czuwanie przy mechanicznym
wyrabtaniu cia~ta. stosowanie
odpowiednich przepi!lów do
każde(o
gatunku f!ieczywa.
Chleb' l bułki. wyrobione
przez tow. Pietrzaka, są z~wsze bez zarzutu.
Słusznie więc tow. Pietrzak
otrzymał od zarządu PSS premię za swoją staranną praeę.
Tow. Józef Garnys ma nie
mniej odpowiedzialne zajęcie.
jest bowiem ,,piecowym" l „d
jego uwagi zależy, aby „wyplek" wypadł w sam raz, a
chleb uzyskał smaczńą, chru· k
P Iącą sk or ·ę.
PrawdziwY kłopot mają pra

być pierwszą

nie tylko z nazwy

na nowym miejscu jest ze ledwie kilkanaście dni, już moż
na zauważyć wydaj'.li~jszą P\'a

I

I

cę całego zespołu.

Sądzimy jednak, ~e system
Itakiego
„flancowania" nie jest
najlepszym wyjściem z s:vtuacji. Na terenie pieka~·nl, k+ćra liczy przecież 50 pr:.ico·.vn:ków, powinna działać lolrnlna
organizacja partyjna, która !\IO
głaby stworzyć trwałe

Tow. Tadem1z Pietrzak
współzawodr!Jctwa pracy,
współzawodnictwie

Tow. Antoni Pietrzak

We pnekroczył

normę,

pri:ewł

mlędz.y dzianą dla pieczywa pszenM-

piekarniami zakład Nr 1 cho- go. Każdy członek tego zespo
ciaż najlepiej wyposażony, za łu produkuje obecnie podczas
jął dopiero czwarte miejsce. 8 godz. pracy o 12 ~J bułl'k

Prawdą jest, że przyczyną tego było małe zapotrzebow,1nie, co przy dość licznym ~tanie załogi dawało niewte!kie
pole do popisu. Ale l teraz,
gdy zapotrzebowanie .znacznie
wzrosło, nie osiągnięto 1~1>~cze
norm, przewidywany'!l1 przy
produkcji pieczywa. WvJ~tek
pod tym względem st3nnwi
tylko zespół majstra Mił~z:i.,
który w bieżącym mie,;lacu

lntfłrpefoc/e

-

więce.1, nik dotychczas.

żeby podciągnąć i inne z:espoły, Zarząd PSS-u postano
wił przenieść do „jedynki" z
innych piekarń kiiku b:irdziej
aktywnych I uśwladomiony..:h

pracowników. Takim Jp•)SObem znalazł slę tu tow. Antoni Pietrzak, przodownik pra
cy w Piekarni Nr 10. Awa'.ls:iwał on obecnie na
m'l.Jst ,•11
zmiany „chlebowej" I choci11ż

fund ·,i-.

menty pod ruch wsoółz1w·•d
nictwa. Tymczasem i5tnieje
tylko jeden komitet partyjny,
wspólny dla wszystkic11 piekarń PSS-u I jedna Rado Za.kładowa, obejmu.iąca w;;zyi:t·
kie placówki PSS-u. W ,=>iekarni Nr 1 nie ma ani jednl'go
przedste.wiciela tej Rady, a
jest tylko wszystkiego frzech
członków · Partii.
Nil' wynika to chyba. z niedo<~ 11tecznego uświadomienia piekarzy.
W historii niebu rewoiucyjnego „czerwonej Łodzi" rnają
oni przecież swoją c:hhtbną
kartę.
Przyczyna tkwi tu w
wadliwej strukturze or,>:anJzacyjnej. organizacji partyinci i
związkowej. I dla tc;p }!\)Win
na w Piekarni powstać jiik naj
pręd7.ej organiziicja
partyjna
l
reprezentacia
zawodJwa
ora.z Komitet WRpólzawldn!ctw::i.
Wtedy dopiero Piekarn.ia
Nr 1 b~ie przodując'l nie
tylko :r. numeru, lecz l Z" ~wej
roll w produkcji i w ży .:lu pc1Utycznym.
Jl. Sam.

Wystawa drobiu, gołębi, pAÓW
kotów itp. wzbudziła wielką
sf>Mację w Lodzi.
Największą
.iPduak Mn5acją n"
w~-stawie
jl'Ft kletka, w które.i kot Madu' wysiaduje na. gołębich jajkach - wyr~ezaj!łC p1;1rę Bym.

Q punki UQ}DQSC
Walczymy wszyscy z nie- po
Tak
1

południu.
Czekałem

·W

'

'I'egoroezna
nie dopieuje -

sqdzie

si~

też

ał.ma

pn.tycznych ptaszków. W dniu
wrrnrajszym pod kotkiem wylę
gły

-

1ię wlafoie
które burv

młorlA irołąbki
1\laduś
otarr.a

tre>~kliwlł opickq.. 'Wystawa mie
przy ul. Piotrkowskiej

śei @ię

Nr 114.

I

no<Jzvc:h Czytelników

'lfJTdnie n! -

prac11ją~::r ~pok.-.jnie

• ezego ei~s"• 1uilowi111 nowych
praęownicy :kanali:r.neyj

przy

połąezet.

się teł
Sądzie od

wa6 punkt.ualn~~ Owstt:!m,
kto się spóźni - powinien pła
cić grzyvmę.
Ale, z drugiej
strony, nie można trzyml'.6 w
R"macllu sądowym co!fziennle
ldlkuseł \)sób bezproduktywnie. Ta sprawa musi hvć odwierzyć!
_, d
·
Mam wrażenie, ...e _ .„„.1• po"„·1e n 1o uregu1owan.i 1
"' ... "'""" "
powinna równłd obowłą"tY·
K. Mlsia.Jt

ataIo.
w
godziny 9 rano do 4 po poludniu zupełnie bezptfld.uktywnie. Przedstawiłem w administracji fabryc:r.nej moje we.zwanie. Nikt mi nie chcl:ił u·

punktualnością!

Na ·wagonach
tramwajowych ostrzeg~ją nicpunktualnych obywateli wlelkle wywieszki. Rady Zakłaclo
we, komitety partyjne - pilnują, aby nie było opo.!nleń
w pracy.
Jest w naszym mieście ~edna tylko instytucja, dla któ-

cownicy pi.ekarni, gdy otrzy- rej sprawa punktual.:lo~ci nie
Tą
instytncj~ Jelllt

Zarządzeni·a

mają transport złej mąki. A zda istnieje.
rz.ało się jednak
czasem. że Sąd.

mąka SP.rowadzana z rnlynów
onegdaj otrzymałem wezwa
PSS i z magazynów „Społem" nie do Sadu w ch;i•okterte

W

dniu

31 stycznia

kto' re 81.11 ukazuJ·ą
'ł

dzisiejszym 1949 roku -

1nlała wartość gatun~ową .~ świadka. Wezwani~ w.vpisa11e otrzymałem egzemplarz
kilkan~ście pro.cent mzszą, ~1z było na godzinę ~z1ew1atą ra- Dziennika Urzędowego Za·

to głoinły etykiety, przyklepne na workach. Sprawą tą zainteresowały się obecnie GiP.ł
dy Zbożowo - Towarowe, któ
re każdy, stwierdzony przez
maklera wyt>,adek zafałszowanla mąki. kierować będą do
Komisji Specjalnej.
""zust-·o
Konsekwencje za vc
„
poniosło już kierownictwo
młyna Samopomocy Chłopsklej w ł.owiczu. Jest więc na
dzieja, że piekarnie będą tP.raz otrzymywać zawsze czystą i dobrą mąkę.
Do usprawnienia pracy całej załogi przyczyni się niewątpliwie i ulepszenie tech·
kt ·
z d Gł·owny
nlczne,
or.e arzą

-.w~r;:.- _ _,,

I

no. Po przybyciu do Sadu
. . k'
Ł d ·
skonst.atowałem, że
„moja rz~du .M1~3s iego w
o z1.
sprawa" jest czwarta z kolei t Dz1enmk ~est wydany z datą
odbędzie słę prawdo;>odo1.młe 25 stycznia 1949 roku.

1•'f spraw•'f na Iez· y

-

załatwi·
_

t

za·

po' z· no

W Dzienniku tym zamieszczeno szereg obwieszczeń.
m. in. o wpłacaniu podatku
od lokali w ratai:h m'esięcz·
h
kl d ·
I •
n~c , o s ~ .an;m wy tazo~
rue~~homos~1 1łd: ~kądze
moghsmy wiedz1ec, ze rat
podatku od lokali należy

Również na. terenie Ba.łut wrr ><lgrn:r.owaniu byłego ghetta
praca jak podczas lata. Bryg·1 .na.ią. pełne ręce roboty.
a d;v robocze - zatrudnione przy

wpłacić do . d~ s llty~nia

rb. za m1es1ąc sty~en
·
6 ?
'
Towarzyszu Redak.torze! lfera 1 adresu firmy - wła- więc z g ry
z
nied L----•
h
W dniu 19 grudni!!. 1946 ściciel~ auta.
a
. OaęJUQUe
tyc
roku mąt m6j _ ma.szyniP'?ruew~ Jnll.m Da utrey- wpł11t gro7.t kara grzywny
T
p
b
w manm troJe tlziecl st.a.- do 30 tysięcy złotych
sta . eatru owszec ~ego
ram się o poruszenie tej
'
•
·
Lodzi - został pr~eJechany sprawy we W11zYStkich możMam wraf-erue, te dla
przez samochód ciężai:>wy. liwych instancjach. Nie11te- dwóch płe~ych miesięcy
Wypadek ten zdanył się na ty, do obecnej chwili nie mo ta grożba się qi.e może od·
ul. 11 Listopada, obok domu -gę uzyskać żadnego odszko- nosi~
a termin składan:a
Nr 30 n~hodzenie w tej dowanła wzgJARnie mopa-k'
t
. .
· -'-""'
'i""'
wy az 6 w za e mu~s1ące na·
sprawie prowadził 8 Komisa- trzenla dla mołeh dzleci.
,
·
~ą~-u z~~~erz;i Jr,rz;pn~;:: rlat Milicji Obywat. w Ło-:
Marła Włodarczyk lezy przesunąć «'hoćby na
ej~1n: m!,ag3;° jednak· zwróci dzi. który j~t w JX.>siada.niu
Lódź, Kilińskiego 129 dwa tygodnie!
zarząd na rozwinięcie ruchu numeru aut.a, nazwiska. sza.
pra.cown. Teatru Pow.
Z, K.

1

Pierwszeństwo

dla kobiet

Bardzo cz~to można 7:11.- Dyrekcje: PDT, Powszech
obserwować stojące w .,rzą1 ncj Spółdzielni Spożywców
kach" kobiety brzemienne.
Publiczność i obsługa sklepo
wa nie zwracają uwagi na
taką okoliczność, a przecież
niedopuszczalne
J'est, a.b"
·
J
przyszła matka musiała wyezekiwać na równi z pozosta
ły!I" .~Hentami na swoją „ko
leJkę ,

I

or.a.z
Centrali Tekstylnej
winny wydać ścisłe zarządze
n.ia w tym względ~e. Kobie
ta brzemienna musi mieć
piewszr.ństwo we wszvstki~h
•
skll'pa<'b, urzfdach jak również prz~· wsiadaniu do tram
waju.
~Jarla Kowalik,

u_lł4 1 - 1111 ~1 11 -1111-1111-1111-m1-1111-1111--~1-1111-1111-1111-1111-m1.-1111-m1._1111. . . .1111-1111-1111-1111-111. . . .1111--.1111~1111._1111-1111

Film „Sępy", zrealizowany
przez rnlodego reźysera Jerze10 Weissa na podstawie powie
ścl M. Fabera pt. „Most" kontynuuje społeczną pr<>blematykę zakreśloną już wcześ

niej w

kinematografii

c1e-

chosłowackiej, czego dowodem
- choćby wyświetlana m. na-

azych ekranach „Syrena".
Tym razem, jest to h!~torla
budowy nowego mostu w ma
łym
prowincjonalnym mla8to!czku. Film pokazuje urozmai'!Oną galerię typów środo
wl8ka drobnomieszczańskiego,

do którego przenikać poczi~ły
nowe prądy l idee post~o 1 1.
Drewniany most, prze~-zu,•o
ny przez rzekę, przepływancą
środkiem zabytkowej, starej
dzielnicy miasta, nie odpow1ada warunkom współclesnych
potrzeb
komunikacyjnych.
Skomplikowany do.Jazd wśród
krętych, wąskich uliczek, pozbawionych omalże ml~jsca
dla pieszych - stawał fl!ll nicjednokrotnie przyczyn\ śmie.I"telnychChcąc
wypadków
I kl\tastrof.
wrP.sZcłP. usim::ić
"
źródło
ciągłych nieszczęść,
miasto ogłosiło konkur11 na
projekt nowego mostu 1 rrizwiązanie urbanistyczl\e bP.zpo
średnlo przyległych
okolic.
Pierwszą
nagrodę
zd:ibywa
młody inżynier Rydl, lnlcjotor
! członek założonej nledHmo
spółdzielni budowlanEj.
Rewolucyjn.y, jak na. stosom
Id prowincjonalne, plan Iłydla p-:zewiduje m. fn. przP.blcie szerokiej arterii, mającej
przebiec n9 pewnym odc:nku
przez tereny zabudowań i ogród, należące do miejscowego bogacza I fabrykanta Kro~y. W obronie swych za~rożo
nych obiektów I ciasno pnjęteao inte..resu własneiro. Kro-

s
11

ę

p y li

rta, nie przebierając w ŚTod- gta.ry i nowy porządek l ukach, mobilizuje kontrakcję. kład społeczny. Powstały kon
Udaje mu się poiyskać dla rlikt odsłonił kulisy ginącego
swych celów inż. Nowotnego, systemu
kapitaliRtyC7Jnego,
konkurenta Rydla, n!e7.adowo wrogiego w zasad~ie wszelkim
!onego z faktu, że po raz poczyn<lniom, mającym
na
· do bro powszech ne,
pierwszy w jego dłu go 1et n ieJ· wzg 1ę azie
praktyce, wymknęło mu się z uzyskiwane kollztem pewnych
rąk większe zamówienie. Do· ustępstw ze strony jednołącza sięo do nich sekretarz stek.
Zarządu Mle.iskiego - Dwo- w wYtworzone1 !l'Ztucznle
rzak, węszący okazję otrzyma atmosfer.ie nieufności, i;pół
nla grubszej prowizji.
dzielnla musi borykl'lć się z
Puszczona w ruch mBt!zyna licznym! t.rudno~ciami finemIntryg, kłamstwa i sz~tażu sowyml, wytężając wszysfkie
poczęła nabierać c<?rRz w~ę~- siły, by nie dopuścić do klęs~ego rozpędu, groząc znuaz- ski, równoznacznej w tym wy
dze_nlei:n .śmiałkom, któr.zy o- padku z triumfem ~pekulan
śmielih s1ę p:zeclwstawł~ „pa- tów i i:zkodnlków społecz11 klice kombmato- nych.
nu,lącej
rów.
Int. Rydl zdaje Robie doWywiązuje się walka, ma- kh:tdnie sprawę z c::iłej 11ytują.ca głębs~y sens, niż tylko RC.il. Pochodząc z biednej ro1
spór o budowę małego w grun,dziny
proletariackiej I w trucie rŻeczy mostu w małej mll' rizie wywalczając sobie Rwani;
ścinie.
Stanęły tu przeciwko społeczny rozumie d'lbrze,
sobie dwie siły. reorezentuiace 7.e no:i:a s:nrawA mostu. kryje

sift ostra walka klasowa, dopiero teraz osiągająca swój
szczytowy punkt w życiu drob
nego miasteczka czeskiego z
lat 1945-47. Nie godząc się na
żadne kompromisy, popada w
zatarg ze swym ojcem, woź
nicą browaru, nie mogącym
zrozumieć syna i je~o postę
powania. Zryw11 z nim wre~z
cie n:irzeczona, cńrka Krofty,
dopatrująca się w jego poglą
dach niebezpiecznego maniactwa.
Ch'!rnne machinacje „~ęp(lw"
7.0Sta.ią w końcu zdemaskow'I
ne. Mie~zkRńcom otwieraj::i ~ie
oczy na prawdziwy stan rzeczy. Film kończy się zwycię
skim akordem. Kafary, wbijaiące pale w dno rzeki, wiru jące bdonlarki i dźwigi to
znak zniszczeni::i sił kołtune
rii.
Temat fPn. w \\-vkonanł11 .
niestety, wypadł słabiej, niż
można by oczekiwać, S')rlząc
po pomyśle I świetn!P. zapowiadającym

się

początku

fil-

mu. Grzes:i:y zwłiiszcza konlltrukcja akcji. Z'lmi;:ist wzro~tu napięcia. następ11 if' wvra7
ny jego iipadek. Zhyt dużo
mie.lsca poświęcono w środk11
mmu CharakterVStVCIC! takir.I-

postaci, jak np. o.Jca !n!. Rydla czy też znudzonej życiem
żony sekretarza Dworzaka, co
$tało się ze szkodą dla rozwoju zasadni cze.i linii dramatu.
Brak dynamiki w prowadzeniu akc.ii pogłębił się przeła
dowaniem 11cenami dialogowy
ml, nie ZRw::;r.e koniecznymi,
jak np. rlh1gie rozmowy Rydla z Ireną w p::irku itd.
N>l czoło kre;icjl aktorskich
wysuwa się 7dPcydowanie r....
<:;tnma w roli st'lrciro woźni
r:y. Clek'lwe ~ylwe1kl stwonyli równie7. M. Ncdbal (Dwo
rz11k), J. Pl11cht::i (ogrodnik
CRrd11) I .J. Pfachy (Inż. Nowof·ny). V. Ve.irl'lzka (inż
R.ydl) i V. Zinkova (Irena) na
poziomie wy równanego i do?rr.e grającego zespołu.
Film w calo~rl pMiada siln:v a K:cent. ~połecznle pozytyw
ny i irod:d en jest uwagi ze
względu na od wagę stawiania
orohlemu.
Kinern;:it.ogra.fia czechosło
wRckR, zrywając z szablonem
han;ilnych temaMw, trafni!'
wi'lże. s7.fuke
fil1110wą
7
hie7'!rvm życiPm i i~go zagad 1
11.Jpnło'Yl(.

ZEN
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Kronika· Piotrkowa Organ
-

PTOTRKOWSKJ

skupu
a
izac1·
.

żywca Wymiana zaś.wiadczeń
odznaczeniowych ·

w myśl rozporządzenia

na terenie pol-viatu piotrkowskiego

Nowa organizacja skupu mają kredyt na zakup iyĄ- miast im tego czyn i ć na spę "Zancelarii Rady Pańs twa
żywca była tematem obrd·l r.a na okres dwu tyg0•:lni.. ozie, organizowa nym prZ\"Z ~.fi."jska Rada Narodowa w
J eśi1 Piótrkowie przyjmuje 'do w~
ostatniego posiedzeni::i Pre- Wytypowane do skupu ży1>:· gminną spółd7.ielnię.
zesów Gminnych Spółdli~lnilca spciłchielnie . otrzymi=i.Jq chodzi 0 cenę . to nie będ7.ie miany tymczasowe zaŚ'Niad
ż'łdnych niepor·n11- czenia odznaczeniowe, wyJ aplan, według którego w~nny tutaj
Samopomocy Chłopskiej.
Punkt skupu żywca nc:.le- dokom1 v1ać zakuou. Dla k::in mie11, g-dyż obow i ązyw::ić bę· 11 e " 1 lata ch 194.5-J O"n. \\' y
k:erownikńw dzie korzystna cena d!H µro- mianie podl e gają wszystldr
ży zorganizować w miejs:•u d:vdatów na
tymcza sowr
dogodnym dla całej g-nuny skupu zostanie zorganizo·.v~ ducenta. ustalona przez „:la zaświadczenia
. r·aopatrzone w pier'zę.~ okn\·
rl7e państwowe.
· - shvierdził oh. Staw'>ld. ny specjalny kurs.
Na terenie powfatu piot r- głą z ne.pisem: ,.P rezy diul""
D vrektor Stawski. ')dpoktóry r eferowa.I powv?s~1
sprHwę . 8pędu nie wolno 11- wfad'ljąc na pytania. i.:i.J;: ie' kowsldeg0 skup żywca zor· ·Kra jowej Racly N;uo:J J·Re.i"
rządzać w dzhli targ•gvy. riadly w czasie obszeraej ganizowany zostanie orzy :ra z. z nadrukiem_ ·}aśwfrd
Punkt skupu n:ileży zaona- dyskusji, wyjaśnił, że prv- siedmiu g-minnycb sp0łdzinl- ,zeme Tymczasowe ·
\Yymiana zaświadnzef1 11k
trzyć w odpowiednie 11rzą- watni kupi::v mafą prawo ku niarh. Mus;i;~ n.nt> jednaid!l
dz.enia. a zakupione zwi1>r7.ę- pować hydło jedynie n11 t:>.r u.1ąć w swoje ręrl' skup na dotyczy osób, pozo.;i,1tiii,cycl·
I w czynnej służbie w Milic.11
ta bezzwłorznie prz~l{n;lc -soWisku. nie wolno nat.0- tere11ie cfl.łego powi::itu.

Kt>llcfO WINSzttJEMY

Okręgowej

Spółdzielni.

Wtorek, dniq. 1 lutego
1949 r.
Dziś: Ignacego

ZMP-owcy

ze

Szkoły

Zawodowej

Obywatelskiej, w W c jsku
Polskim i w Ko ~'pc; s;'1 Bez)ieczei'1stwa Wewa ę trzncg::i.
Wymi::i.na zaświad c zeń cd'Jy<.va si ? w Gmachu Zarzą
iu Mi ejskiego ul. SlowP.ckie
;-o 13 od god;i;. 8-ej do 12-ej
v prAwaj oficynie, II pi~tro.
rermin wym i::my za 3wiadz dn!e.n l go
· zeń uplywa
· ~wictn i a br.
Ał™™ łtl!'0.'11\K':ram.D

•

Z

•

Z}'CJa

Z JL.«p
J..'11.il.

POPUJ , t-.~NF: \''i'YKLADY

DLA ZlHP-OWCÓW
Staraniem Miejs kiego ZaZ1<'JP w Fiot rkowie
·ządu
:}rB.7. pr~y poparciu i wsp{J-

W wyniku ohrarl uzg,.,<l.ni0
aparat hand!Jwy,
że
no,
·id;;iale prawników pi0u kow ·
t.rud::iący się skupem, ':lkia:ki.::n w najblif.szy ch dnia.r.h
prze~awia'ą oiyw'oną d:r.ialałność ·
dać się bę-Jzie z: 3 osób. ~t~;organh0wane zof; tnną w Jo
usp'l·
ludzie
winni
go
nowić
WAtNIEJSZE TELEFONY
W !i::;topadzie ub. "';kt nłodzieży z pomorą. i znaj- ·rn1u przy A!. 3 Maja pcr-uI\-~ło.i„.ieży Pol7.v•i:p~Pk
a nie snek11Jao::i.
łerznieni.
tr:ząd Besp1eczel1stwa
arne wykłady rt. „Pozn?.j
śr1?rJme lzie lokal na ś•.„ietlicę.
Pu1:> 1 ir~nej
kiej na tl'!renie nasze;;o mia Jrzy
Publici:. Klt:>syfikacii należy dok.,:iy
nego 10-49
po~ród sekcji kola nr ;:irawo".
z
wać uczciwie i bezstro'1uie :ta z każdy:n n•~m'11 t~r~od - "\zk0Je Zawodowej (:il. I.eo
Hiejsk; 'iom1sanat M. O.
Jeśli chodzi o s+ronę pifmięż 1iem po·.„ięK'17.C'I Jirzb~ sw1J- ·1arda) zostf1ło zroganizowi;- 3pccjalne wyróżnienie zaslu10-4
~uje sekcja dramatyczna i DZI~ ZEBR.ANTE SEKCJI
ną, to uzgo!bioM z 0 o;tiił 0 . I; :11 czlonków i pr;:ej'.w·-ia r.r- rie Koło Zł.fP.
Straż f~-arna l0-72
DRAMATYCZNF,J
.Młode t0 koh liczy ;u:: ipiewacza.
że gminne spółdzfolnie Jtrzy "'a3 więk"7ą. fywotność.
Szpital łw. Tr6Jcy 10·70
13'3 członków i przC')a"1ir
.Tak podaje Zarzą·l ::\lir:jBudynek szkolny w)'mr;:T
Pogotowie lekarskie no<:ue \U
Stalina 45, tel 10-04
lużo inir._iatywy w organizo- ~runtownego remoi 1tu, słahr. ki ZMP w dn iu dzi i:'HliFzyrn
•.ranb szk')!nych i zw!ązlrn· wyposażone są w fprzct sa ·c , go'iz. 1 '1-r.i w lohalu przy
vych nro::zystc.ści, wiccmr· sikolne. I w tej dziedzinie \1. 3-r:ro Ma ia o·ih~Jzi~ ~ię
Plotrlww
„Głosu
D.o~dzteln1a
y. chczr1s rowerów nic za reje ·1ic. akademii i pora11ków. Koło pragnie przyjM z po -ch:oinie
PTJ;\ NY rorm,
Sd;:~·ii
r i:łnnk 6w
alusgo• • ul. Słowackiego Nr
··trowali.
FRZECHODNIA
władzom szkoinym !ra-,aty-rmrj.
tobi sic również. wicie ,. ·nocą
26. Tel. 15-~0.
Grzejdn Ja.n, za!'.:l;cs,::(dy
Ol-zcnr,,.ś.~ czlonl«) ·v c:hopostnnowiła wr
n::'wiadomicn;r '.Ho"lzież
lzicrłzinie
-.v Piotrkowie przy ul. D'lcz- PIJANV TT I\,, "<::OWAŁ 'deologicznego.
I3an-1~0 cze;· vłasnym 17,akrcsie n abyć niE' ·1 iązkown.
nej n w atnnie pij an y m
---to orgf\nizuje Ri~ tnta i ogt'i 1 i{tÓrc sprzęty szkolne.
W NOC '
Gełoszenia
· vm ~z~ł awan t urę na uli:-y i
Krajev•~k i w ;told . 'u?m w ie zebrania dyskuf'ly.ine, n?.
G0 dnym podkreśll"ni 11 je"t
ZAGUBIONO dowód ;)S'Jbi- P"bił jednego z przechod11i. Piotrkowie przy ul. Żóra · ttórych członkowie koła . pre
1
D"rck:i;tosu11c
·
·
·
·
·
·
J
J
"'r międzv
·
referawygłaszają
egentow
iet::-z<.=:7.wvrr
n
rejestrac·J1ną
kartę
sty.
~filicja Obyv;atekka, S!'i- w1ej w stamc
1
J •! 1)-1 "-inrJ o mr .Or i r n ł 1fi '1 lo'Xll
zko!y, gronem T"au czyric1
1w;m~urowal się p0 pó npc,· ··y na akttrnlne t~maty.
St.misław ·ała protokół.
RKU Walczak
nn t f' 1
:~ 21) „XR ' " ·nj ';b•
·
K0ł
ZRrządem
a
kirn,
>
sta
riol{ł::irlR
Koła
Zar:i:ąd
iiaP
Piotrkowa.
ullcech
ryo
pow.
Suchcice
z:1m. wieś
K ;1 1 · 7 ,·t\~k ie> '):n.
• l" l Z P•p•\ł 1'1
~{7k
.
zr<'
-~ i em. klJ)r" 1a.klócHł :<Dokó ' ·ań, ?..by w na5hliżs~ym r-1~- ~l\F'. Panuje obopólne
Piotrków:
,,.. j l1 J'l
NTEZARF..TES'rROW A NY r,,.,('nv. z;iint~rPrnwal się p'3 :i~ otwon-:yć świetlicę. któ- ;u111i.::nie i jRk ni:ij;'.,diil.c.i;;r. "i :; A 11 rl n .i~ rl h
f, \ ł.J n~"l< ~ n hi~(l„"· i ( p b ·h ,)
ROWER
'
J-Cerowm"i.'"'
"n.
w!'lpółpr:3
"7-1'
orl
<rię
S-k::i,
i
dotkliwie.
I•'-wa SOW1ŃSKI
'rol l'TO. którv r1011rowan1:1 ·ej hra k
1 Ci 1(l
1' n 11111 n i1' C·t '".
; ~. ll.j ( } ,)
Patrol Mllic:ji Ol'>ywateJ- <to
Spółka Samochociown w Pio
clo kDmi;;~riatu. ~rlz',,. v::i. Snodziewsć się n'.'lle7.y. oiuiy radą. i pr:-:.\1 ~hod;-;i z po· 1 l, '1 lłnin~ n A ~ 1 l< 0 11 !"t„ rtń ,v
trkm:vi.e unieważnia Zlece- '\kicj zatrzymał ob. Balcerzy Kniiewski w·f-01d nozostc<· ·:e
szJ.:oly wr':, o:·;;a!l.i:ncji mlc1zhżo· • k1 1 ~· r r nw .nh
k~ero·.vniC'bvo
li .':O
(1'!'""'
ni~ przewozu nr 44 wydane ~m Stanialawa, zami~szk3łe ~ż do wytrzeźwienia.
(o. z.)
xzyjdzie w tym wypadku wej.
u•h~ r· i q rll::t rl ' i Pe l. 1.'5 .) :, ,,K 11...
prtez Urząd W0i~wó<izki V! ę:o w Piotr\{'l~vi; pr~y al. nc
Spi!=ane zo~h.1n prieciwkc !nlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllll!lllllllllillll!lllllll!illl!l! 1 i!illlllllilillllllllil!lll!!llli!Hlllllilli!ll~lll~IUlllliillllllll! h j ,1~ w r11i 1•?" h •<" 7 ·'1· 'lH:h"
J f, 'Ul • ,l 1 L, ..- y
' 1 f\0 f) 7jpnn ik.
pojazdu D?eve't~ 29. ktory Jechfłł ra '1 :emu donfosien:e karne.
rej .
Nr
Łodzi
t .... „tq·p r ,ro ·
~
pr nr ~
..., h}..; ą
ro'.vezagubionego rlni.a niezareJe.5trowanym
T.3002.
.qłf' t{" n tl„D1 · 1 ·
ni11J\:-r• y~
wyn1•' ;}8k r ze.
2.I. 1949 r .
l i.OO J: , .,.7nR r1Jn n 1 ł n ·~ r"';.r
0
:admi
Porl
Rowl'>rz:vści<J zr>~tało !ipifa·
rn ~ r \·y.~kw·y v w W't"'k
1\o nf't) r t.
ZAGUBIONO kartę r~jestra ne donie3jenie karne. B:d:if' ~o użycia alkohol u oh.. Rze0 · h fost 1y R o 1::?łnś111 R.- r];: n<k id
dla k~eeki Stefan. zamie!'7.kały
cyjną RKU, Piwo1i<>ki Anto to również p~estrogą,
't' O":'\~r.1'.'-:.ti-ta.
A nrh~ f'j(ł
17 -+f'
1"
ł'
Wspól
ul.
przy
P'otrkowfe
w
39k inn:,'ch obywateli, któr~y do
ni zam. Piotrk.Sw
Zgadnie z U"hw~łą Z11rzfld1· ~ownik Im:pcktorflttt - inf'lr Prz, ir-t ~i nl żnł•ll "J" ~. I ~ .llll Lek
r.€j 8 „ a·.vanturował sie na
pr.a~y '}arnrarczyk - Pr:sd(.ewic7 e pt . ję7.''k ~ rn•y.i 1;11„·n . 1 ~ 13
ul. Słowackiego. Zakłóca~ ą - Centrali 8półdzieh1
~ llrlr.t ln. ( \ fl. !)(}
K. f'rh111•nn f: powoł:rna KomlRJI' 1cwi<i„nt rejonowy,
··1111 rnakói publ'crnv pi;- ·~o!'2tala
"~· knn" ; ,in K. \\ i!l "M i r •k; ·~:
"'
Weryfikrłcyjnl"
T\omis.ia
ki.em zaopiekowała się MO wer:[fikacy.ina jako. orgrin
w·inlnnr„ fl ln 1 ~ ": O •. r. . tw'l
f"O -' p~c.1alny do iwalczania po 1rz:vstąpi;a do prary, przi:-prc r,· ti~wn~ (l h m !o;.tr7A1·:
"'pisując protokół.
1~.~n
·:ornych Spółdzielń Pracy.
8f „ \'.! t;;; P f •i::J r<H'1' 11 if· a
-v
wizyfację
• • •
vad.za.iąc
7J'\ 1P :- lpni'\
Fadera~a
W skład Komisji weszli:
>róldzielnia c~h. W wyniln1 wi '·' l ~ r1 7 T Ś7ii N·\· 1 ,· j .~ !;lni~ ~ ~ -po
Eugenitffl!.
Maciejewski
uJk'l'•a Jifnr0w?n11 rlr <!•i <IRnk• lPOO E\ on „ rr t KraJako czynnik społeczny dr 7,ytac.ii
,TaroeE
Zawodowych
W lokalu stołówki hutyl'<ÓW
„Hortensja" odbyło się ze· '}arsey. którny na ostatnim nmi:?Szkaly w Piotrkowie P.gad WK PZPR - K. Brz t 'ikwid,i.r..ii 10 8póldzi elń, d r lw1.-• ki oj 0rkip;t r y i rJ; .\n1 PR
1
T'~ ti i nwn'',
1~' Hl , .U- ~ 7.e„h n i c-::i:
branie · załogi, na któr~m posiedzeniu Biura Wykonaw i,)rzy ul. Słowacki~gfl 50 wra 3ko i J. Król, delegat OKZ!'. rn'11'1S?c :H - 51.
Komisja miała nfl r.rlt • ~·' Hfl D z ie nn i k , :C\ 1)0 T\nncert
m. in. uchwalono rezo!ucj~. czego Swiatowej Federne:ji ~jąc pijany do domu kMy· - B. Bitner.
JaJrn czynnik spliłrfai0k?.:y JCZ:YSZC:i' e'1'e s1)6 !·lz' "lc ri';r ' c:.'" mfonirz11.v w wv k. \Yie11d tii
p~otestu~ą~ą przssi·.yJw vó- Zwią.zków Zawodowych wy- ~zał i śpiewał, zakłócając ci
R.,•mfon ir„n PJ PTI.
l>J k-.r>tr v
Delez"Jtury
Pr7.edstawiciel
b1e. rozb1c1a .~edno~c1 . ~'Nrnto stąpili z wnioskiem o xa~·ie
1i''lcv z P' ~m e ntó'V k1a -:o ·s' ·):: OO „Ka r1rn w ał Rohotniczr·'
C.Z.S. - - Formas, SulknwWeJ FederacJI Zw1ąz:1n.w Za szenie na jeden rok clzialfl· 3Zę nocną.
:Z c„01' O'tątn i e wi~•foP 1rśr· i.
jej obcych.
Maciejewskie- 1ki, przeclst:\wiclel Zw. Zaw.
Prreciwko
wodowych: . podjętej . J..!'-'~Pz ności światowej Federacji
mu spisała. Milicja Obywatel Pra('owników Spóldzielmy~h
Z 1 v1ą·~k:iw Związków Zawodo~'Y''11.
przedstaw1c1ela
. - Krzynowek. Delegat Społ 1111111111111Hl!liimu11u11111mmm11um111ttii1111111imi111m11m1m1u1m11m1111111H1111ITfiITrniffi1mi1IT:ii11 11!i!:!1iiuiffi:~
'
. .
_
Zawodowych Wielkiej Brydzielni _ Różycki. Kopacki.
Pl·
za
ka~e
doru~s1ertie.
~k~
tanii Artura Deaki:la ora?. Złóż of1arę na
7, UrzQdu: Kierownik Oddz.
1a.nstwo 1 zakłoceme spoko·
przez sekret~a amervlrnń·
C.S.P. - dyr. Wadecki kiePomoc Zimową ju,
skich przemysłowyca Zwiąi.·

Kronika milicyina
I'

.drohna

I
I

I

\'1'l;„,:m

Wizytacje spółdz~e!ni pracy

rne-

nrzeprowadza snec aina Krmisja Weryfikacyjna

Rezolucja robotników „Hortensji"

przeciw rozb:iaczom

sw:atowej

1

'

Zw. Zaw.

Czytajcle „Głos Piotrkovva"

Chińskie Smoki
Jak

jećwabniki

z Ch n zawądmwały do Witebskiego Instytutu

Hodowla jewabników kojany ~ę nam zawsze z plan·
tac1arru drzew morwowych ,
· Tymczasem w ojczyźnie Jedwabników, w Chinach, od
przeszło 250 lat hoduje si ę 1e
dwabnild dzikie, żyw : ące się
liśćmi dębu. Dają one niezwv
kle mocną nić, która służy
do wyrobu bardzo trwałeJ
tkanmy - czesuczy.
O dz'. k1ch jedwabnikach dę
bowych i ich hodowli w~pom •
nano w Polsce w końcu uble
~łego wieku, w praktyce jednak nasl'J przemysł iedwabnlctzy zaczął rozwijać się dop!e
ro w roku 1925 (Stacja w
Milanówku) w oparciu o je:idwabni'.~i morwowe.
H•cowla jedwabników mor
WO"'',)'Ch, chociaż. nie jest SPE'
cjalnie trudna. wymaga jej.
nak wiele kłopotliwych zabte
gów.
Jedwabniki .. dzikie" dębo.

wYDAW~A:.

w białoruskim lesie

we ż .vw•ą' sie natomiast s"- 'b:alej rno1w-y at>:v nR wielką
me. odpada więc na3więk6:>.,. I skaję poprowadzić tam h 1.
Należy 1m tylko dar rlowlt:: jedwabników. Lri t <i m•
kłopnt
odpowiednie warunki. t.. z:i. •aly, a wszystkie staran ·a. ,,.
las dębo wy do dyspo~yl.!11 t by pr1.y zwy~za1ć sad7onki m 1 1
nie dawały
wy do mrozów roz t oczy ć nad nim op ' ekę.
Ucrnn:v ra"l:-.iecltt
wyników ..
JEDWABNIKI" mimo to nie ustępował. W
,.DĘBOWE
W ZSRR·
rezuttac'e 2 tysiące !ladz<mek
jedwabnikam i szczęśliwie przezimowało.
Dębowymf
.,,ainteresowano $!ę w Zwbp:PRZYBYSZE Z CHIN
ku Radz:eckim. W roku 1935
na !goręts z ych
W okresie
•nr:iwrl~or-. l'""n° Cm'.ęrizyn"l
nazw:i jajeczek od pnie nad akllmat;vrnwan ·em
~octowa
„ffreine" b i ałej morwy dot11rła do Il'>"
francuskle~o słowa
- nasienie), a .luż w 1937 r. klewic7a w·adomośt o rhjklc:-·
'JT7eSzło 200 k ntchozów zajm,., c.!ębowvch jedwabnil<ach. kto.
rych l!T'en'! ~prowaĄz:ono whwało się fch hodowlą,
6„•e do Związ.ku Radzieckie go
MARZENIA l\fl',ODEGO
:'.:COLOG A
Wkrótce potem w laborat„
Jeszcze w roku 1925 __ : . - Y rium Rodkiew;cza na dębo
zoolog białoruski, Anatol Rod wych gałązkach siedziały 2!e
kiew:cz. postsnowił aklimaty- !one liszki dzikich jedwa!1nl·
:zowat na Białorusi drzewa ków. przypominające z ksz.tal

R · S. W. ,.Prasa" ..... Komitet Redakcyjny. Red. I Adm.

tu fanta&tyczne smoki 7e .,;la
rej. ch1ńskieJ porcelany. Roz.
wói h1Jdowli ;eh był na na •.
1ep.~ze1 drodze. qdy wybuchł a
wojna.
Pr1ed pói~riem na front Rr) j
k'ew1cz wszy;:tklE' jedwabnik:
(}"l7..0>:tawil w d;.1brow1e, 7 na
że może niektóre z
.'.Jz. e.ią .
nlrh ocaleją .
Po powror1e r. wojny nie
7. na l a1ł 'li'dm1k ani 1ectn1>• ltP
kl. a drzPwka mnrwt1we te7
Or"'WlP W~7''~tk J P ~rvginęły
Trz„h11 było zaczynać od
poc1ątku.

OO POCZI\ TI\ U

I

lu przycl nelono Roc\k1ew1cw dwa kolory: C7ar nv 1. hrun<it
w1 dz:ałkę d ą hrowy , i;d7'. e ny. W;pJnletn ·e p1 obv •!osoro dzaju
pnenió!<l swą ;: 1 ac.1ę d riś w l a J wHnia w,;z ei k i e~r>
1barwn !knw w in n.vch kolocza;ną .
rRCh k1Jńc z yły się n·ep\\ wr d1e
LAł\ORATORilJM

POU NAMIOTEM

bvlo lRhor::it11•·e ono poci
">rezPntnwvm nam :ptPm. il d;
'<nt::i ~7.urn · a!:t w1ell<::i d!1bn
"'a . w ktnre1 mal1=>ńk 1 c> „~mr>
·{1 rh 1n<:k ·e" m • 9ł_v loE'aln<
.v >;r„ink1 7vc1e Ale miały tp 1
N:i1011?hP >ptP"7. ·
wrouów.
eh vh11 k•1kull< !
n1e 1 ~7p bv!v
ila któr~· rh jE'dwabn:itt sta
'lowi!v smakowite po7.vw1ern12
Przli'riwko tym le~nvm wr r
tr7.,.ba było 7.mnb 11?.o
~ c' m
SldHdal:t •:<·
wać cilła armie
1Jnfl '- miejfrowyrh dzter·
W:li']~ktC'h. które z or<1wciJ::w o
'Jr7Viemnościa pło~z~· ł:v ptak
; wiew1orkj ha!asem I k l e~ ·
'<an1em
D;i;iwne

·1 um

t.o

M i eśc1ło

rozwalonym po1o
ju W : tPb~k'ego Tni!lytutu Pe.
rfagoql!"tnP.l?O założy! Rocik;e.
wir? laboratorium. Nl'I win;
sie tam
l}aW1łv
nę 1946 r
l!azą
~krz~'nkt orzykrvte
jedwabników- Pn
m!<>~7kan·a
7.ywno~ć ola nich trzeba bvlo wędrował' 4 - 5 k1Jnmp 'rów. do dębnwli'go la~u . Gd'1
I RtAt.ORlTSJ{l
'lf'ldPszlo Isto. tneba było m"
WYNALAZEK
.. smoki ch1ń-,
:eńkle zielone
Wiele kłopotów mieli Ch : ń
skle" przenle~ć do natural·
nych warunków byt0wanlR, tj C'?.VCY z farbowanJem czes•1 ·
do dębowego lasu. W tym cę . c:r.y, która pnyjmowała tyko
W

ł.6dż. t·iotrkowcika

napńł

86. Telefonv: Red · tor Nacz. 216- l4

„ em.

Zagadn !F niem 1vm 1::i •ntere
rt'i,•·n: Fi' Roc!k'e·
~:ę
w1cz. :i le wyl!fra 1 no ?.Upe!Nie •wkał
n1e mn;i drri1J <:
'1a rwn ;ków dh• r1 ... ~·11"v . ale
un, t<irnł sie. a h.v '"'P." •f' ri wab
'11k1 dawały n:tk 1 ·1 1; zabarodpowione. W tym celu
wiednim rzas1 p b·f f w· l organi
'.Znym1 fa rbami ] ·~ r · " · które
mii!!:V bvć p1Jkarme m dla jed
$C wał

,„

vohn·kr.w

.„Próbv uzy~ki w an i a koloro
w-yrh kokonów jedwabn;kńw
nJe pn;ek roczyl y iM7-rze sta·ii um ek;.pervm e n tńw. M'. mo
to już w tp~ rhw1 li można
órn•ato powied1ieć. 7.e b i ało
ruski zoolog poradził sob'. e 'Z
n::id którym długo
kłopotem,
biedzili się Chińcz.yry .
Em-Ka.

Sekrt>!ariat 254-21 ......R";d','7o;;~}7~~
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Nosi sportowcy
w iyciu prywatnym.„

P.r.zegrywamy z C.zechosło\vacią
~v gimnastyc~ różnicą
WARSZAW A (ob st. wł.) Roi:egreine w stolicy w sali Pol-·
1;1k::•ej YMCA niędizypańsibwio
we 61PQtkan;e w gimnas1yce,
lllli>E;dzy Polską a Czechosłowa
prz)mio•sło

c,;ą.

zwvJO:eSl~Wo

Slośr.klm w sto5unlku J37,05
~ 330,00 !)kt. Zaw"<lnm nada-

ramy. Drużyny
tt0omi1nki. Mecz stał
na wyrokim pQf/:iom:e, 5a1a
hył11 wyip€•hnfona publi<:iz.no·śo:.ą
po brnegi,

no

urocz~'ste

wymiieniły

WSZYSTKICH KONKURENCJ ACI ! LEPSI GOSCIE.
We wszyst.kkh. k10•nkmenr.jach gimnastycy czechc1Słowaccv byli lewi oo Polaków,
poilscy
zawod1n'ocy
1e<lnakże
notrafiili n.acwl'ą.?Jać r6wnorzędną walkę. PI'Ze9'TY'\V<lijąc w
remulbacie różnicą :z,aledwtie
· · ipo 1s k"J.e)·
? ,05 p k~,, w d ru.zyme
WE

i Mat1echa (Cz.) - po 9 85 pkt.
Zdooywca. 'bronzowego medala na olimpiiatlzie Sotomfilc :z.na
lazł się na 4-tym miejscu OGiąI)
gaj<ąc 9,55 pkt. Poręc:re Rozyck.a (Cz) 9,8 pkt. 2) Benet-

I

1;11 ll"l"l!iJ::liil H ,, ili'l"IWI iM"l"l.'I iii.li'! ,,„„,,.,„,,.,.,1..,.i'liili!lilliil:lliitll!:IUl'il"ll!ll'l''.I Cl •I I

w

7905 punktów

ka (Cz) 9,? pkit. 3 Hude.k 9,6
.pM. Flierwsrz:y z PolaJ'(ów Kucilais 7JOOJJ.arził się na 5-tym miejsou, z wyn~kiem 9,45 p'k!t.
KNka - 1) Rozydk.a (Cz) 9,90
pk.1. 2) Bet~;na (1) 9,75 ?kt. 3)

.„.

Ra.d01jeiwl!'.lki 9,70 pkt. Drążek I 3) Kudas {P) i Sztlosarek (Pl
- 1) Ben•etka (Cz) 9,90 pikt. 2) 9,60 pkt.
Sl!{.lizi-01WaJ1 1 Fawa·n.owicz i LeRad:10>jewsk.i. i Stlosia1rek (P)
.po 9,65 :p'k1. Cwiownia wolne wf.cl<i (Polska) oraz Dude.h i
- Benetka ~ Hu<l-P.ik (Cz) - P'O Ich (Czechos!owąojia). Organ!.
9,90 plkt. 2) Lilo (Cz) 9,70 Tt.<1. zacja l'Z'31wio<lów 51pre.wna.

li'ICl'U"I I '1'11"1 I I :1:

rrm l'T'I 1"11"1' 11'1~1"1'1: l'I' n 'll'l .• 1'11lll'll"l"li M' I l'l"I' I 'l"l!l'l'l:'I l'l!l' 1!11111';1'1!' 1<11•1· l"I 1::

Spjndlerowym

Młynie

otwarto akadena.ckie mistrzostwa świata w narciarstwie
Karpiel najlepszy w skokach, Marusarz 5-ty w slalomie

MŁYN
trasie długości 480 m-,, laków najlepszym był J. Ma
Po otwarciu 'Jdbył się poka nej
się tu z0wy konkurs skoków, z udzia przy różnicy poziomów 182 m. rusarz 2:5'3, zajmując 5-te
Najlep- Zawodn:cy mieli do przebycia miejsce. Dalsi Polacy: 12) Nier
otwarcie akademickich nar- Iem 30-tu skoczków
nikowsk:. 19) Miranowski, 26)
szy styl zaprezentował w sko 59 bramek (po 2 zjazdy).
c'arskich mistrzostw świata w
Zwyc[ężył Rumi (CSR) 2:48,4 Karpiel. Startowało 29·ciu z<irządu kach Polak Karpiel.
członków
obecności
Po południu rozeP,ran-0 sla- m:n. :pn-ee! Manteau (Fri'lnóa) wodników. Polc:k K0zak nie
CSR. z premierem .zapot'l~!om mężczyzn na bardzo trud 2:54 Jira (CSR) 2:54,6. Z Po startował z powodu kontuzji.
kym_ na czele. łPo wc1ągnlęc1u
k' .
na
czecho~ owac i~J
widać było wyrażną poiprawę flagi
lódzldcll
od ozasu ostatniego apCYtJkalllia mais,?Jt odeg:amu hvn;i.r.ow ae- ii' r „ nqóUJ
·. .
.„..
i:rlmnastycznego z Węgrami c:hosłowack1ego i M1ędzynairo
Pewną n.ies!)Odz.'anką 7.alWQ~ dow~J un.ii Studentów, .odb~
dów było zaięcie przez 7 nobvw ł~ s1,ę .defilada, w któ~eJ wz ę
cę brą 7.oweqo medalu n.J o- li 1;1dział reprezenta:ici ucze1
tgr~yskach CONCORDIA Il (PIOTRKOW (DKS) uległ już w I starciu biński oraz niedowagę pos;a.
llmpiu.diie Sotomiki:'! fCSR, 1 stn.:czących .. w
W wadze cięż_
dał Wójcik.
OrganL
O·
k.
techniczne
przez
11:5
Il
ŁKS
- 4 m'c:s·oa w skokach pr:zez panstw:_.Bel!!:ll, B1:1;tgarn, U:,~~I\,
kiej Tramwajarze nie pos.aw P:otrkowie 'Xlbyły się 7.a kowi (Energetyka);
k<>'lli•a. Wyiprwd'iili go dwaj Fmlax_id:1. Francn. -~~„,~r,
P'Jlsk1 1 Czechosłowac]i. ~ztan wody bokserskie 0 drużynowaga piórkowa: Zwierzch;iw dali zawodnika, Towarzysk;e
Pol,1cy P. Gaica i Kucias.
dar Polski n'.ósl Dziedzic. Po we mistrzostwo rezerw kl. A. ski (DKS) mimo, że trzymał spotkanie dnł-0 wyniki:
po'\vltanm uczestn'.ków przez
WYNTKT SPOTKANIA
Wyniki srmtkanie. 6 ą na<Stę- przew. Kom~tetu Organizacyj Oto techniczne wyniki:
waga musza: Rymler (LKS) biakowi (Energetyka);
pujące: koń z łę'kiem - 1) Lilo nego Urbana i prez. Między
k (DKS szczyk0wi (Korab).
pierwszym .;;tar
(Czech,) 9,6.5 pkt. 2) Hruby narodowej Unii Studentów poddał się po
J ł h
1
kO
W
)
waga lekka: Pawia
.emu (Con,.._ordia1,·,
a oc a
guc a:
aga
(Czech.) 9,60 ipkt. 3) Szulc Grohmana, premier Zapotoc- Clu Waleck'i
wygrał na punkty z Grygiepunna
•.vygrał
(TramwaJ·arz)
tli
K
·
(Czecb.) 9,50 pkt. Polak Szlo- ky ogłosił VIII Akademickie
'
e ng rowskim (Energetyka);
kogucia:
waga
urek znalan:ł się na miejscu Igrzyska Z'.mowe za otwarte. (ŁKS) zmusił do poddan'.a się
waga półśrednia~ Chojnack1 kty z Nowak'.em (Korab).
5-tym z wyinikiem 9.01 pkt. W im:enju uczestników przy- po pierwszym starciu Sam- (DKS) przegrał przez techniczPrawic
piórkowa:
Waga
1) LJiQo sięgę złożył zawodnik czecho- czyńskiego (C'.lncoraia);
Skok1 pruez klOnia ne k-':>. w 2 starciu z Kuchar (Tramwajarz) poddaje się w
(Cze<"h.) 9,95 pkt. 2) P. Gaca (P) słowacki.
2-ei rundzie Bakalarskiemu
Pietrzak skim <Energetyka):
waga piórkowa:
l!llllll'lllllll!'lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill!llllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllDIHlllllllll~'llllllllllllllllUllllllllllllllllttlllllllllll (ŁKS) uległ na punkty Siko;waga średnia: Kawka (DKS> (Korab).
.._
sk'emu (Concordia); · k. (ŁK"'l zwyclęzy· ł na punkty z Pio'ri§tą do Red••'-cii
Waga póle t ęika: Sz\raube
"' kowskim (Energetyka);
waga I e kk·a: Z aga)s 1
11
w'ygrywa na
I z Ada m czyk1'em
>
!<Dł
Walaszczyk (Tramwajarz)
waga po'ł,.;""'ka:
zrem1sowa
•"~.
~
~.
punkty z Piwowarskim (Ko~·"u
d. )
• • • (Co
•
"'
"
~
fl'
(DKSl wygrał na punkty z
ncor ia ;
rab).
waga półśredn!a: Lubelski Wiechą (Energetyka);
Szanowny Panie Redaktorze! I W dniu 9. 1. 4 9r. walczyła
walk towaOgólny wyn:k
Adamczvk
ciężka:
waga
W związku z zam.eszczoną. sekcja Włókniarza o nagro~ę (ł,KSI uległ na puntky Laskow
4:4.
rzyskich
walko
punkty
otrzymał
(DKS)
(Concordia);
sklemu
Gward:ą
7
ŁOZA
przech'Jdmą
piś
notatką w Ich poczytnym
W ringu sędzi0wal ob. S~waga średn'a: Kierns (ŁKS) werem wobec braku przec'.wmie Nr 27 z dnia 28 stycznia z Łodzi i ŁKS-em.
korski, na punkty Kubiak Ar
Wobec powyższe~o uważa- wygrał na punkty z Majew- nika.
1949 r. ,,Dlaczego sekcja zapaś
tern. Słaby i Troszkiewicz.
nicza „WŁÓKNIARZA" 5pi'" my, że zarzuty stawia.n~ P,~zez sklm (Concordia);
Na margines'.e tego spotkaCZARNI (RADOMSKO)
waga półciężka: Mleleńczuk
„Jednego z Czy~lmkow ~ą
wyjaśniamy:
nia wypada zamieścić kilka
ZRYW (PABIANICE) 9:7
Sekcja zapaśnicza w.łókn'.a-: bez.~w:ie i świadaą. o n~~ (ŁKS) uległ na punkty Stańuwag. Przede wszystkim pod
rza posiada swojeg'.l kierowm znaJomośc.1 sprawy, prosi.my - czykow1 (Concordia);
Towarzyski mecz bokserski, adresem tramwajarzy: z pubwaga ciężka: wobec braku
ka. ob. Kubiaka J. Trenil!l.gi od pr~yszłości poda"'.ać s~o)e naz
bywają się przy ul. Przędza!- w1sko p~łne. qdyz ma1ąc ~wa zawodnika ŁKS-u, Sima (Con rozegrany w Pabianic'lch po- liczności nie można robić
niane1" 68 w poniedziałki, śr::>- gę. stawiać nam zarzuty, ruerh cordia) otrzymał punkty wal- między tamtejszym Zrywem kpin. To co widz:ellśmy w
a zespołem Czarnych z Radum sob0tę w hali Wimy, nie moCzytelni kowerem·
dy i piątki. Trener zrezygno t e-;- !:1a t en „ J e.d en ~ .
ska, zakończył się zwyclę- że być podciągnięte pod mt<>
.
się,
~1awmć
odwa~ę
kow
stycz1
WC\! z pracy z dn:em
stwem tych ostatnich w sto- no propagandy boksu. Można
DKS (ALEKSANDROW) nia 49 r. i zamiast nieg'.l kie Z g.óry d~1ę~ie~y za um1~sz
nie posiadać 2'awodników w
sunku 9 :7.
ENERGETYKA S:S
rownik '.lb. Kubiak przeprowa- czen:e W!J_asn~ema i wyrazaW Aleksandr~wie od~ył się KORAB (Piotrków)-TRAJ\1- wadze ciężk'.ej jednak juz
my nadz1e1e,. ze dla Pana Re
rłza trening:
niedopatrzenie niedowagi Wój
WAJARZ l&:O
daktora będzie ono wystar- mecz b0kserslti o druzynowe
Włók ·
i
L
•
'
ma- czające".
Sekcja. za.pa„n C?11
cika kladclemy na karb nie„ mi~trzostwo w kl. B. pomi~
KS Włók .
Wł Z
rza dala się poznać na rinW sob0tę w sal! Wimy dbałości. A teraz ':> Rybińniarz dzy DKSem (Aleksandrów) l
••
. w.
gach:
Energetyką z Łodzi. Uzyskano odbył się mecz o drużynowe sk:m: spóźnił r.ię ten zawodsekretar~
W dniu i6. 9 . 48 r. walcząc
wynik remisowy 8:8. A oto mistrzostwo w boksie w kla- nik do wagi. Tu znów brak
(S. Jendrus:ak)
w ogólnych zawodach na OJB pomiędzy zespołami dyscypli:iy. A może Rybiński
sie
A więc zgadza to się z tym, wyniki walk:
budowę warszawy.
w dniu 12. 12 48 r. z ramie cośmy pisali w Odpowiedz.i Re waga musza: Joachimiak Korabia z. Piotrkowa i Trnm- po uzyskaniu kilku zwycięstw
n'a ł,OZA startowało 5 zawod dakch w Nr 28 z dnia 29 stycz J (DKS) wygrał w 3 starciu wajarzy. W0bec zdekompleto- przez k.o. pozuje na •. asa'.
n:ków ku uczczeniu Kongresu n'.a i949 r. że z sekcją zapaśni przez k. o. z Kordasem (Ener- wania zespołu łódzkiego, goś- Jeśli. ~k. to czyni to zbyt
\cie uzyskali 16:0 wałkowe- wczesn:e!
Zjednoczeniowego z ramienia czą „Wlókniarna" nie jest źle.·, getyka);
waga k0gucla: Baranowski rem. Na wagę spóźnił się Ry
Red.
.. Włókniarza".

SPINDLEROWY
Odbyło
(obsł. wł.)

I
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l" S li pr1egrywa z Concordią li 5:11
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Trogedia Amerykańska
przesuwała m;ędzy palcamt
i
Włożyła rękę do w"dY
'ropelki sciekaiące z wioseł.
- Chłodna? Nie wiem.
Zatrzymał się i zanurzył rękę, zadumany. N'.e pojedzie
od razu do tej wyspy Zii daleko - za wcześnie. Roberta
zacznie się dziwić „ Trochę później. Musi jeszcze namywszystk'J„. Roberta pewnie będzie
rozważyć
ślić s'.ę
chciała 'zjeść śniadanie (śniadarue!), a tam o milę zaledwie
jest śliczny widok. Pojadą tam i mogą zjeść, właściwie
tylko ona, bo on dziś jeść we może. A potem„. potem„.
Patrzyła w tę str':>"lę, gdzie miał być ten śliczny widok,
na ten zakręt lądu, wrzynaj'lcy się głęboko w wodę i nastrzęp'.ony strzelistym! świerkami.
- Czy znasz tu jakie miejsce, gdzie będziemy mogli
zatrzymać się i zjeść cokolwiek? Jestem już tTochę głod
na„. A ty. mój ukochany?
Po co nazwała g'.> teraz ukochanym?
Mała gospoda i przystań zmalały jeszcze bardziej i stały
kiedy to
się podobne do budyneczków na Crum Lake,
wiosłował tam zeszłego roku i marzył. żeby mógł kiedy
znaleźć się na takim. j:>k t-J, Jeziorze i spotkać taką istotę,
jak Roberta„. Nad głowaml ich pł::'ną takie same wełniste
•0tbłoczki jak owego fatalnego dma.
o zgi'.ozo! do czego on d0szedł? Teraz również mogą
SiOb:e poszukać lilii wodnych dla zabicia czasu, zanim„.
dla zabicia czasu„. zabicia„: Boże.
Musi jednak m,·śleć ciągk o tym. jeżeli trwa w tvm
zam!htiz.e.„ Musi myśleć o tym

Popłynęli w!ęc tam, gdzie miał być ten piękny wid1Jlt,
do maleńkiej zatoki i zatrzymali się przy piaszczystym
brzegu, koloru miodu, zabezpieczonym zupełnie od oczt.
ludzkich.
Wysiedli. Roberta ostrożnie wyjęła śniadanie z waliz.I\:!,
odrzuciwszy gazetę, w którą było owinięte, na p~asek, pe
którym Clyde się przechadzał. Uważał, że teraz właśnie
trzeba wyrazić zachwyt nad pięknem przyrody. Myślat
przy tym bez przerwy o te1 wyspie 1 zatoce przy nie1,
gdz'.e musi wreszcie wykonać ten straszny, ohydny czyn
i nie dopuśdć, aby ten starannie opracowany plan mW
spełznąć na niczym, o Ile-„ o ile nie chce zrezygnować ze
wszystkich swoich zamierzeń. Lecz t.eraz, gdy zbliża się ta
straszna chwila ... jakaż g':> ogarnia zgroza„: Może popełni
jaki płąd, może źle wywróci łódkę, może„. może nie będzie
miał odwagi,. do„. do.,; O, Boże! Stanie się więc „ stanie
Osądzą! Nie. nie, nie może!
się mordercą! Aresztują go!
nie chce!
Zasiedli razem na piasku do śniadania. Spokój panował
Roberta Z&częła rozmawiać, zastanawiać Się, jak
dokoła
sobie będą dalei radzili. obliczać wspólny stan majątkowy,
namyślać s'.ę, dokąd powinni teraz pojechać. Może do Syracuse. Tam chyba będzie najlepiej_ jeżeli oczywiście aogadza to C!ydowi. i co dalej mają robić. Słyszała od szwagra Gabela, że w tym mieście powstaje nowa fabryka
koln'erzyków i koszul męskich. Może by Clyde mógł dostać
tam taki! posadę_ jaką tu zajmował? A potem. gdy najqorsze ich zmartwieniE> minie, będą mogli znów razem
pracować w tej samej fabryce, Teraz wynajmą chyba sobie
tylko ieden pokój, bo na więcej ich nie stać. Taki pokój
przy rodzinie. Gdyby jednak •Clyde nie chciał, b'> jako~
teraz nie bardzo się zgadzają 1 przynajmniej nie tak, jak
to dawnlef bywa!o moga wziąść dwa dwa połączone ze
Ona rozumie przec;e;7 dosk':>nale, 7-e Clyde
sobą pokoje.
z niezbyt wielką chęcią 1 radołcia tak sie ooświęca.

;liAZUH

Do na,ibardziej twardych
ambitnych pięściarzy łódzkich
należy :Afazur (Włókniarz). Ma.
zur może przegra~ walkę, ale
przeciwnicy jego muszą. się dobrze przy tyl)l napracować_
Mazur wie, ~o to jest praca..
1'[1m pracuje ciężko w PZPH
Nr 1. jako wózkarz, toteż nie
dziwmy się, że cze.sami jest
zbyt powolny w ringu i ocięża.
le chodzi na nogach. Mazur po
zostanie dla nas zawsze wzo.
sportowca,
nm prat\·dziwrgo
kt6ry uprawia sport dla eportu,
a nie dfa osobistych lrnrr;dd.
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tKS- Wisła (Kraków) 4·. 4
Wczoraj wieczorem na lo<lo.
ŁKS-u rozegra.ny zoRtał
k<„arzyski mt>cz hokejowy pomiędzy krakow~ką. WiRłą. a. go•rodarzami.
~frez zako1irzył ~ię wynikiem
remisowym ł:4 (0:1) (3:1),
wi~ku

(1 :'.!).

Dzisiaj o godz. 17.30 Wisła
<?ra w Zgierzu z Włókniarzem.

Od R d k ••
e a CJI
We wc·?.orajRzym Rprawozdn.

niu z mP,ezu pięściarskiego f,KS
- Gwardio wkradła Rię pomył
ka: Z Gwardii prawem kaduka.
uczyniono druż,vnowego mi~trza.
wirt>mi~trz'l}
Pol&ki (z1mia!'t
krzywdzą.., tym samym pii:~eia
rzy ŁKR·u. Na końcu sprnwo.
„Wydaj11 nam'
7iiania pisząc:
!<i". że adnńRzezanie w tym r()
...
'
k11 będą mu~i!'li poi<'gnn6 11ię :r:
za~zczytnym tytułem„." mielił
my na myśli t)·tuł wi<'emistrB
PclPki. 1>tń1·:v oddajemy w ty111

rc,lrn G'..;.:·dii wnrnawski<'j lub
Zrywowi łi11lzki<'n111, j!'dyż na~nm zdaniem ostateczna wal.
k~ o tytuł mistrzn i wirPmistrrą.
powinna. ~ię rozegrać pomi•?dzy
tymi dwoma zeRpołami.

Po co ona tyle gada? Niech sobie zresztą gada, jeżeli
jej to przyjemność sprawia.. Czyż to mo?.e teraz mieć jakie
:r.~~11· 1 21t1'.(,? Cóż z tego. czy on zgodzi się z iej zdaniem,
czy nie.
Wielki Boże! ona mówi tak, jakby jutro je5zcze miała
istnieć! A jej' już na świecie n:e będzie ...
i żeby ręce,
Żeby mu tylko• nogi nie bardzo drżały„.
twarz, ciało nie oblewnły się p'.>tem„.
Usiedli znów w łódce. Clyde bez przerwy spoglądał
w stronę wyspy. Nie, n:e ma tam nikogo„. nikogo zupełnie:
Nigdzie. ani w lesie. ani na wodzie.. nikogo. Tak tu jest
c'.ch'.l, d7.ięki Bogu i spokoiniP Mógłby już ... tutaj::: albo
tylko nie zabraknie mu
jeżeli
trochę dalej„. to zrobić::.
odwagi„. Teraz je; jeszcze nie ma.
Roberta zanurzyła ręce w wodzie i spytała s!ę, czy nie
ma tu gdzie lilii wodnych albo Jakich kwiatów polnych.
Lilii wodnych! P'Jlnych kw:atów!
Upewnił się zupełnie, że na ca1e1 wielkiej przestrzeni tego
lud?.kiego żvcia.
pięknego jeziora n'.e ma żadnych śladów
Nie widać tu żadnych dróg an, nawet ścieżek, żadnych kabin, namiotów ... A może być gdz:eś niedaleko w lesie jaki
Czy to możliwe? A gdyby
myśliwy czy traper albo rybak
właśnie był? I zauważył, ..
shrdl wyfyww
O, d0lo!
Rozpacz! Smierć! Wszystko ua nic!
Ale chyba nie... zn:kąd nie dochodzi żaden dźwięk.
Nigdzie nie widać żadnego dymu, tylko.„ tylko te wysokie,
ciemne świerki jak włócznie, sterczące ku mebu, a między
nimi jeden. drugi. uschły, bez życia . szary; martwe ramiona
wyciąga do sł'Jńca.
cmfwyp
.
Sm'.erć!
Tylko ostr!. ?1eta~czny krzyk sójki gdz:eś w głębi lasu. Tylko gdz1e!"ll<"gdz1e ruda smuga przelatującego dudka
1 .czarne skrzydła. Tylko tajemnicze nibv zaświ.,.~owe p::kaD-031512
rue samotneito clziacioła.

