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'l'M3S donosi z Tokio, iż socjali
śei japońscy na wyspie Rok.
kaido wyrazili zgodę na wspi\ł
pracę 7. partią komunistyczn:i.,
nio hacząc na odmowę kierow·
nietwa j.nrońskie.i J?artii ~ocja
hstyczneJ na analogirzn~ propo
z:-~ję Komitetu Centralnego ,Ja
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WARSZAWA (PAP.). Na wczorajszym 53-cim posiedze- perfidnie sy:uadę mięsną w
niu Sejmu Ustawodawczego R. P. główne zainteresowanie krafo. dui:ym eksportem mię
wzbudziły oświadczenia premiera
tow. Cyrankiewicza w sa. Plotki te - jak wszyst
sprawie rządowego projektu usta.wy o zmianach w organi- kie dotąd rozsiewane przez
zacji naczelnych władz gospodarki narodowej oraz oświad wrogów dem'Jkracj'.
ludowe~
czenie ministra rolnictwa i re form rolnych Dąb - Kocioła - są najoczywiściej bezpodw związku z akcją rządu w sprawie po<!niesienia hodowli stawne i nieuzasadnione.
bydła i trzody chlewnej w k ra,in.
Stwierdzić
muszę z całym
wowania gestii nad handlem j przemysłu i handlu. planu go- naciskiem - ośw '. adcza min.
(Ministerstwo
Handlu We- spodarczego oraz prawniczej i Dąb Kocioł - iż e!;;sport ml~1
sa i le.l{o przetworów wyno~
wnętrznego,
Ministerstwo regulaminowej.
zaledwie okolo 3 proc. ogó!ne.l
Handlu Zagranicznego").
prcdukcji m;ę!'a. Ek~port dziW DRUGIM PUNIWIE
siejszy w mięsie jest zatem
PORZĄDKU DZIENNEGO:
Pełny
tekst
przemówienia
Oświaclczenie ministra rol· tak skromny w swych rozmi::i
Premiera umieścimy jutro nictwa i reform rclnych w rach. że rac7.ej należy go trall:
przyp. Red .•
związku 7. akcją nądu w spra tować ja!'o bilet wizytowv za
Po przemówieniu Premiera. wie podnieslc>nl:i. hodowli by· aran ica ś wiadczy o tvm :.
projekt ustawy o zmianach dła. i trzody rM~wncj w kraju ;ornri~ ainv się gospodarcz~ i
w
organizacji
naczelnych - głos zabrał min i ~ter Rolni zam ierza my w przy s zło ~ c i władz gospodarki
narodowej ctwa i Reform Rolnych J. a m<1my w~zelkiP ku temu
warunki - rozszerzyć na~z
Izba
przesłała
do komisyj Dąb-Kocioł.
obrót handlowy na tym odcin
ku z zagranicą.

Przemówienie min.

Na posiedzenie przybył rząd
premierem tow. Cyrankiewi
czem i wicepremierem KoW ostatnich kilku miesią
rzycki m na czele.
cach - rozpoczął mówca Posiedzenie otworzył mar- rząd Polski Ludowej podjął
szałek Sejmu Kowalski.
szereg doniosłych uchwał, dotyczących rozwoju hodowli i
W PIER VSZYl\I PUNKCIE produkcji zwierzęce;, stwaf'ORZĄDKU DZIENNEGO:
rzających wy.jątkowo sprzyja-:.
Pierwsze czytanie rządowe· .iące warunki dla wzmożenia
i przyśpieszenia tego rozwoti:i> prejl'ktµ ustawy o zmia·
ju.
nach w orgar.izacJi naczelprzedstawił następ
11ych właclz gospodarki naro- nieMinister
wszystkie posunięcia rzą
cl!>wej - zpbrał głos prezes du, zmierzające do podniesieRady M'i'listrów tow. Cyran- nia produkcji hodowlanej, cha
kiewkz, witany burzliwymi rakteryzując sytuację hodooklaskar.'.li calcj Izby.
wlaną bezpośrednio po wojnie
Premier tow. Cyrankiewicz, ~ w latach następnych oraz w
przedkładając Izbie w
1m1e- porównaniu z innymi, mniej
krajami Euroniu Rządu projekt ustawy o zniszczonymi
py.
z:nianach orl'anizacji naczelDrugą część swego przemónych władz gospodarki naro- wienia min. Dąb - Kocioł
podowej oświ.adczył m. in.: _,Do święcił szczegółowemu omóustawy tej rząd przywiązuje wieniu korzyści, jakie zapewwielkie znaczenie. Ustawa ta nione zostały rzeszom hodowma bowiem na celu przysto- ców zwierząt gospodarskich.
S;)wać organ'.zację naczelnych
Temp0 przyrostu pogłowia
władz gospodarki
narodowej, nieroqacizny uległo w reku
a więc organizacię kierownic- ub. p.ewnemu zahamowaniu w
twa naszej gospodarki do tych wyniku nieurodzaju pasz oraz
glębokich
strukturalnych w wyniku nieuregulowanego
• zmian, które zaszły i zacho- obrotu artykułam; zwierzęcy·
d-.:ą w naszei ekonomice, i do
mi. Aparat obrntu składał się
~vielkich zadań,
stojących w
w znacznej części z elementej dziedzinie przed nami.
tów
prywatno·kapitalistyczPodstawowym
elementem nych. przyzwyczajonych do
przedlożonego projektu usta- handlu nielegalnego, wprowawy jest postanowienie o znie- dzaiących
specjalnie zamęt
sieniu urzędu ministra prze- na trudnym do opanowama
mysłu i handlu i o utworze- rynku mię!:nym. aby móc ona
niu ra m•e;sce znoszonego rować Mln'kowi jak najntż·
Ministerstwa Przemysłu i Han ~ze ceny.
dlu - sześciu ministerstw, w
tej liczbie czterech
mini- ZWIĘKSZONE
:lAPOTRZE·
sterstw, mających sprawować BOW ANIE - SKUTKIEM
gestię nad przemysłem (MiniWYŻSZEJ STOPY
st„ ~·;two Górnictwa I EnergeŻYCIOWEJ MAS
tyki. Ministerstwo Przemysłu
PRACUJĄCYCH
Ciężkie~o. 'Hinisterstwo PrzeRównolegle z pewnym za·
mysłu Lekkie.iw, 1\l[inisterstwo
Przemysłu Rolnego i Spożyw hamowaniem temoa
wzrostu
czego) oraz dwóch
mini- pogłowia - zwiększone zapo
sterstw, p:iwołanych do spra- trzebowanla rynku wyjaśnia
minister rolnictwa - to skutek zwiększoneg0 stanu za·
trudn'.enia, powiększenia stanu ludności miejskiej. a prze·
an~lo-szwajcarskich de wszystkim - wzrostu ptarro'i<owań handlowych i poziomu stopy życiowej.
Istotnym momentem jest
LONDYN, (PAP). - Trwa także poprawa st0py życiowe1
Jące od pewnego czasu roko setek tysięcy dawnych bezrolwania handlowe między Wiei nych oraz bardz!ej korzystne
z każdym roki-em położenre
ką
Brytanią a Szwajcarią milionowych mas m~ło· i śre
przerwano na skutek niemo- dmoMlnych chłopów. W kor:
mias!e>
żncści osiągnięcia porozumie sekwencji nie tylko
ale l wieś spożywa zn~. czn\e
nia co do wysokości ekspor- więcej mięsa, niż przed wojtu szwaicarsk!ero do An1lli. nil.
'!

Zerwanie

Dąb-Koc oła

G~rn zon

Karpeaisi

tJrzes7edl '11" stronę
wois' t demokratycznych
RZYM (PAP). Jak podaje
agencja ,_Elelteri Ellada" w
osta'nim czas·e wzrasta szcze
gólnie liczba żołnierzy armi!
rząciu ate11sldeg0, którzy prz;:
chodza na stronę anmi demo
kr<\ tyrir.ei. Agenc1a przytacza
li~t 450 żołn· erzy
garnizonu
mias ta Karpenisi, którzy ośw:adczaia.
iż
postanow1l1
przyłączyć się do arml; del'l\o
kratycznej
gcl. yż przekonali
g1ę, że nies e
ona wolność i
pokój narodowi greckiemu.
Żoin' erze ci wyrażają p rzeko
nanie. że armia demokn1tYc:>.
na jest dostatecrn;e siln;, ,
aby uwolnić cały kraj.

PARYŻ (PAP) Agencja Elefte
r' Ellada donosi. że bitwa 0
INTENSYFIKACJA
zdobyte przez arROLNICTWA PRZEZ WZi",J(' Karpenisi,
-n' e dem-0kratyczną - trwa z
ŻE''HE PRODUKCJI
'1istabnącą silą.

HODOWLANEJ

R?.ad faszystowski rzucil do
Min ister Dąb-Kocioł stw'erdza dalei że rząd dysponuje walkl rnaczne s1ly. piechoty_ lo
tn ctwa l artylerii.
(Doko11czenie na str. 2·ei)
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52 osobv zginęły
w katastrołie lołniczei
LONDYN, (PAP). - Wedepesz, jakie nadeszły
z Trypolisu (północna Afryka) w pobliżu tego miasta
spadł wczoraj rano 4-motorowy samolot pasażerski bry
tyjskich linii lotniczvch.
Samolot znajdował się w
drodze z Nairobi (Afryka
wschodnia) do Londynu.
Katastrofa nastąpiła w cza
<;ie gwałtownej burzv. Zginęli wszyscy pasażerowie w
.1l?ści 44 ?sób oraz 8 człon
<OW załogi.
.
,
dług
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pokoju

RZYM (PAP.). IO::ierownic-1 rodowych i doszło do wniotwo Włoskiej Partii Komuni- sku, że bloki te mają cha.ra·
stycznej ogłosiło komunikat, 1 U.ter wyraźnie lmperia.listyczw którym w imieniu klasy ro . ny.
botnicze.i I wszystich prawd:ri
C
· h · t
· t
wvch de111okratów włoskich
. e1.em. ic .i.es pr~ec1ws :awyraźają Stalinowi wdzięcz- v~iame .się z;v1ązkow1 _Radz1ec
ność z.i propozycję rozwiąza- kiemy 1 kraJom no~eJ. demonia trudności międzynarodo- krac~1 ~raz u~a_cow1eme pano
wych i utrwalenia pokoju w wania ui;ipe~iahzmu anglo drodze bezpośrednich rozmów ar:ie~ykanskiego nad narodaz prezydentem Trumanem.
mi uropy.
Trudności
przejściowe
na
Komunikat
stwierdza, że
Kierownictwo Włoskie.i Par
rynku mięsnym, jak każda kierownictwo Włoskiej Par- tii Komunistyczne.i podkretrudność w 9dbudowie naszej tii Komunistycznej poddało a- śla , że pozycja rządu włoskie
nalizie uporczywe próby po- go i reprezentowanych przf'Z
gospodarki. stały się p0żywk;ą dejmowane
przez pewne pań- niego partii, wypowiadaią
obcej. wrogiej agitacji, obcej stwa w celu wciągnięcia cych się za przyłączeniem do
wMgiej plotki, tłumaczącej Włoch do bloków międzyna- tych ugrupowań imperiali-

W obronie

Agencja TASS donosi z •rohio. iż wśród mas
f•zlonkO'.I':
skich partii socjalist.vtzn!'j 'łV Ja.
ponii słyszy się coraz licz11i<>i·
szP głosy, domagajl),<'e się ~mia
ny kierownictwa partii.
Grupa
parfamentarna part;i
.wjalist~·czne.i odwiPdzi!a Kata
.i~ma i zaproponowała mu.
by
<·ah· centralny komitet wykoną,
W<'~Y partii podnł s' r: do .dymi.

światowego

stycznych jest. n\e , tylko
sprzeczna z inte,resa.mi Włqch,
którym zależy na pokoju i
współpracy
narodowej, lecz
stanowi również zdradę u~e>
czystych obietnic, dariych narodowi prz~z wszy•tkie partie
w czasie kampanii przed·111yborczej. .
Włoska Partia Komunlstycz
na oświadcza, iż postanow'ła
nawiązać kontakt z partią rncjalistyczną i wszystkimi siłami demokratycznvmi. m;iująoymi pokój, w celu opracowania konkretnych form d~i~
łalności. skiero1·.r:mej przeciw
ko wc1aganh1 Włoch rln bloków im?e:-ialist~·cznych .

imperializmu

Truman, Acheson z,vi Bevin
odrzucają

próby porozumienia uczyn1one przez

WASZYNGTON (PAP). - Sekretarz Stanu USA,
Dean Acheson, , przedstawił na konferencji prasowP-i
stanwisko rządu amcry kańskiego wobec za!?;adnień
poruszonych w wywiadzie Generalissimusa Stalina,
udzielonym agencji pras owej „International News
Service".
Deklaracja Achesona świadczyła wyraźnie o zakłopotaniu, w jakie ;>ro pozycje
Generalissimu~a
Stalina wprawiły Depar tameut Stanu i o niecb~ci
do pokojowego uregulow ania spornych zagadnień.
Pragnąc uzasadnić

usiłując przP.rzucić
nań
odpowiedzialność
za
niemożność
osiągnięcia po-

ZSRR,

rozllmienia.
Potwierdzając zamiar utworzenia separatystycznego
rządu zachodnio - niemieckiego. sekretarz Stanu USA
pragneł jednocześnie przeko
nać słuchaczy, iż fakt ten
nie będzie stanowił przeszkody dla osiągnięcia w
przyszłości porozumienia w
sprawie Niemiec.
Konf~rencję prasową Ache
son zakończył zdawkowym
oświadczeniem,
że „droga
do porozumienia przy pomocy normalnych kontaktów dyplomatycznych stoi
o:awsze otworem".

sposób sugerowane już hyly
ze strony amerykańskiej.
Czując jednak słabo (;ć tej
motywacji, Acheson osi oni I
się formalnym pretekstem ,
iż „rząd USA nie został oficjalnie powiadomiony o pro
pozycjach radzieckich, lecz
dowiedział się o nich z prasy".
Aby „podmurować"
„OWUCT" OS" PR ASV Tl!' l\
wreszcie swoją nieprzekokonieczności mu5zą stać się nywającą argumentację, AN. JORK (PAPl
Wbrew
przedmiotem dyskusji mię- cheson powtórzył stereoty- oficjalnym próbom osłabie
dzy USA i ZSRR i że w ten powe zarzutv pod adresem nia znaczenia propozycji

t)rzed
.negatywne
stanowisko wobec propJzycji spotkania Stalin - Truman, Acheson zmuszony był
uciec się do argumentów,
że St. Zjednoczone nie mogą
prowadzić
dwmtronnych
rozmów na tematy międzynarcdowe, zapomiiv1iąc o
tym. że 7acradnie·1ia t'.J.lde z
opinią publiczną

I

ą'l;e~~

RadLiecki

Zw . Radzieckiego i przygoto wania gruntu do ich odrzucenia, znaczny odłam pra
sy amerykańskiej i to nawet
reakcyjnej, licząc się z powszechnym w narodzie pra'"mieniem pokoju, przestrze·
f{a przed propagandowymi
i dyplomatycznymi
ko~se
'<wencjami ponownego „za.
'rzaśnięcia drzwi" przed roz
11ow:>.mi radziecko • amery•
:ań~kimi.

Znany publicysta David
Lawrence na lamac-h półofi
cjalnego
„United States
News and World Report"
podkreśla,
że
nie można
kwestionować szczerości pro
oozycji radzieckiej. dodaiąe
i'-'rlnocześnie. że odrzurPnie
;,,h osłabilobv p07vcje USA
w opinii światowej.
(Dokończenie

na str. 2.)
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Wszyicy oskarżeni. odpowia
P0t,p:ając w ostrych słodający przeri Sądem
Doraź- 11'"".iCh sprzedainość
oskarż0-

SOFIA (PAP). Rząd buł
garski ogłosił obszerny komunikat, oma-wiający przebieg rozmów mtędzy Bułga
rią, Albanią, Jugosławią z je
dnej stronv i Grecją - z dru
giej strony, na temat uregulowania stosunków sąsiedz
kich.
Komunikat. cytu1P tekst bf'z
1>odstawnej uchwały komisji
(Organizacji Narodów Zjednoezonych, przyjętej w listopRdzie ub. r. w Paryżu, w której stwierdzono, iż trzy państwa sąsiadujące od północy
z Grecją - „zagrażają całośeJ. jej granic i niezależności
p0lJtycznej".
KomlsJ·a
mediacyjna na

ur<'gulow;i Ja ENaw ,cranlcz-1 Minister spraw zagranlcznych.
nych Bułgarii, Wasyl! Kola4) Uregulowanie ~praw uC'ie row, wyst0sował depeszę do
kinicrów z obu krajów,
ONZ na ręce dr. Evatta, w
5) Formalne wzajemne uzna której stwierdził, iż „przyczy
nie i::ran!c.
ną niepokojów na B::ilk::inach
W · czasie kolejnego XI po- był dotąd I jest na_dal rząd
siedzenia komisji med\acy,J- att>ńskl, który nawet obecnie
nei. przewodniczący dr. Evatt zgła~za swoje pretens,Je do
·
·· 1 A Jb :inii, ll:'lzii:łosil n~ta_tpc:m:v projekt tl' k ziem
Ruł,q11r11
i;tu, w któ~ym nil' b~·lo mo- dząc tym samym '~ tnytorial
wY
o wiajP-mn;vm nzttan1u ną całość obu .kr~jnw".
gr2nic. Dr. Evatt nakł;inl::i.!
Dr. Evatt o~wrndczył k~res
1 ..-I:;~
rzad hułJ?a_ri;ki I albańskt do pondent<?wi ",~cv1 Yor.~
podpi!'lani::i. ukłRdu, nie i::iwie ratd Tribuna. w Paryzu, 1~
rającego klanzuli w spraw11<'h umowa mlędz~ C7;f.erem.;:i p;;in
granic. Dr. Evatt zakomunlko stwami b:iłkansk1ml nie zował, iż „rząd ateń~k[ odma- StRła podoisana,
ponieważ
\via podpisania formalnej de- „Grecja nie
chciała. uznać
klarac.ii w sprawie ostatecz- gr:inłc 7. Alb<>nią".
nE>go uznania i::ranlc z Bułga
W ten .$nos6b :mstl'lła publlS"W"Ym X posiedzeniu, w któ- rią i Albania".
ewie i:twierdzon;:i odpnwi~-

dzlalność, obarczają-:a rząd isteński

za niepowodzenie rozmów między czterem3 państwami bałkańskimi.
Komunikat rządu bułgarsklcgo stwierdza. iż przeb 'ea
cztProstronnych rozmów w Pa
ryźn

wykazał

noś6 nchwe.ł:v

be'l:J:>Od ~t„w-

lrnmi~.il

ONZ.
która 4 tygnrinie temu M k :irżyłn Bułgarię, Albanię i .Jugosl::iwię o agresyw~;- plan~·
w ~tnsun~u do G~ec11.
.
. „O_b:!cnie stało ~ · i: callrn.w1cie yume ::-: J?los1 k0m m1k1.t
- ZP. wym1MJ•1ne trzy ~·~ądy
wvkazały pełną . i:rotowo>c uzn;inia istniejącyci1 granic. a
jedynle rząd ateńgki prow:idz! agresywną polit:--·I;c>. tym
;;am:vm zagr;:i7:ijąc p i'l~0 j n·Ni

I

:i;:i

nym za nadużycia pope~nione na terenie Państwov.-ych
Zjednoczonych Zakładów Prz.::
m:vsłu Oziewiar11k!cgo w Al~\trnndrowie - przyzna!: się do
w im•
·
Ze~nan 1 a, złożone przez prze
słuchanych ple:-wszych sledmiu świadków potwierdziły
r.arzuty oh;ote aktem 03 karże·
·
" czeao prokurator
nla, wobec
z.rz~kł s: ę dfll::zych świadków.
Po z~mknięciu przewodu są
dowe;:w pierwszy zabrał głos
p'Jpierapcy o~karżenie. przewodnicz:~cv Łódz:ki'.?i Del:.17atu
ry Komi<li Specialnej _ Made "
k · .
, ·
.
. r~m~:O ~ZUJ<\Cr n~t;;::;;:e.,_z_~
~rupa ~,-~ -~ z;ch ~•ii a .~~~ne · . , ~- ·~ ~ Il) • z pry\
:_.n.ci_a ,y 'IVY·
.
Pa_nstwo n~sza d~je pry-

I

B::łkanarh".

r-„ch pr!!cown:ków PŻZPDz pr:zew : l!adej w imieniu Dele
ga+ury Komi5ji Specjalnej ape
;u'e do Sądu o suro·vy wymiar
k::iry d)a v:szystkich oskarżonych.
z kolei prcl'-•'~t ,r Gr~becki. daje charakt~J J ~• .•kę askar
i©nych i precyzuif' :1..h czyny_

I

Po przem"r.v:enlu p;·0kuratora. Sąd wydal° wyrok, s!uiz·lh
cy:
Cich-0wskieg0 n'.3. 13 lat więzien;a.
I.ewandowskiel!o na 12 lat
•.v ' ęz'en!a i 75 tys zl ~rzyw
ny

Borzęckiego na 12 lat więzfrnia.
Paczesnei;:o na l D lat więzie
n!a i 50 t;vF. grzy\vn:v.

~4:}Y.;~~f~k~'.~~f:~: iolijarze oXrdągu łódzki ego pfzod uii I2iff~:f.~~Ę;~ff;f;~ ~,~~~,~:;;,:~:~; ·~;:':,,~~
przyjęła projekt następującego układu uzgodnionego z Bul

w

z

garią:

oszczę

„

•

nym zuzyc1u

Ustanowienie stosunków
uchwał
dyplomatycznych.
~ji'
1
W_ dnin 2 hm. odh.yl ~ię, Z
W O.VRku~jj 73 b"1erało goR
~·o
2) Wznowienie konwen. . .
granicznej z 1931 r. między urlz1ałl'm 200 delegAtow, II Kra mówców. .TPdnym z Mpilni~jBułgari" i Grecją.
jowy Zjazd Kół ZZK Shuiby pa g1~·„h zadnń, 11toj~eych 'lrz<>d
glużl1ą parowow~ą ~twiPr3) Ut:.;,orzenie komisji dln rowozowej,
G7ili dC'lPg-Aci - jN1t. podniesie
nic poziomu
fachowego mło_
rlych pracowników Rłutby paro
wozowej. Ostatnio ZZK zorga„i
(Dokończenie ze str. 1)
wwal 10 kurF6w w~r6lz?wodnir
obecnie niezbędnymi środka· kl:pna, w formio bezzwrotnej do twa prarY nla młorl;ch mn~7.~111
mi. umożl'.w'.ającymi intensy- tac.ji.
stów. PrzPwinnje ~ię r6wni('Ż
fikację
rolnictwa „ poprzez •PR~l\!IE DI,!\ HODOWOć'N •tale s?.koJl!„ie pn~onel11 pomn
wzrno±enle produkCJl hodowla
~ "
.-. _ e,nw7.rgn.
nej. Uchwała Rady Ministrów
Od. 1 do 50 proc. obni„on:-;
De!cgaci postnnowili wykorz1
w połączeniu z ogólną korzyst bęclzie podate_k gruntowy c'Uit r.tar bcgate rloświa:lczenie kole
ną sytuacją, w wyniku pomyśl tych gospouarntw, "któM ~prrn. jany radzieckich clla pPcfoie~ie
nych zbiorów, stwarza w su- dadzą.. ok_reślc;tą. ~orrrię l\'V'WC~ ni a punktualności biequ poci?mie -następujące istotne wa- srółtlziclniom lub innym placo· ~t.w, oszc1.~nnofri sm11rów i inrunki p0dniesienia prod\11(CJ: whom lcgalnr.r.o h:i_ndln. An:110 - nych mat11rfalów ornz 8tCl~owar
hodowlanej.
wnne zostały nrzrriRy 0 zwJęk- jr>.zcze rarjonalnid~1ą.
koMer
~zcnin wyn1i~rn podatku od ioz ffarję paroYrnzów.
Urzędowe ceny żywca !lą ko wir.i~ty,·h
·hiatów
produkcji
· · wy~o
• k ą zw;erzęccj. W 1rowncizR. ~ię fif"IO
PnRł>rnowinno wzmńc wspótza
rzys t ne i· zapewmaJą
1
"
h
d
i·
t
op ł aca1nosc o 0W 1. nas ępu- złotowe pn>miP o.1 h7:rlrj ~1.tu. \vodnlctwo w s!:utbie p.1rowozo
je rozszerzenie b;izy paszo· 1 •
11 • ,_
· i,
QWT"
we.i
o
""'"u w "1e ..n P , 'V chwili obrcnP.i pni:ill1fam.'-.
wej. wprowadza się wydatne żPj przyc
fl mie~ięcy.
uln." i· podatkowe 1 premie.
,
·
t•lC"'Ti•l
!!:l
t'.·s, wy. ~zknlonyr,h maszy111li kc.in kontra ,,tnwanui.
„
F;;zezególną rolę ode~ra akc,jH ków nrn ,1 ~~ ror.ad 1 milion ~t6w kolc>jowycb. Dzifki szeru
ko,1traktacji i wreRzcie szerok I
k \V k „
. h a
- ko gfosowan1m111 1'""3pńlznwodmc
~zl •; •
a ·c.it tr.i 0 nwr.a Kn
"i<"
zi;krojone wysiłki w kierunka rzysta 7. 1.agwarnntow1tnej eon.v tl\-u znacznie zrnniPJ'Rz„,. lo
oprawienia
stanu
ilościowe!:'.n
·
t
,
„
t
„
.
ZP7yci11
węgla,
przy-r1Hl11,ią•·r:,r"
P
.. mo;r.e o rl!'ym~" „ vR. 7.s ZA 1rn:r..
ó
i jnkn&ciowego pog1owia.
Id, otrz'.·~ 11 .1· 11 1 .OOO l't nrnmii "a rinrnw 1·•
,.
Przodu.le w onci:~nn:rni 1!11?.1
Przy obecnych cenach nrzęrln n·l k~~<lej. Rztnki an~t~rczonej w w~niu węgla DOKP ł·ódt, e;<lile
·wyrb hodowca uzyRkuje wyj~t~ t<>rmrnie ~ prz;v~łur:n.ią 11111 nor parowozy znżywa.1!!> }lrzect12tnil!
kowo korzvstnv sto~unek 1~011 malne nlg1 po1fatkowe. Suma ko 4,o; kg. wegla. na 1000 torn1-br·1~
hwra do Ćen ~vta (10 do 1 ~o rzyści wyrafo się kwotą pona<l to Dl\ km.
b.ee 5-6 do 1. prze cl wojn;i.) 20 ~ł od 1 kg żywca - powy
w r Jn48 plan przewirly" nl
Z rynku wyp11rty zost~jA ale~ f.n.1 urzędowe.l ceny.
p 7 f'.i~i·haniP lfl•1 milinnńw parr•
tnent spekulacyjny. a skup ople
Min. Dąb-Kncioł w zakońrze wozn-krri. Przejechano 1911 ll'i
ra się o sieć gminnych spółrlziel ni11 swri;:o Tlrzcmówicnia. wyra- linn6w. W proi;:ramle pracy no
ni.
7.n. l'TZC'lrnn~nir, i7. i~tniej~ wa· nnjhliż•zy okrM - j:ikn n~r.z-:1
Dla zwiększr.nia hazy pnfizo. rnnld, by vr cią.'.tll najhl!ższycb n.1 7Rr1Rni!l w.vsuniętn walke o
KL.i duźe znaczenie b~•faifl miał lat nastą.piło podwojenie poglo- flnh:rn zmnit>jfizeni~ zużycia wr
rr·r·tanowiony przez rząrł import Wl:l bydła. i trzody chlewnej, J
„I!acznych ilo~ci nasion roślin
Prn•ta kallrnlnrja gnspnditr- g
"~. •k11~J·1· delr"orl nnrlkr11.
„ ~§tewnych, dzięki czemn prze ~·:i.
k ·sprawl,· ze
· t a ni: h wn ł n rzą- ~. l,"1'1 ró~n1'r"'.
"'·
„
' pł<te
z'e regulacja.
P
„
·.:i •
•
l'
·
"
"
~
11
~'"'duje
si"„ zwięltozenie obszaru " znaJu7.rn
nno
~·•
-'d' -mcwątp
k
· pozy podnrv"azyl"
··J"'
"' uposażeni~„ i wvrć
J
uprawy tych roślin o oltolo 22 tywny.....,.~n zwię n,~ .1.w~i. 1 'd wnnła htuie,i\ce d~·sproporcje.
rzoc. w stosunku do rokU ublo "icrzę AOuc:r:y w„w Oreenie - 11twierd:r:ił jeden :r:
gołego.
ok.Jasków min. Rolnictwa i RR, C:clPgatów wyaoko§f, Z1troh.
Ponadto pocljgte h~·hin kon ż 11 pomoc rządu ~powoduje, iz ków nznlr~niona jest od rz~ezy
serwowani!> pan, ~zeroka :ik.~.i:i BITWA O HODOWLĘ ZOSTA-,wi~trg-o wkla.du pracy.
:pornclnictwA żywieniR. itd. Ho NI'E WYGRANA PODOBNIE. 1'11. zn kończeni" ze lim ni uchwn
dn-wry nabywający rozplodniki JAK WYGRALlś!IIY DITW.t;l lili reznlurję, w którrj ro~tn·
otrzymywać btdą, 50 proc. ceny O CHLEB.
n11wili m. in.
pnpnlaryzown~
1)

Przemówienie min.

li ziazdu delegatów

Dąb-Kocioła

I

;V

00

V.T. Aża1ew

66

Daleko od Moskwy
Nasza t:-- ::a oddycha, żyje i walczy, cicho po-.; :::..:;:iał Batm=mow. Sierlział nieruchomo olJnk Aparatu, oparłszy policzek o rękę. Słuchać dźwięki z trasy było jego u1'tbionym zajęciem.
- Towarzyszu Mielnikow, tu mówi Rn:;:ow. Przede
v1szystkim winszuję w;:im z ok:i.zji rncznicy R~wnhwji
Październikowej oraz podarku, jaki nam ?:robił .Józef Wiscirionowicz - da_ł się słyszeć ochrypnięty głos naczelnika piątego punktu.
- Dziękuję. Proszę przyiąć powinszow;rni:i rówmez
i odemnie - ndezwał się l\Iielnikow. - Ucieszył nas
Józef Wisarionowicz.
Batmanow milcząc porozumiewawczo spojrzał na Zał
kincla.
- Na wiecu, zdecydowaliśmy wyzwać do współzawod
nictwa wasz kolektyw - kontynuował Rogow. - Jutro
do was przybądzie w sprawie zawarcia umowy sekt'„
tarz naszej organizacji partyjnej Kotenew, na razie
uprzedzam was. Czy słyszycie mnte?
- Słucham, -- powiedział Mielnikow. - Wyprzedziliście nas. My tu w żadnym wypadku nie moźemy zdecydować się kogo wezwać - was, czy trzeci punkt
- Zobowiązani.;i nasze są takie, proszę sobie zapamię
tać wyraźnie wymawiał Rogow. W terminowym
czasie zakończyć prace na drodze zimowej, doprowadzić
-

orimnozyć swoie dobra

11

węull!a

kół

··

"SJ'llf1

po

ZZK

__
mnR ,l'O!pjar~kidl
·

n•rzN:n .

\Hl\<'/.

- ··

Ol' planu 6-lPtnicl!"O i mohilil'I
wnc· niijR1er.w;" ma~y l•nln.iar.-ki ·•

rio przedtermino·,;-eg-n v:yknuaa1.•
planu trzyletn!e~o. PMtano~i„:
~n również w1.mńc
p:nC'\' na i
po1foit>~ienil'n1 ~wi~nnm1>(ici ld1'l'n
wPj kolrjnrzv w or:irciu 1 irlc?
lc?"ię mar~tsizmu-Ieninii:m 1.
Kra.Jowy Z.1:u:d
delc.~ati:n:
:t.ZK Służby Parowozowcij jale
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odwołl!lnła
br. " g"dlinie 10,30 '"' s~li
sekre!mza nose's•wa USA
Cfł.OK. ul. PiC1trkowskfł 24::1
„rłhecb:ir ,;ię orlczvt witem.iBUDAPESZT, (PAP).
„;~tra J"'ulturv i S 1 tuk! nb. Rząd 'l.Vęó!iersid zwrócił si~

VFłod:r.imiern.

s~kor„kie- do rzą,<lu St::inów Zjednoczo-

•
h
~b
h .
~: ' " t?V.J r<>zWOlOWe nrc z pl~O" : ~ na~C mj la1 1 0
'1a.l~strz':!.1 i:own'? próby r'l::hi y{o ' • t i?;u~~w;~;R przrz Is ~we oc wo anie
rug ego
;1:t ~"Vintowej J'l!c::rri~.11 Zw\;~~- •
'J~ Z • 1
•·
;!?,cret~rza pos<:?lstwa .amery~1\w Zawodowych. w osoł>nAJ . \.s. ęp _wolny za za!'ro!l~e- 1<ańsk1ep;a w Budapeszcie !f'?"lllc.h d'>.1rv.?ri nł '. th;r P'lro ma:n1, klo"'e w~·<l"i~ \Vyrh:mł Peter Koczak<t.
wozo\'Tej
rrotc~tu.1ą przeci-•;kc Ptnpa1rnndv Oświat:v i Kul-/ Nazwisko Koczakll było
nrn. re~ovvi <J~inłac:.v J.-o:nn'li·;tf. ltur;v ({f, PZPR - t<>l. 130-32, kilkakrotnie wvmi.,.nione "'
rzm·ch w Stanarh Zjcdnoc::c- oraz
ws'lystkie Ozielnice pierwszym dniu rozprawy
n;1-ch_
PZI'R.__
orzeciwko Minds7.Pnty'emu.
0

;

0

t

D

.

•

n;•:e

Truman, Acheson
(Dokończ~rJA

ze atr. J)

•

I

Bevin

WASZYNGTON (PAP.). Jak pnrtimo z~ fróflf'ł ofir1"1Podż~gacze wolenl"'l ttł
nych, seltret:!rz 11tanu Ach?rn n zajął n<'gatyV<•11e F.tann;"1?:ku S7-e dziennik - nie będą mieli
'l'fObPe p:ildu poko.'11 nra.'l! Irm :rrh !"\roM~m•iw, Poru~z<'nycl! tatwe,!!o zadania w sw:vch sta
w 'l"'Ywil!dzle prl'.llO\n,'m g!'ner-rl!rslm1.m1 !;ł;illni\.
raniach o oomnlcjszenię znaW klika 11;oo:idn pn oś„•!P.. rlcumln Ach"!!nna. orll:>yła. ś~ czenia sookojn:vch i roium,w Rłałyrn nomn kontere11cia imuowa, na którt>j nr<'zydent nyc..'l słó•v Sta linii. które -w:vTruman oznajmi\. h pedT.l~la w zundnoścl eta.no\vl8ko warł:v tak głehnkie wratęnłó'°
Arhl'ir<>na.
na <'atvm Awipcie.
MOSKWA\ (PAPl . Km·e Po!Pmiz:.i;ac z tym stanol\UNISTER SV.VIN
~oondent ;:ie;P.nc Ił T l\l':S dnno wiskiem
„New York Dallv
RI z Now?g0 Jorku, ie w a- Worker" zapyt11 Je, czy „Ne,~· PRZECIWNY SPOTKANIU
mer~·kańskich k"łarh p:mąif' Ynrk Time~" kol
sobie ?:P TRUMANA ZE STALINEM
przekonanie. Iż
neii:atywnp swych c:1vtel11ik~w.
PARYŻ
(PAP.l. Dzienniki
~t;innwlskn Trnm;in11 I AchePow11?PC'hr.t~ wiadomo
bo- oar:vskie donoii?a, że radca d„ąona
wobec „paktu f)<1koJu"
wlem. is> nlr Zwlazek lłllr partamentu stanu Bohle11, odnależy tłumacr.vć tym, 7.e pcikf
t11kl kolidowałby z ai?rP.svv.r- d·decki. kcz Stany Zjednocz<> był konferencję z ambasadonyml pl;marni. z\•·lątanyml z rrn on:n·l" Ją do Gr"cfl hroń 111 a rem bryty!sklm w Stanach
Oliverem
org11nizowflnlem „~:i.]uszu a- setki rnilinnó'V dnlariiw rmu Zjednocmnych,
"1mPr~·ka11~kic!i oficerów. kt6- Franksem.
tlflntyckiego".
rzy ki„mią woiskciml :iteń'<kiAmbii!;ar!or Frnnks zakomu
NOWY JORK CPAT'.l ...NC"\' ml i biorą h<:!Z!')()ŚrP.dni udzia_l
York Time~" I „New Ynrk TIP w wojnle domClwl'j w Grecji. nikow::ił Bohlcnowi st::inowirald Tribun(>" zamieściły ar~
·
Ameryltl!ńskłi> pl1'nlądz(?, 11__ sko Bev!na wobec prcblemńw
tykuły, w których wyrnzc>ją
zadowolenie z powod11 iiegR- merykań~klP. działa, 1 m„ry- poruszonych w wywiadzie g.-tywnego stanowiska Trumana kiui!;c,
ofłrerowłf!
'P.naJiłują nerallssimusa Stalina.
Mlnli Achesona w sprawie .. o::iktu 11lę ~ Grer.jł I w Chln11rlt. w ster ~vin
jak podai:\
pokoju". „New York Tim"'s" Turc.1~. w Iranie. w Egipcie, w dzienniki francuskie - v zaznacza przy tym. że „Zwlą Arahit Sau!lyj~klej, w In.
. ·
'rJ
?.ek Radz!c>cJ-1 powinien dri- 1liach, w Amerr.ce ł;adńl!kie.i., powiedział ~1~ stanowczo prie
wle{;ć swej szc:zi>rnści c7yna- w Janonli, w Grenl11n<lil i w clwko spotkRniu Trum'anii 7P •
mi, a nie słowami".
Islandii.
Stalinem.

I

ją w ciągu dwóch tygodni do porządku. Wszystkie zaś
najbardziej potrzebne pomieszczenia służbowe l gospodarcze - ~kłady, mieszkania, garaż, piekarnię, łaźnię
wybudować do końca tego miesiąca.
·_ Słyszysz! - zawołał Batmanow i odwrócił się do
Załkinda.

riro<>.ą

!rn. I'UMD'l~nl"I apar:itu urzęd- ~k„ego po 7 lat W''Zten!ll.
s h 1•
- K

- Poza tym nasi szoferzy Macho\\;, Słońcow i inni,
po tym jak spotkali się z przodownikiem Smorczkowem
- przyjęli oddzielnie zobowiązanie: już przystąpić do
rozwożenia rur, nie czekając aż droga będzie zupełnie
dobra. Czy przyjęliście to pod uwagę? - ton Rogowa
był pouczający, mówił tak jak starszy z młodi;zym.
- Przyjąłem, dlaczego miałem nie przy.i~ć, - gderliwie powiedział Melnikow. To znaczy, że mo~ę zawiadomić zarząd, że przyjęliście nasze wezwanie?
- Co za pytanie? Jeszcze nie słyszałem, aby ktoś odrzucał wezwanie współzawodnictwa.
:Możecie przysłać
waszego Koteniewa!
- Czy słyszell~cie, towarzyszu partorg? - powiedział
z zadowoleniem Batmanow i oparł się o śdankę fotela.
- Mnie niepokoi trzeci punkt, a takźe ten .Jefimow,
- podniósł się Załkind. - Wywołaj jego i Temkina.
- Ale Rogow zaczął wzywar Nowińsk. Ucieszył i:.ię
jednak, gdy odezwał się Batm'łnow podług głosu
słychać było, że Rogowowi przyjemnie jest o tej godzinie pomówić z naczelnikiem budowy.
- Dziś u nas dzień pracy. Za dwie godziny cały
kolektyw stanie na warcie - meldował Rogow. - Chcemy z pomocą przodowników zrobić w ciągu jednego
dnia dwie rzeczy.„ Przebić drogi łączące lodową m~gi
stralę na Adunie do trasy i zacząć budowę miasteczka
dla kolumny automobilowej. Obiecuję, Wasyll Maksi-.

waszei,:o przybycia na trasP, urządzić
dla szoferów.
- . Nie obi~cuj . przyj~ci_e!u, gdyż jutro mogę do was
wpasć. Podz1ękuJę c1, Jesh zbuiiujesz zwykłe pomieszCZPnie, ażeby ludzie mieli ciepło i czysto.
Zalkind niecierpliwie spacerował tam i z powrotem
Batmanow r5wnież pospieszył się.
- Aleksandrze Iwanowiczu, czy widziałe$ ludzi Gonczaruka. Tych, którzy zosfali przeze mnie skierowani
na cie~ninę? - przerwał Rogowowi.
- Nocowali u mnie i przedwczoraj rur.zy1i dalej.
- Na maszynach?
mowiczu,

do

wzorową bursę

. - !ak. Ob11wiam się źe z szóstl'go punktu wypadnie
im p1Pchot1 drepfać dlllej gdyż przejechać nie można.
- W jakim są nai::trnju? Czy wszyscy zdrowi?
-:-- Chorych n_ie bvlo-, C~ciałem ich zatrzymać na
~w1ęto - ale nie u~odz11! s1ę. Jest tam ;eden gorący
~hłop - Um1J1ra MPhomet, ten tak spieszy efo cieśninv.
.iakt;dyby go fam mieli czestować pierniczkami. W 0&1;6le
szkoda, żeś ich puścił, dzisiaj moaliby
mi przynieść
0
wiele korzyści.
- .Jeszcze pytanie, - spieszył Wasyli Maksymowicz.
- Wysłałem sztafeta list do dziewiątego punktu - do
Pankowa. Terminowo wzywam go do zarządu. Czy

nadeszła?

Otrzymałem i zdążyłem wręczyć Smorczkowowi.
To chłop do które.~o można mieć zaufanie, że doręczy na
miejsce.
.
- Doskonale! To narazie wszystko, Aleksandrze Iwanowiczu. Odpocznijcie godzinke l na wart~!

d. e.

n.

Nr.

Str. 3

3~

nowych linii
„Nie" pana A C h e S.0 n a ·.25
połączy Gdynię

żeglugowych

z wiekuymi portam:

przez kilka godzin sel'ca
milionów ludzi na obu
półkulach globu ziemskiego bi
ly wczoraj żywszym rytmem
nowej nadziei. Zdawało się,
ie Stany Zjednoczone gotowe
11ą wreszie położyć kres „zimnej wojnie", którą prowadziły
dotychczas przeciwko krajom
obozu pokojowego, zgrupowa
nym wokół Związku Ra.dzieckiego. Tym, którzy w wymianie depesz pomiędzy dziennikarzem a.merykańskim Kings
bury Smithem a Generalissimusem Stalinem widzieli 7,apowiedź porozumienia i odbu
dowy współpracy międzynaro
dowej, odpowiedział jednak
natychmiast nowy amerykań1Ski Sekretarz Stanu, Dean
Acheson.
Odpowiedział,
że
nie, że jest przeciwny porOtZUaiieniu.
o raz niewiadomo już któ
ry powtarza się ta sama
•ytuacja. Rząd radziecki nie-

P

międzynarodową opinię
pu- kanej i znękanej zgi,·łkiem człowieka · Ameryki, Anglii,
bliczną. Wtedy wykonywa kil propagandy wojennej, a pra- Francji i tylu inny~n krajów
ka posunięć dyplomałycimych, gnącej ponad wszystk<> spotrzeba, by raz jcszrze
pozorujących pokoje.we intenkoju, stałlilizacji i pokoJu. Na stwierdzona została wyrafatie
cje i zmierzających do ula.-

świata

Nowy York kursować
tak 1ak dotychczas
MS _,Ba·. ory' .
Poza tym Gdynia pOłqczona
będzie dwoma stałym; linia·
mi żeglugowymi z Londynem
i . dwoma Jin ami z Hull. Na
trasie Gdynia - zatoka Me·
ksvkal'l.!>ka czvnne b':)dą trzy
st~łe iin;e łąezące nas z Ha·
waną,
Nowym Orleanem i
Veracruz.
Jedna siała linia czynna b~
dzie na tras'e Gdynia - Rio

g!ugowym, zawartym pom . ę ·
dzy Pol~ką i arma'.orami za
granicznymi, poleps zyły się
I
wina. poważn:e żeglugowe połącze.
wet część reakcyjnej prasy odpowiedriainość
PANA ACHESOll'A nia naszych portów z wi ęk·
ameryltańsklej, jak np. pisma „NIE"
hearstowskie, wypow!~dzi::iły MOWI TU SA!\10 ZA SIE- szyrni portami świata
W lutym rb . zespół porto·
się pozytywnie na temat ce- BIE.
<'. tanowisko GenPralissimu- w:v Gdynia - Gdańsk obsłu
lowoś<'i
bezpośredn!ch
roz" sa Stalina i t"i;ąnu ra- giwany będzie przez 25 linii
mów Stalin-Truman. Nawt-t
prawicowy rząd fran~m· ld u- dzieckiego mobili-i111e opinit~ reqularnych, łączących go bei
n'I pośredn . o z 40 portami zagra
giąć się musiał przed jednoli- publiczną i masy larlc>we
t:i wolą narodu fran<'11skit•J!:o Zachodzie. Wsltazu1e im dro- n' cznymi.
Naiwięcej
bo B linii pola·
B
i zaproponował Paryż. .iako gę do upra.gnioneg•i utrwal<'uen<J6
miejsce spotkania Gen~ra.li:>si nia pokoju. Uświauvnh je, źP czy Gdynię· z portami skandy ~r::neiro. Santos Statk' tych Unii
musa Stalina z Pre~:vdentcm istl'ieje pot~±ny zesp'iJ pr.os•v„ naw 0 k•m1.
Na linii do Bejrutu. Ale·
Trumanem. Tylko rząd br:vtyj ze Związkiem Radziecldm na 2''lWlJać będą do Sztokho 1 mu.
Goeteborga
Oslo, ksandri; i Stambułu kursoski, bez reszty oddany polity- czele. stoja<'ych na o;t.- ~ iv po· Malmoe
ce Marshalla-Achesona. nie \ cju i ęe>tow:vrh o t<:'l ookó i Bergen.' Tananger, Friederik· wać będą dwa motorowce na
potrafił ukryć swego panic:1:- walczyć. Dzii;ki tcm :1 W"'.m!I- staclt, Trondheim. Kopenhagi leżące do .. Żeglugi Polskej"
1
nego łęku, gily zarysowała się ga się nacisk mi.~ 1 mlowych i Hels inek.
s. A. - MIS ,,Stalowa Wo·
możliwość pol'ozumiema n•k- na podie~::-czy wojPl'"'' <'.h i 11Baltimore.
F:Jadelfia. No Ja" i M IS .Lechistan". Prócz
dzy ZSRR a Stanami ZJadno- legające im n:ac~:v Za.chr'.d~1. wy York i Halifax polączon"' tego stała linia połączy Gdy·
c.to11ymi. Gdy więc rn je~7- D1:~~kl te?1u wa!••a o P'.'1Vi.I bę.dą z Gdynią czter~m.a linia nię z portami Zatoki Perskiej
cze zawód spatyka prO'itego wzmaga się z kazdvm «mem. m1. przy czym na linii Gdy· 1oraz z Colombo i Kalkutą.
'lll.1··1111·H 11111n 111"11n.11111111111111111111111111 · 111.1111111n 111111111.11111•1mw1·11.1·1H111·11>11 Mn1111·11•111111•1·1r111f11•1 1r1!11·11111a1•1m:111rn111111111111,111F11

godzenia milionów prostych i
pokój miłujących ludzi. Tak
właśnie było rok temu z 11otą
ambasadora Bedeli Smitha,
tak było z niedoszłą .,misjo\''
Vinsona. Tak też było I wczoraj, gdy szef biura prasowego Białego Domu, Charles
Ross, za pośrednictwem Klngs
bury Smitha deklarował w imie
niu prezydenta Trumana e-ato
wość do rozmów z Gener<tlis~imnsem
Stalinem. a Sekrt>tarz Stanu Dean Achf'son wy
stąpił przeciw te.i możliwo<lci
Argumenty p. Achesona nitwymagają właściwie k_,menta.rzy. Gdy p. Aches:>n oświadcza z emfazą, że .. rząd
St?. nów Zjednoczonych nie bę
dzie dyskutował z hdnym
narodem problemów. które in

I
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teresują bezpośredn!n

nieustannie i przy
każdej spo państwa,
bez udziału inne
tyc·h
r;mordowanie,
systematycznie,
stwierdza, że nie wi- państw"
wypadalob:v ito
dzi przeszkód. które by unie- może tylko zapytać dla prz.•możliwiały pokojowe współ- kładu, jak to było -ie s1miwą
tycie obu wielkich moci>rstw Niemiec Zachodnich 1 Za~le- ZSRR i Stanów Zjednoozo hia Ruhry. Być może. że ponych. I konsekwentnie wyfa- wie nam, iż, jego zdaniem. la
ia gotowość podjęcia rok o- snrawa
nie
oh!!hod7i :•ni
wań, które by doprowadziły Zwią~ku
Radzie<'kiego. ani
do wyja~nienia I rozw!ąza.nła Polski, czy Czechosłowacii. W
wszystkich kwestii spornych. każdym razie o łosarb Biwnii
1
1łzą~ amer;vkai1ski n!ezmm:dol decydowały Stan~ Z.ll!d.n:1m11wame. systematyczme, me- ne bez zgody naJbard-i1e.1 n~nstannie i przy każdej sposoh interesowanych narodów. I
naści sabotuje propozycje ra- nie tylko o losach Bizm1ii...
dzieckie i uprawia mimo Szkoda więc słów na ()ma.wia
takie czy inne obietnice I zmia nie kazuistyki p. A-:-hesotl'\.
ny personalne - politykę poci
aktem jest jedno: w:vsycania chaosu . m~ędz:vna.rowiad. Kingsbury Si:tltha
d1Jwego I rozbiJama wsze)- z Gencrahs~imusem St.ilmem
kiej wsp6łpracy wielkich mo i wymiana depesz mi~d·rv nicarstw.
ml znała'lła nłesłycbanle •nor
le od czasu do cza~u nąd ny oddhvięk w opinii J>Uamerykań~ki przypierany I bllcznej. Przede wszystl\;m w
Jest do muru przez własną ! opinii public7..nej Zacho~u. n~sobnoścl

ciągu osta tn "ch miesięcy, n a dzięki licznym
umowom że- będzie

W

s~o· łdz ·.·

elntl

11r1ystą~. 1·.10

do·.

s'xup. \I z· ywca

Wywiad z dyrektorem Wvdz. Produktów Rolnych Centr. Rolo. Spó1dz.
.,Samopomoc Chłopska" Stanisławem Chromikiem
W d

• .

ł

.
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ten aparat do rolnika-ho-1 wa~zen!_e ll!'_roszczonej kla- I tnktacji hodowli wpłynie
dowcy.
:yfikac.1 1 zwierząt.
na organizowanie planowej
Dla przeprowadzeni:
-:- ~ak .ustosunkowały się podaży żywca, a więc tym
skupu żywca spółdzielnie ~o ~u~łdzielnie. dll. nO\:vych 7:a- samym wpro:vadzi elemenwołały c,riecjalne działy zwie elan? Ile społdz1elm zgłos1ło ty gospodarki planowej w
"
.
·• . · r zi::-ce. których zadania nie ndział w skupie i jakie są dziedzinę hodowli.
zw1ązlm z t~1 m pubhlm rig~anic~aią się tylko do za- ials?:e
planv rozszerzenia
Gminne spółdzielnie
łem:v w~·whd
uzvskanv od ~~rlnień h'lndlowvch . ale o- punktów skupu w spółdziel- troszczyć się będą o stałe po
dyrektora Vvydziału Prod!•k- h<>jm11i::i również .kontrakta- niach gminnych?
prawienie stanu po~łowia i
tów Rnlnych w Centrali Rd cję hod0wli, poradnictwo ży
- Jak wykazały przenro- wydajno~ci inwentarza przez
niczej Snółrlzielni •. Samop'.Jporadnictwa
·Chi
k " St n· ławri wicniowe oraz zaopatrzenie wadzone w całym kraju kon rrowadzenie
ferencje
przedstawicieli żywieniowego, odarvwające
r'lf'C
•• np~ a •. • a 15
• ' rolników w paszę.
Chrorei.c:t. wyv; "fl mnnwrn- .Tu ~ 0d 1 lutego rb . wie - ~minnych spółdzielni. wszy- go obecnie zasadniczą rolę
j~c:v udział spółdzielJli tnt' in le sp 5kl zie1n i g minny ch roz ~t~~ie _P;~c?~•ki
s?ół~zie.Iczo- w związku z istniejącym zanvch w skupie żywca i w ;\k- ooczęlo skuo żywca. n aby- sci wie Juk
ie1 ?dm0s . Y się do cofaniem naszej gospodarki
cji podniesienia hod~wli.
wając na zlecenie Centrali now~·ch. 7 adan z oełn_Ym ~ro wiejskiej - szczególnie na
- Do skupu żywca przy- 'l'fięsnei W"zvstkie sztuki. do zumien!;m, podabme. 1ak ndcinku hodowli oraz przez
stapiłv ostatnio gminne snół "tarc-one do punktów sku- w
po.roc:i:u roku ubiegłe- dostawę rasz treściwych: odzielnie. Jak będzie przed- ~u p;zv soóld~ielniach ~min go ~o akcji ski:pu ziemio- ~r::>h, kuchów i t. p.
shwiał się ich udział w tej nvch
Przed tvm wykonać ?łodow. ~owod~i tego fakt .
Ponieważ snółdzielnie ma
akcji? Jak są do tego przy- trieba bvło wiele prac przy ze na og~lną hczbę. P?na~ ią stałv kontakt z rolnikiemi;otowane?
'"(otowa wczvch Należało wy- il.OOO . _g~mn{c~ ~połdzi~lm hodowcą. będą one mogły
- Dotvchczasowa organi- ·maco:yć' mmkty spędu. na do p~d!~Crn ~.{C]l s .rnrm zy'?' bezpośrednio wpływać na
zacja skupu zwierząt rzeź którvch orlbywa się skup. u- ca __z,..,łosiło się 1 2 95 W n::i.i- rozwói hodowli w ~ospndar
nvch - oświadcz::i dvrel~tor r?::id-~ić chli>.w y lub buchtv b~tz~zyn:i czasie liczb.:i ta pod stwach chłooskich. podnoSt. Chromik - bvfa w3oli- dla prz<'trzvmania
kupio- niesie ~tę do około 1 800. co "2'ąc racionalizacie hodowli
wa. Aparat skupu nie miał nvch zwieriat do czasu ich <;tanowlć bę<;Jzie sieć skupu. i worowadzając do ~ospo
bezpośredniego
kontaktu z wy<włki . u?v~kać <l.-,statecz- ~v~starcz~ją_cą do ob~łu~i ca darstw odpowiednie
rasy
producentem rolnikiem i był ne środki finansowe na roz .e':'o kraJu 1 do przyJęcia ca o:wierząt. najbardziej nadazupełnie oderwany od proce ..,oczęcie skupu oraz przygo le] podaży żywca.
jące się do hodowli w da- W jakim kierunku pój- '.'lym rejonie.
'\\'" ~ali konferencyjnej ZMP w "\\'srgzawio odbyła sję Krajowa su produkcii zwierzęcej. Wła tować odpowiedni zespół pra
się da prnce spółdzielczości w
•
·
Konferencja Nauczycielska, zorganizowana przez Zarząd GM;v_ czenie w akcję skupu żywca cownikó-w, którzy zajmą
·
Dl.:i spółdzi.e1ni SKUP zywd ·
ny ZNP i Zarząd Główny Przyjaźni Polsko - Radzieckiej. Cfl· ~minnych sryólcfaielni „Samn <;kun. em zwierząt. Dużym u- zakresie rozszerzenia hodoca
jest
zuoełnie
za
amem
dla pe.rsonelu wli?
lem obrail było ustalenie metod W8rółpracy w szerzeniu ł po· pomoc Chłopska" pnzwoli łatwieniem
nowvm i dość trudnym, itdvż
gł~·hiPniu prz_yja7.ni Polsko-Raiłzio-ckiPj
na terenie szkolnym zwi~zi>ć akcję skupu z pra- spółdzielni jest o~łoszenie
- SpółdziPlnie gminne o- nie ·maia one oduowiednio
i społ~n:nym. 1'a zdjęciu prllzydium. konferencji.
cą hodowlaną na wsi , zbliży stałych cen na żywiec i wpro •fograją w akcii hodowlanej wykwalifikow:mych fachow- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : - - - - - - - - dużą rolę. Ich zadania na ców. Czy CRS przewiduje
tym odcinku występują spe- s?:kolenie kadr fachowych
pis~
cjalnie wvraźnie w świetle dla spółdzielni?
uchwał
Rady Ministrów o
_ Centrala Rolnicza dużą
Do naszego Technlcum ma Z tego, eo napisałem o T<'ch
ją wolny wstęp ci robotnicy . 1nicum,
wynika jasno, że u · podniesieniu hodowli w Pol- •iwa~ę zwróci na szkolenie
pracowników gminnvch spól
którzy ukończyli
s2lkołę po I czelniH ta jest nawskroś ro- sce.
wszechną i pos'adają za sobą botnicza i przyczynia
- Obel'nie w spółdzielni dzielni - szczegó1nie klasysię w
Z dniem 25 stycznia
Pań botniczą twardo strzec bę co najmniej 5 lat
praktyki. niemałej mierze do przyśp:e · qminnej koncentruje się za- fikatorów trzody chlewnej,
stwowe Techn.cum \Vlók!ien- tlą pow'.erzonych sobie placo- Każdego z kandydatów czeka szania naszeqo marszu ku so g-adnienia skupu, kontrakta- dążąc do tego. aby we
nicze 7_awJesił0 wykłady, by wek i przyczynią się do de· dwa lata wytężonej nauki ciali7.m0wi.
cji. poradnictwa oraz zaop'l ws?:ystkich
spółdzielniach,
dać możność słuchaczom. koń mokratyzacji tak ważnej gałę pod
troskliwym
kierowniKorespondent
trzenia w paszę. Jak z tego które prowadzą skup ż:vwca,
czącym uczelnię, swobodnego zi naszego
pr:zem)"!;łu
pań ctwem
fachowych special'... Głosu Robotniczego"
wvnik-'\. snółd?:ielnie obejma znajdował się odpowiedni
przygotowania się d? egzam: stwowego.
stów.
I
M. Lorenc
wszvstkie sprawy hodowli z<"spół fachowych oracowninów.
w r,minie poza instrukta- ków. S?:kolPnie to zostało
Absolwenci naszej s~;iy ,
7e-n f'lchowym, którv prnw.:i hri: roznoczęte.
t.o ludzie wywodzący się z
klasy robotn'.cze1. a przybyli
chi Ministnrstwn Rolnictwa
Spółd:df>lnie gminne. któdo nas prosto od warsztatów
i Reform Rolnych .
re prowad7.~ skup żvwca, oW związku z artyikułcm, ku jakichkolwiek uprawnień
Miejmy nadz :ej ę. ż e Dziel·
pracy. by pogłębić swą wie·
- Szczególnie ważne jest tnczone beda przez Central~
dzę fachową.
Nie znaczy to o celach i zadaniach Dzielnico i podstaw statutowych . okreś nicowe Rady Narodowe potra
spółdzielni itmin- 1łr>lnic7.ą <:pedalną opiPką in
jednak, że Państwowe Tech· wych Rad Narodowych . który la 1 ących kompeten_cje Kr;m·te fią określić wlaś c' we zadania rndanie
nych
w
akcji
kontraktowa- <:trukcviną . Stala opiekę faukazał
się
w
,,Głosie
Robo1ni
tó'v
Domowych
1
ich
działa!
·
Komitetów
Dom
owych
i
stwo
nicum Włókiennicze wychowu
je li·tylko dobrych rzemieśl czym" dnia 27 stycznia br. - ność. zostały one zlekceważo · rzą 1m warunki do wykony nia hodowli. W roku bież chową zapewniła tym spół·
zakontraktują dzielniom również Centrala
ników. Ab;:olwent, opuszczają nasuwają m: się pewne uwa- ne przez samych lokatorów. a wania funkcji. do których są snółdzielnie
cy mury naszej uczelni. zosta gi którymi chciałbym podzie cl? gorsze - przez ".>dpowi~- powołane, wzmocnią le~. pre · około 1 miliona sztuk ~wiń Mięsna, dvsponująca odooje wszechstronn:e
przygoto- UĆ się z wszystkimi czytelni- me wydziały Zarządu M1eJ- stiż i dadzą im możnosc wy w aospodarstwach mało- i wiednim aparatem fachowany d'> swej przyszłej pra· kami •. Głosu". m'.eszkającymi skiego. Zdane na własne siły, kazania swei użyteczności.
średniorolnych. Rozwój kon wvm.
cy technika-włókniarza. Otrzy na terenie Wielkiej Łodzi. W nie mając zn:kąd poparcia,
Może się ona
przejawić w
muie on poza wiadomościami omawianym artykule porus:::o nie uzyskały żadnych sza ns tys iącu spraw
obchodzących
ściśle fachow:vml. duży zasób na była sprawa bezpośredniei dla spełnienia swej rol i.
każdego
m ie sT-kańca
dan e j
łf!C.ZnMci
przyszlych
DzfelniPierwszą próbą skoordynowiedzy o podłożu marksistow
dzielnicy.
jak
skanal'zo·
skn·lenin:wsk!m. co {>1)21Wal.a cowych Rad Narodowych :ie wania działalności Komitetów wan ie poszczególnych posesj i.
Pracowników Kuftura no-Społecznych
mu stał się fachowcem-&'PO- społeczeństwem, :poprzez Ko- Domowych był 0 założe~ spe przyłączenie ich do miejsk:ei
Blokowe,
grupujące cjalnej sekcji przy
Łódzkiej sieci
łecznikiem,
umiejącym przy· mitety
wodociągowej, przyśpie·
Na
mocy zarządzenia m'.ni-, Do szkoły przyjmowani ;ią
stosować swoją pracę do wy- wokół siebie pewną ilość Ko- Rodzinie Radiowei. Jak wyka
szenie remontów. zakładanie stra Knlturv i Sztuki powsta kandydaci
z ukończoną szk'>
mitetów Domowych.
7.ała praktyka. był to jedn ak
magań naszej rzeczywistości.
zi ele ńc ów organ ' zowan!" zl-iin
Rzecz prosta, że przy tak pomysł dość niefortunny. gdyż rowego wy siłku przy róż.n e g'"' ie w .J adwisinie w pow. 0•1ł- lą średn'ą ,
Przyszli technicy naszej . u·
czelni to w : ęc n;e tyErn lu- pomyślanej WSJPółpracy spole spro adieł dzfałalność Komri- rodzaju robotach publir-znvch. t11s-kim Centralna Szkolą. PraProgram nauki przewi<luie
d:::!e, umie ; ący pokierować >JO czeństwa z najwyższą instan- tetów Dom?wych z torów ad radiofon izqcji mieszkań robot cown;It(>w KuJturalno-Spałecz obok przedmiotów, tc.~!ch jak
wierzonym im odcinkiem pro cią dzielnicową . musi wzros- min·stracyjno - gospodarczych niczych itp.
nych.
historia sztuki socjologia i :n
du.kej!, Głęboko leży im na nąć autorytet Komitetu Do- na tory akcji charytatywnej.
Bardzo chciałbym, by moje
Szkoła 0 typie szkół wy'l.- ne
także naukę 0 Polsce
sercu poprawa bytu mas pra mJ)Wego, na co dotychc~as nie
Ostatnio. jak donosiła pra- uwag.i dotarły do od'POWied·
Ma sa, na terenie Miejskiej Ra- n ich czvnników i znalazły szych, o kurs'.e - na razie - współczesnej oraz wykłady s
cujących przez racional.'.zaćję zwracano żadnej uwagi.
produkcji. przez wprowadze· to swoje źródło w tym.
że dy Narodowei
powstał Spry swój oddźwięk w pracv Dziel
jednorocznym, ma za zadanie zakresu marksizmu-leninizmu.
nie w żvcie nowvch metod Komitety Domowe powstawa łeczny Komitet Koordynaci i n iMwveh R::>rl N'łr0r'łowvch .
kształcenie -przy~złvch kierow Przy ;zkole czynne będą o::1po
pracy Jakn najlep~i ;;ynowle łv w 1943 roku samorzutnie Pracv Komitetów Domowvch
Kore>~pondent
ników domów kultury. pra- wiednie pracownie.
klasy robotniczej_ wychowani tlla ochrony interesów lokato Jakoś jednak n :e widać żad ·
..Głosu Robotniczego" cowników Jnsbtu<:ii kulturalprzez jej bojowy oddział - rów oraz porzuconego przez nych przejawów jego d7.iałaJ
Polską Ziedn<>czoną Pa.rtię Ro Niemców m.i.en.ia. Wobec bra n'JŚci
Tadeusz Ka.sne:rski
nych etc.
•
rugie] ?0 owie s 1·:'.<'Zma rb. nastr>plła reorgamzacja rhrotu zwier'.!ętami rzeź
nymi: Do aparatu skupu
w.łączono gminne <;półd:>:id
nie Samopomoc Chłoprk:t"
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1:k?..~~~~1~:::: ~~~!!~!!ei Inteligencja techniczna w szeregach budowniczych Polski
~eszącym się

w m4zlt11 z
'Wielkim powod3emem 1 serde.
r.znym przyjęciem w naszym
mieście występami chóru re.
patriant6w z Niemiec, Zarzad
kr
•
~ ęgu. Szczec1rtsklego Polskie
go Zwią.zsn Zachodniego nade
słał nam na.stępujqce pismo:
Dll
•
Readkcji ,„Gło~u Robotniczei:O''
w Łodzi
„Po powrocie z ł-odzi po11zu
~my się do mileg-o nam oho.
'lń11zkn !:łożenia
Wam ~erdl'cz
• k
.1.
nyc h po d Z1ę owau •za z~otowa_
.
Jl~ naszemu ch 6rom nst tereme
Wn~zego miasta nrzy,;ęria.
„ ·'
Dzięki
Waszemu wklndowi
organizacyjnemu umożliwi1iściio>
ułonkom nns?ego chóru - re
patriantom z Ni1>miee i ludnoś

-

z

Wyniki prac Stowarzyszenia Inżynierów Technrków - Wlókn!arzy

ri autochtonicznej poznnuie
Wa&zego miasta i skontaktown.
nie się z łódzkim światem pra
W ramach ogólnych p1·acpu umysłowego l roz:i~e~zf'i1la
cy oraz Waszą. młodzieżą. i en. Stowarzyszenia In:7.ytlierów I, kręgu zainteresowań swrtich
łym społeczeństwem. RędziG to Techników Włókniarzy nnj- członków oraz ułatwia '"ll pobardziej ożywioną :iz1alalność dążanie za postępem tecirnicz
mialo niewą.tpliwia wielkie zna przejawia Oddział łódzk;, co nym. Należy wspomnieć na
rzrnie w akcji wycbowawrzej, jest zrozumiałe ze wz~lędu na tym miejscu, że Stowarzysze.inką prowadzimy wśród miejsco ilość członków jak i środ•'l.'.1- nie stawia do
dyS;.>J1,·1cji
wPj ludności, a której celem sko, stanowiące centnl'u P"Ze swych członków bibliotet..:ę bo
je~t stworzenie jetlnolitq?o soo mysłu włókienniczego w Pl'l- ,;ato wyposa:ioną w lit~raturę
łerzeftstwa zachodnia-pomorskie sce.
techniczną
oraz
czyt·!l n ię
go.
Liczne odczyty prowadzrme dzienników i czasopism re.chWierzymy, że cała ta impro. przez poszczególne sek::ie fak nicznych.
z11. dzio:ki Wam stała się wai są dobierane, by tem.'l.7Y intew pracy
nym wkładem w kulturę Polski resowały szeroki o". ół i uzu- s towarzyszenie wychowawcze.i
$l13wia prz!'!d
Ludowej''. .
pełnia!Y
wiadomości
c~ło'lko'w względni w . ~ . ł 1 o członkami kolejno problemy
\'i.preze~ Okręc:u:
•
.
e
YJa.,n.'l
P techniczne życia codzienn':!go
s,":czególne procesy prr>dukcyJ' 1· u ł a t w1a
· 1c
· h rozwiązywan
·
(-) mgr Jan Po~
.... ,'dz1,•1.
i e.
ne przemysłu.
Oddziały Stowarzyszeni;\ m•eSekre~arz Okr.rg~:
w ten sposób Stowarzysze- szczą się we wszystkich więk
(-) l\I1chal Km1ee1k nie przyczynia się do rozwo- szych skupiskach przemr~łu
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tentrów
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Komedia

W
•
3 eh aktac h M. BaI k :ego

W

sne. mik;1sce.lbPosiada:~oen.1· mi·d~czan5· " a o
r ~~·
"V"

bnomie.sooań!!ki
posmaC"zek.
od.?Jwiierde-r'lla {.mjdaikk.olwiek
. k
. t 1'
k"
All
o~ o . ~n e 1 '9~~ ;:llie..
· .e
jakie? !'im są ca •n;ehg~n.r.i·,
1
co ro~ią, <'{l
my~Ją
"0
wra;zc1e ire:prcrzenln.J<i?
D1t·
iremn:i.e szukialismy w
nkh
cech mfudtllieńcrych. pno;lf:ępo ·
wych :porywów a1n.t.0TI11„ rv1 !-Jft'i.
••• ~wo'm -"'.a".'.. mu•·ua'
"' •• od·
re „ " . ., k ' '·. ~ .
11
cierpiec :ro · więi. J.Em "'·
Dare=ie 6Z'Ukailibyśmy posyty;wistycz:n:yd1 haL5eił, . !które

„.

7.yc;1'l, dobr~ j'2cizenie, wesołe
driw<:ipy in.o ;i.. nif'k<1eny awantiurki m '. fo51ne. Do klubu M ..leżą
Wyigo<lnl'ldk:i,
Ni•eśmi.afows.ki,
PioJ111Tiowicr., kitóry z niewia·
d('my{.'lh
przyczyn
pokJóoił
oS'ię
ze swo.ją żoną, Motyl.~k; t
•
ns ;~
·.„ yp owczesnego
uwodir:ciela oraz inliieszczęśliwv i z
rorlJJ)ntnony Władyisław Topolnidki. Zona Piorunowicza chcąc
zdobyć z ip.nW'TlOtem serce swe.CJD •TTH}i~ pil"l:'V1jcidża do K:ralko·
wa, rozkochute w -.;obie po kolei wmyslikkhr k'1lwalerów, wy.
WOiltJją<: W f\qJl S.jl05Ób '.1·azdroŚĆ
swt>ogn męża„
Zil1p:t>ilr5Za jąc
wi;.zysfld c}t psoo<l10~'konkt1'1'00•
tów d<o J(;M11n1icy zmru~n męż,a
·r
~""
do pniar:zucenia Klubu d do..,,.._
.,.„
wrołtt do domu rodzi'lliniego,
równo.rv:€Śnf.ie do,pomagaiią<: re·
1<""Chanemu w mlode.l Maryni

IZWS

LA

Iff11rl?Ji~1l . ńskfoj 7. Wygo·nnroc- na ''.-szy<otko ".'l'l rlz e>le „:ę na dłuższej
przerw'e
ptJwróoił
kimi bro.niącfll i;.tanu malień· <cPnie tak, j.ak 6ię oqlild'ł 61arn do prawdziwe:go teatru, hr.zysbeqo „jilko li" kiego" d'l ak- a pr7~7. ,,., 6Vmnalyc:me ry~unaii komedii właściw: e nie wno ki z ks.iąfr,k. których nie moż- ma.! cale przed 5tawienie. Wy·
si n'.ic nowego. Być m<iże n'e· na już CZV'tać, a tvlko wertuje starczyło, żeby się tylko po,iaUC
które nowied1.onk~ w !'wnim .się od czasu co czatSu.
w;,1 na scenie, żeby widown1·a
w tym czasie były jes.rz,cze w
cwasie . przvnos·ny drnszczyik
J le
tk'
t ' B l
witała go burzliwymi 7J3Słuiio~m~~J·;
d.nJ~'·'.cl1
O•d~. łoso· \\T
ai.
W'Yl,'{6 ·1e sz U Ki
a UC·
pełn. i świciośct. Da.rem.nile wr.eV'"~~·•
" ""'"
'"
,_,
t k i KJ b ](
1 .
nym·1 '·' k
. D0 b
. _.._
>SJZdie dopa.trywaJ.iJbysmy się
walk o wychowanie młodych "'e.go a'·
" 'r
awJ ero w"
owas ami.
rą 1 P=uą
wpływ?~ framio11;~kiie.i.. mfosz,,pa111iein'flik z to•vrarrzystwa"
51Pecj.a1Jnej wartości Ji.terack1ej moku postać stworzyła Irena
CZ'anskie1 komeda, :kJora o'bok
dziś co najwyżej !!ta11101Wić nqe posia.da - daje tylko możl. Grywińska. Jadwiga Ochotnie·
czysto formalnych osiągndęć
mngą j.alt~i8 'i"Wois-ty komed:!o- \\'OŚĆ 'l:dolnvim i utalentowa· ka w jej interpretacji by1a
przyn.°'Sliła niekiedy wnlnoooio
wv efekt.
"
d
.
t .
'
._,
Tak w~·"" „}{lub Kawalerów" nym a•,.,..
torom dn wygrania, do 1n1arw 7.iwie sceruczną pos ac1ą,
1"f'e..
WPn •l IPQS.
t~.
~
°'
f
1
·~k
w
n
nie i·eist i iniq.dy nie h'V'ł
. k.orrrn- ~bworien~~ fK:enkrn e-irnm1n· w m ~ll'ę cwana; w m'arę zalot~rn u„ il w1ernn.y s 01J.em~1 n.„("l'.'.f'<lne~u. 7Ja1dal!ll'\l ba1Wl•Cnlil pn
dią ŚrodoW''.ISkOW/l a.ni ter;, obv- ny•ch poslo.ri. Qczvwik:; tyłka 01(1, nie pozbaw·i(ma ~tairoświe<:
h11laznosc1, S'lwrnrzy'l f'<7'll.1Jkę klóC7'.·a.jo.w'ł, ponieważ srorlow"isik'o wów~l!l, rrdy reżys1>ria p11'1ra- kieqn wd.1ięku.
ra i;luiyć. rni<1.ła _za haiwi.e... D_ la
nk,ilrrane .i"fi I w wy iilJ!:k'(·uwo
K
A
•·lk
d
wM
. . ikich .-.•~ac·h.
o lud:r...:'"r.
1 fi vtlobyc': się 'IH j.a1kąś knnnpairol
dwenitnwicz. dużej
legio a"'-]a w te'] orne 11 ]ei>!
,w„
-·~ 1
•
ł .,..., · · ·is•~bn.a
jej nkzeqo n1i·e wiiemv. Nio<t cję przed..;tawi„ni<1. Milm wrażo mi11ry aktOO', 'l'W'łas0C2·a w sztuW• &5v•IWle ~O'Z'O!rna l 1me1 w
.
~
a rwvistępuoące ()'5oby p-0tneje;it to rńwnie?: komedia <'ha- rJi 0 że te!Jo 'l'"dzaju sz1tt1d wy~ta kilch psychologiczny'Cl!i, pokahnA ~ą Jed'Ylllie ipolo arieby 11 •
11i1Jderow. Nioe posła.cl„ w qrun- wililć młeży raoej w gro1e-;ko zał i tym ra:zem S'WO•J'I\ kids"
czestniiczyć: w lkomdic~11ych s.plo
cle rzecz:v Ż>tdn.e~ ;,;ei,
nfr:
..,
h
tuia. ·
ih
·1
WJia<lynł'awoWli Toipolłnkild~mu nlie wal(.'l'ly. nii:: nl>E> wył.miewa wym iiję;:::u. R€al:styczne uję- gry.
tac
sy
cyJl!l.Y'O
~omys a- do zdolbvicio11 ręki i :Serca ewo. - j-e!l·t ło fall'sa z,rę=r·P iil:J;; na cie musi rnzić tym hardziej, że
Cały zespół tyira ra!Um ,.,,.,,~nrch
iprzez ia1:1tora. K·a~da z O·
'
.J '
r""'
~nh otrz;ymu1e n-azw!1S1ko oc'I iPll. wyb ral!l.ed:. Spo~ł:ib, ?.la ipo· swo 1.J"" cza-sy '11•'!.n'i;·=ina. w któ- cal·E' pf'euno"Zaq~.,nienie
pn. cią.gnął się. Gra by>ł.a wyrówna
swego charakteru. Taikimi te!Ż mol("ą kttórego osią.gnęla łatwe ref mem.rem dv!ałan.ia boll'!a- ruszQne w sztuce obecnie nJ. na. p. Scibi.or, Olęd?.k!, Fuza·
w l/lasadz:ie są: Piorunow.icz, i rodwójnie ~wycięstwo joest terów je!';t nie miłość, n~„ f:l.· kogo nie możA ju'i: z!l.'intereso- k 0 k' Sk
1-•Sobicrue~kl Motylnicki i In- Jed'f'n I bard'ZO ipro5ty-zarrdroM·. kf.-e4 !inne ··~rila•rhetn° l1C7.u<"ie",
ł•
,
'~~ i. oru .....I stworzydi JIO
.
'
Onlil or!rwier<1 "'C't:V l!'liew!.ierm·"- tylikn 'l:a-OOroM·.
wii · N" ngnl łf'i tezyzer ttrzy. '\łiłr,ip, ~llbarwne i dowcipne. To
n~.Alooja komedii ro'1.grywa i;.ioę mu ma1!2:0111kQ~i, 0/!1'11 dopomaga .Tikk11lwiPk FPm g~t1111Pk hu - mal się takó~j hn.li.
~amQ cl-a się powiedzieć o p.
w 'KJrelkowi<>. W re~ta11racyjlC'e WMł. ady.<;.·•rc:·roW11
do 'lldo•łry<'...iia mo.n1, rhwy*Y E:renkzne i 5ytuPrawr1'1:iwł„ komedinw~ rol" MoT"łkii.ej , KamlilskJie~ t Kraw'lk
b 'k
I •
kl
eirym~
·•
"
"
k1
u 1Slł:a'1'v"
·awa1 erow u1 a
'Kl • K all •
acyjne
bair<liro
lwi . '('lrzyqa51ly,
Dek~-je
,' •r1 a SWOJ
•• .klu b , borl
„ .
._,
.\
'1
. b a dPpr<twdv sz:mie"'"'Dil
0"13r t.a nil ~"kównie.
~~
V'"""''
,..,,..
...~ąry wvr'!Wem
11o<•
'lJW l'ITr:YW oc::ZV'Wfl.\SC!e Wl<.tZ wspo1cze1mv !'llPZ e ~lP,
<l •. . "
t'
z
1
,.IJ)Totestu" przeciwko tvranil rozpada 1Się. P1ąk111.a Jadwig.a wii . na iprzedi;tawie. niu. Aura 1~weqn ro za1u Irracjonalnym I s·m.my 'erzego aruby. pomy·
mailżeńskiej. Członków klubów,Ochod<)a podhi1ja serca wszvi;it· J st3Jro5wlecczyzny, j<11r..d bije z 'humorze i;tworzył Adolf Dym- S1Qwe i do'W'Ci[Jnie.
łiiczy chać:
cieskrępowamiego kliJOh. Dvskrns.iia. o małże.tistw1e wszystkich postaci ikaże natrzeć: ~a. WielkJi ten aktor. któav rio .
Jdll S;p:iew&k

-h K a W a I e Jr 0'

Po ,,Nadz'.ei" Heyermansa i I
,Lwie
na rla·cu" Ui'i E.renburga
•
Teatr
p 0 ;szechny
sięgnął po
rod'ZJ!my repertuar. Tym ra'le~
nie dał ani sztuki polityczncu
an! też z tw. ,;wielkiego Tepcrtu
aru" Dobór autor;a ~ sztuki podyktowany rnc>'>lflł najpr.a.w<1o·
·
podobniej roożHwoś<'i:am1 ll'<:C'·
nicznymi„ nakim.i iJ.'Y<'l,flOI1oUj.e
ten teatr no i popisową rolą
Adolf~ Dymi;zy.
dla
„Klu b K awa Iero'w" 11>owst·ał
·
1890 i rw sar ·rnf'I' rproid.ul<c]·i
w
.
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Cwierc
miliarda na wczasy

•

Akcja kolonii łetniclt

\7V

dziecięce

21 ton pieczywa dziennie

przemyśle włókienniczym

Z roku na rok rozszerza. sięl""ii~:i::ystkie dzieci
pracownicze .o z il ośrodków własnych rirzPldziP z wrzn~ó'v ilzintwa. w wie
zasięg ~kcji kolonii i półkolo rnu:st pr:m::nysłowych na. wcza. n y~łu. W tym były 2 ośrodki Im przt•dszkolnym, 11 w miesią
1111 letnich w przemyśle włókien :r.cll letnich w roku 1919. ~aj 11u·lmorskic i kilka podg.SrPkich r;:ch lipcu i ~iNp11i11 w;>jn<l~
~~ym, ogarniającej coraz lirz wirh~zą. też troską. admi..,1str~. W akcji
półl:olonijne,i wz1ęlo dz'rd w wi!'kn szkolnnn rm·n~CJS~e rzesze dziatwy praco~- ej; rrzemysłowej i rad za·,'1-}._. ud.:iał 737 osób. W ośrodkac•1 \•oli to n~ ohjrric nl~cj:} l;olo
n:rzeJ. •
";·eh '°.-inna być .iuź ohecn'." 11k obcych
(To"·arz:•stwa Koloni nijną 1 t2:.!! Mób.
Wsp6łprnea i
wsp6ldziałan1:~ r:ja letnia, a to z u·;..-a;,_.; na wi:-1 Lr111ith w
Łodzi,
Szkolny•·h.
W nkcji pólknlonijnj•i 7;ikłR.
BZeregu czynników społecznv~h "ki" · arubitne zadania, ja:..:c po RTPD, ol1ozy harc!'rskie) umi<' r'<'w pracy winno wzi~r udział
na ~m odcinku daje coraz ·lep ;qavcił ~ohie -w hieżą.cyru . < 1 :<:i:e;zono ].'i.:>O:J o~ób 11 na pólko i01ln rlzicci. ];<'~zt~ dzi11twy w
aze wyniki zarówno ilościowP, r· ~~r.. ~·~ł ..,J.'hiennir1;.
loriiaeh -- !ł59S.
iJ„~ri l!lC'OO n~i'1h Rkirrow;rna 10
jak też ja~o§cio.we: pod nzglo;-Już w io·cs1ą.cu lutym 11at;,~y
Koszty tej akcji pokryte z Etanie n11. ośrodki obce (al•cja
dem orgamzacyJnym, wychowa- r..-zpOC.."iC pu:7gct-0wr.nia :i'J tCJ b1ulż.etu akcji socjalnej przemy ZF.ftfipcz:t).
wezyra i zdron·otnym.
:tk<';11: ustalić punltty I ośr "1.1~1 •lu wlr\kienn.iczet::o wy11osily no
Wykona:::io ter.o wiolkiego za
Główny ci~żar tej akrji, szcze tok nijne : p.S~lrnlo11i.ine. ~~!_twa na1l H3 milion.v zł.
dania. W}'!llag;i, mol1iliz<1,cji wszy
g6lnie w zakresie aoborn i zmo t<1:1tować wszel";.ia możllwP ~,a_
W rolrn
birżącym rozma<·h si.kich odpowiedMaln~ 1 ch za tę
Łódzka PSS jest jednym z bułki PSS - która wypieka
bilizowania odpowiednich karlr r-ur,!~i. dla al~cjt za.stę.pczej, -:.1rzy tr,1 akeji, jak r6wnież fu:itlu. \\keję czynników, ::n równo adm i f(łównych dostawców chleba i w iswoich 14-tu ~iekarn~ach
pE>dagogicznych, ~poczvwa
nn ~t.l".J.;c do u.z irohuema <;p;;:i;~t~ ~~" przezu~c 70 , 0
na tPn 1'.t'l, mstncj1 przemysłowej jak też pieczywa dlA Lodzi. Na kai:- 15 tys. kg chleba 1 6 tys~ęcy
organizaeja.ch tereno.....;ch Mini
i.rządzell., zapewnić od,i '"'1:id znia·z 11 ie wzrm.ni;. Zaplano1"1"a.1(1 •Dll zakładowych oraz powoła. dych dziesięciu mie~zkańców kg buł€k i ciast - codziencz~erech je &tale
chleb l nie.
l!lterstwa Oświaty. w;pó!działa ni? 11.ii~u.<:.ze na . praw-.1dz'3•1ie skierować na. "czasy ogółem n~ eh d!> wykonania t~·~h za!\ań
•<f;'\'I h·
ją. z nimi specjalne
towarzys. te.1 ~kc.ii w z<1kres1e za1nie1zo. ,t·.? 716 dzieci pracowników prze organizacji spolec:Mych.
twa, komisje wczas6•v, admh1i ll:V-41..
TP.Fłll wlókienniczego.
L' tym. T.e wag-a teg-o r.ai::~·l11tracja. przemysłowa i zwią,zki
Plan akcji ];o Jonii i .p(1!knl•rn 1,
Na pok.rycie ko;;zt5w zaprali n;enia jP~t. orlpo"·icdnio rlor<mi:1
ir.awodowe oraz instytucje społe lrtnich przemysłu w1r\kienuicz·i rn•POh'ano w budżecie akcji so. 1,a ~wiadrzy fakt
rozpocz1?~ia
czne,
a w pierwszym rzędzie go n:<.. rok l!).!g 8 tawia przf'-J rj,•Jnej na rok 1!H9 bli~ko :.:.5i rrzn~otowań <io akr.ii wrzaRó1v
Robotnicze Towarzystwo Pr.1:_,._
letnich w
okresie
zimow,nn,
· ~luźbą soC"jalną i rRc1ami za k·r.1. miliour\w zł.
jaciół Dzieci.
'1<.wyrni nieladA. zadanie _ po
\V lnrnciP t•j uie uw.r.ględoio minnowH·iA w Rt~·c:>:nin.
Zdajemy sobie wszyscy jasno w·r,kRz,'I'~· liczbę dzieci kort;-~·.1 na ,;e~t dopłata Min. Oświaty
Ambicją., zarówno shtźby i;or.
sprawę z tego, jak wielkie zn11 .i~rv~h :i: wc:i:a~r\w letnich o bli w ~umie zł 45.500,000.- i od. jaln'.lj przemysłtt włókiennicze_
czenie dla zdrowia i rozwoju Rko ,oo prnc. w stosunku rl11 rn pia tnnM rndzic•hv zł 5.250.000.- gtJ ja:t również rad zakłado
dziecka. posiada pob;>t w okro ;..,.. nbiegłej!o. Rr\żnymi for•11'1.. 0Rńlnv "ię~ ko•~t zaplano1rn. 'l"rych b~d:iie nic tylko '\\'Ykona.
l!liA letnim, w odpowie•lnirh kl: uu te.i ak•·ji w
lirzbnch ~„'7- ~ej akc,ji
wyniesie
zloty<::1 nie n:-.kreśloncgo przez nas phmatyczni" i terenowo, war11n. ,c 1.gJ~dnyrh ohjt>t~·rh hJ•!o w ni :ll'i.ii:l6.000.nu ale i jego p::zekroc:icnie.
kach, pod opiekę. fachow~ perfo ku H~S 27.:l!li rlzieri w •nek11
W 01h1dkach ~:łltsnych MZł<>Dyrektor Działu So-:j:ilnego
gog6w oraz: wł~ściwe i dobre po orl 4 dry ukniiezon~·rh H la1. Z 7.ono turnu~y w tPn spo~ób, źr
CZP''\71.
ływienie.
liczh~· tei !\7:ł7 dzieri kor/.\ sta w i1rn.iu i cu'rw~u kMn·stać }.~
St. Andrnszk'ewicz
Zdajemy ~obie r~wnież ~pra
"ę z tego. ±e be>z pomocy orga
PSS zatrudnia w chwil! o-j karniach rozlokowanych na
Jtizacji epołecznych i pieniężne.i
becnej 300 wykwalifikowa- terenie całego miasta.
pomocy Pań~t....-a Demokrat~·cz.
nych piekarzy, w 14-tu pienego minimnln:v zaledwie od~!'· Nie ws.z:ędzae porządek i esh~tyka ;to~ q na odpowiednim poziom= e
tek dzieci mó;:rłhy konrsta.6 z
dobrodziej~twa zbinrow;nh cz:;
Punkty detalicznej sprzeSklepy PCH m;ijd•1i(! się sklepy PCH mogą uchodztć
łnd.vwidualnych "'·czasóTr.
daży PCH coraz gęstszą sie- przeważnie w
dzielnicach za wzorowe.
Niektór.? z
Toteż pełne ZTozumienie rll11 clą po~rywają miasto. Obec zamieszkałych przei rob~tni nich pr~cdstawi~ją wr~cz ża
td akeji ze ~trc-n:: rorhiców, nie czynnych jest 36 skle- 'iÓ1V lub p1cy duży~h ~ 1 ;11- łosny widok. Nieprzykryle
11rladi ~z'kolnych i poparcie, w pów. PCH otworzyło w tych piskach fabrycznych. Robot- óeczki ze śledziami. z kapu
nimach na~zvrh możliwości ~o~ dniach szereg nowych lokali nicy więc po z,1,~;l1'tczeniu stą kiszoną, z ogórkami, sto
podt.tJ"czych • pozwala ua ro. bandlowyr.b, m. in. przy Ki- pracy mogą przed pójściem ją w bliskim sąsiedztwie
r&.:i FZPr~ze ~t0Fowa 11 ie tej for- lińskie.i::(o 43, Dasi;y1"skiego do domu zaopatrzyć się w worków z l<:ai<zą. maką i ma
my pomocy zbiorowej, dla •1mo
żliwienia. dzieciom robotnirz:vni 69, Rzgowskiej 165.
potrzebne artykuły. Pełny karonem. Skrzyneczki z wa
11pędzenia okrr~n
letniego · w
Pon~dto PCtl rozbudowa- asortyment towaru, d11żP. ob rzywami
porozstawiane są
m.jberdziej Rprzyjajęc:rb
-l1R ła sieć hurtowni, aby uspra roty, świadczą, że plad·.~:ki fantaz"jnie po całym pomie.r:drowia warunlrnrh
W wiPlu wnić zaopatrywanie
.vhs- te spełniają całkowicie swe szczeniu.
zaś wypadkach je.st to jed,vn~ nych sklepów, jak rcl\vnież zadanie.
N' kt •
kl
·
·
możliwość wvRłania dzieci Tllł
M
I b
ie ore s epy moze me
·
prywatnych Fozmt'eszczone
ożna
c 1 Y a sądzić, że
·
d
·
d
·
d
·
h
wie~, czy też "' okolice pod;::-ór
·
· ,
<>klepy PCH powinny bvć posia aJą o powie me ul!Kif' lub nad niorrn.
są
•
d •
·
d o b re j
„,
· ym PSS przy olbrzym o zdolno~ct produko· one w sposób, 1,twarantu- wzorem pod wzalędem porzą zen,
a l e rueco
" r.ok u b'ieząc
Siczeg6lnie 'l\'.'aŻn(' t-0 jrst dis ]ący racjonalne r•npro"Nad
.
~.
.
r1
t
1 ~tępuie do budowy Central- wania do 25 tys. kg chleba i
1
ni:~Qą.rdziej up•Jtlledzond po·1 dzenie towarów. Np. hurtow rzą ku ~rząd~en. Nlest~- wo
ze s .rony ~ersone u ncj Piekarni przy ul. Ogrodo- ciast, na dobę .
. l"d
kl'
az1:i.
· ma
· zna]'dUJąca
·
·
ty, na razie me wszystkie mogłoby wiele zdzrn.łać.
wej 72. Będzie to piekarnia w~ " e~
mrn t ycznym
się przy u 1. ••• ,
''"'1_:,:111
~Y. z osr?d.k1\~ przernysłowyc~ Rzgowskiej
74 zaopatruje
•
1 wielkom1P.JRkH·h,
dla kt6re:i południową część miasta
•
•
lrnlouie i póllrnlonie są prawd1.i
.
•
• . '
wym dohrodziej!<tw&ni.
natomiast na ~olczanski~j
Udział więc te.i dziatwy
w 143 zachodmą. W p~'łme
Jeszcze są braki
alrcji wcza~6w letnich winien na rok 1949 PCH zam1erza
Program na rok bieżący - Wspólzawodnichvo
byli po'l\'.'szechny. Zananiem z„ś otworzyć hurtownię na Baw szpita acb. - Czynniki kontroli
ns~zvm jegt
realiz;icja. 'la~ł't: łutach.
Wyposażenie szpitali łód;;kich nw1;tem
~kładow>m
Rzpita1a wyrh kadr, poprzez 6-cill miesię
Olbrzymia maszyM jaką, j~~t
w chwili obecnej w sprzęt j~st .ie~t człowiek, rzł~wie k,
kt6re ~my ku rR pięlegniarstwa, kilku i;t.pital, musi być kont.rolowana
doE-tatecznt, -wyrównaliśmy j1.17. rr111 powierzono zdrowie i ź.rda lr-tnią płatną. praktykę, kun 2-u przez czynniki fachowe,
zwi~
"' t:vm dziale straty okresu. wo· in:,y1'h ludzi. Lónź rhluhi Rię m<f·Riętrny prl'cdcgzaminowy i kowe 1 s;,Jołeczne.
;jennego, odczuwamy jednak c1ą •łusznie tym, ze W g'~SZCZll jl',j 1'!!7A min pań~tWO•Y.V.
Czynnikiem fachowym, kllntro
gole braki aparatury: nie wRz, ~t kominów pracownli tacy
l1•lrnW rolrn hicżąc~-rn <lo ~zpit;il h.:jącym s1pitale są, oprócz Wy
kie szpitaln posiadają. elekt T11. rz<', jak: Rrudziń~ki, Miknlski, uittwn ł6dzkiego wprowitdzou<1 diiału Zdrowia, konsultanci
kn1 diografy, diatermie, nie w~1.y ~I rrlin~. l\rogilnicki, llfazurkie- 1o~tało zespoło·;ve współza.wo
profesorowie, Inowac,ję tę wpro
s1 kie mają. nowocze~nie urzlJ.'izo '"'<'>:, I dziRi<'J~zy lekarz szpital <luictwo pracy, Obecnie ,ji'.lt
Motorem. który
wadziło w roku ubif'l."łym Mini~
zmusił mnie do zabrania. dziś głos11 w
11~ sale operacyjno, brak
11'.łm 1y w Lorl1i nio pnwRl~«'lzi
Hi~ jC1nrzc ono w powijakach,
alCI teretwo Zdrowi11 i r.dala już o
„llłoaie' ', jest, moi drodzy mC1tor„
npal'atów do nowoczesne.i
nar wielkich swych
poprzednik,)w. ni<'wątpliwie po pewnym cza· nil egzamin. Jest to czynnik,
Ta.ki zwykły motor, pieszc11otliwie n;iwP,t
„motorkiem' •
~HIZ,V, bl'ak oobrych
pracowni Ż;trie 111111kowe R7.pitali ł1lrlzkii'h i-in da pozyty-wąe wyniki.
zwany. Znamy go dobrze w8zyscy, a. przynajmniej rra·;vie
wnosz~cy do pracy
nn.j .tOWdZO
aralit:vczn~·ch. Posiadamy
tyl- jPRt. hujnP - po•iedzcnia towa
7. wyclaj11ośrię. prn.c:v i wspM· zcJobycz!l w1e<lzy Jc!;nrFJ,ioj
'WSZYSCY w naszym kocha.t1ym mieście Lodzi.
Póki moto. ko jeden npnr1tt
i
do głębokiej ! e rz>stw nAukow.ych lekarskirh 'aworlnit•t.wrm "iąże Rię ' ~pra"'A
rek działa., Łódź płynis po v:odzie, a woda. płynie po Lo.
r.ajnowocześnirj<ze
metody 1-.
rn pii rontgenow•kit>,j. Nie ma. S'} ('7.~•tn prnwrlzi'l\·ą. urT.tą du R1.~·bkiego 1Pc7.!'nin. chorPgo w
dzi, Można się kąpać, myć, }!tać, gotować, Skoro motorek
c•nni1t.
rr,:,· zupełnie radu, ae.zkolwiek chową dln irh 11C7.Pstników
«'l.pi1alu, sprnw:t
nndzwycm,j
przestaje działać - osiadamv na mieliźnie. Posucha, pu.
Kontrola. czynnika :;iwiitzkowe
Lć·dż
posiadała
przcrl. l>Oj11ą
MłodRZll pokolrnie
lelrnr,kit• wn;na. z punktu wirlzenin. go~
i;tynia, Afryk~,. psiakrew! I to w całym dornu. Lokator:z:y
cln§r znaczną jego ilość.
Nil' ~t11 rn się dor6wn11ć Rwym pr?.c· 1101ln rki szpitnlnPj. \V ten Rpo· go "·e wRint.kich rl?inlal'h ,:011
klną., Jokatorowe biarlil..i;i,, 10:.:aciorzątka. obrywają. najnio.
porlnrki s;,pital11rj !po>,a sa·
n;<,7.t>m.v w~lrntrk tego prawi1llo l1 711nym.
,(,J, :l\"i~ksza się ilo~ć chorydi.
1
winniej po uszach od :idenenvowanych rod1:'.~ó~:.
Potem l\'O:> leczyć nowlltwor6w.
n-ym leczeniem) .i<'~t <lziś •lla
Ale są' i cienie nn tym t.]1' ktć-ryrh rnożo R?pitnl zo!atwir. ;;n7:<lego zrowmialn.
zaczyna. się wędrówka. z wiac!erkami po sąsiednich kanue.
Xir~tet~„
Większo1'6 ~zpitali nie po~1a· 111-il" wsz.nry l!'lrnrze zro7.umi<'li a zmnirjsza się wysokość
ko.;z J..olr\ zwięzkowe przy
nicach. ,Dobn:c. jeszcze. ~dy ci uczynni s~siedzi. ua.peb1i.ą.
nnszych
,fa
flm
hula
tori6w
~pecja
list:v~z
i' IO!~ zaszł.'•rh zmian. R1o!<un·~\ t.Jw leczenia.
wiaderko. Częst.o jedn2.k ~ej worly nic mają., btJ albo im
••·ritalach
są. słnhe i w znakonti
rlążPniem nas~_vm do r·horpgo l'7.lowi<>kn. l!amym motor r.awalil, albo serca. ich zmieniły si~ w bry. ··."'· h nlatl'l!O
przr,Jr
Oe:i;ywi~ric, mnRi •ię to dziR.' tej wi~kszości nie znaj'). i
nie
rru~i być ich rozbudowa,
\lilo- rnystkim
ły lodu, z których ani kropelki nie wydusii:z,
człowipkn.
p.rac:v, hPz krzywdy i u~zrzerbku JIR wykorz;vstu,ią. sw,vrh 11pravrnie1i.
't
ępnienie
ich
ązerokim
masnm
i•'<'1.CM
Zresztą. eo mam dużo opnv1Jadać.
jest
CZt.;'tO
daleki
no ~b(lrcgo.
Ja wiem l vry wiecie.
7. głęboką. uwagą,
~luchamy
nhPzpi~ id1 A/11.
jak jest. Może nasze wnuki już n.itl będą. znały tych klo. ·1rnr11,iacych, ma~om
.Jeżl'li chonzi o sprawę
chrn :.rłoF6w RpołeczPńKt'\\·a w sprawie
'i"n;vch
potów, bo do tego czasu r~ła Łódź będzie przyłączona
Walka 1111, h'!n froncie trwR n:cznie chorych to mn•irny so· '<7.T•italnirtw11. Xie zr?Ż:t nas to,
Program nil. rok bieżą.cy prze w Mt,re.i formie.
do sieci wodoci~gowej. Zanim jednak dochowam się tych
I.i" powind:>.i<>ń wyraźnie: nie żo z11rzuty cŻasami nie Fą •łusz
'1mhulato.
Porsoncl pielęqni~rski !Rcho n o!no. żeh;v szpitnl h~·! z11pclnin nr, i;tdyż wnoszą. one jednak dla
wnuków. l!l)oro wody iipłyniP., bo nir. '\'azie mń.i siedmiole. widuje roz5zerzPnie
Ann,v ł.farii. wy .ie~t. nnder nczup!y. Dial.-- r~'
tn1 syn .1eat zdecydowanym wrogiem kobiet. Myć się zre- ri(.w ~zpitalnyeh
rhronirwiP rhnrvmi. niP nn~ warto~<'i kon~rnli Z<' Rtrony
~"". A ntonie~o, Aw .•J 6zrfa -- gn ~t"·orzcnif" ~iPri szkól pieli(~ \\'Olno prz.'·j111owne
Bztll. także nie lubi.
chroniczni<' r•a.ihardzi<';i zainterr~ffrrn negoambulatoriów
w niarnt,rn, kf<\r~·ch Łódź por.iaclR rhoryr•h do RzpitRla.
Ale ja. lllbię_ D!l'.t.egn wrndłP.m na :rawtm genialny pro. utworzenie
(0horrgo, który ze ~zpit;i!J ko.
jekt:, Ict.órym pragnę się pod~ielić z n~szym korhanym Za. •?.pit~larh Aw . .Tann, O. O. Boni rlwiP, h~·ln ,jNlnQ z piPrws:r.yrh
7. t~)!o v-,vplywa logiczni" ko r:".y~ta.
fr11trów. Ambulatoria. te obFłu. 1rn•k Ministl'rstwa
tzą.dem Miejskim.
Zrlro"'in. niPrznofi6 Rtworzenia v.Rk!adu
Dr. Kazimierz Choi wius
(!iwa ne przez ]ek1trzy spl'cja li~ Ch>r11ir otwirrn ~il' fln1:.rą. clro- fili\ rhronirr.nie rhoryrh. A ZR
A ml~nowicie:
Nacz. Wydi. 7.•lrowia
W niektórych dzielnkoch, por.bll.wionych stalP. wody, w tów musz~ ~pełni~ ~"'Ił roli: w i:-i: do zwii:b7."r.iA ilo~d fRrho.lkladu tRkiegtJ L6df. nia posia1h.J
Zarządu Miej~kiego
kt.órych większość domów :ni9 cylko nie jest przyłączona Jr„ze11iu ~prcja li~tyrzn;vm.
!':!prawa leków pomimo n-ieli1
do sieci, 11.l!l nie posła.da M;Ht n1otorkfiw zja.v.ia si~
iniportow~rh,
nk
codzieli o pewnych godzinach rluże auto.cysterna.
Mie~~ tr11anośr·i
ka.ńcy ustawiają. się w „rządku'' i napełniają.
sobie '\llTl.a. przedsta"<11ia się tle Szpitale są
nnogół dohrze w nie zaopatrzo.
derka. wodą.
Zarząd
Nieruchomości,
W chwili obPcnej opraco nopęka.ne rynny po•vodowa
Otóź mjrślę. · źe nohrze byłoby, żeby n~sł o.lcome miast~ ne
Wyżyw.lenie azpltalne, je~t z•1 który
uchw:dili .eorga.nizowanit1 t;.ikltgn pogo+.'lwi~ wodnP-gCI dl~
administruje jedną wuje się szczegółowy plan ły często większe zniszczepod v;zglę trzecią domów na terenie remontów domów rohotni- nia kamienic. Rem.-mb; kapi
don:u'.iw. w których motor~!!: FiO zspsut. Zrozpaezent lokato. fFłniF doJtateeznl!
rey telefonują df'.I „pogot.pwla'':
„?.ohowJ~71tjl'lmv si~ do dem kt loryrznvm. Sm~ko\t'o .if' naszego mi::1sfa, dokon.qł już r:>.~1ch na rok bieżący., aby
t-<:.ldego ~ t.akiego terminu mot.or zrep~rowAć, ;..~płacimy Ue rl'1ak <'ZęPfO bnd1.i 7.a~tT7..PŻ1 1 ll1A p0miarów lokali mieszkal- juź wczesną wios!lą mo7.na t::ilne wykonuje się obecnie
w domach przy ul. Koperto na. głowę wypatlnie, ale tymcz1i.~11m prosimy o pomor• '. pa•·jentów. I nil' dziwnego -nych i ocł 1 stycznia rb. po- było rozpocząć prace. Na ra nika 2-4, Słowiańskiej 24.
Au.to.cysterna„ t.rąbląc jalt St~~i 1'ożarn~, za.lPitiz<i o iLe.1 gra tu rolę oprórz przy gol owA
iie mA$1Jwego po•ilków równtl'i biera czynsz według wyż zie na zlecenie Zarzą<:łu Nie Wschodniei 52, Świerczew
czy o 9.te.1 zran;i, przed dom - 1 i;pok6j n~ cały dzlfld.
My~lę, że t'.l pr„je.k+.. wa:·t,, ał!y mnie zań
zt:nm• wo~~ t•arlcr.ia k~idP;?O rhrirP>:O, !lT.'Y s:>.ych stawek od inicjatywy ruchomości, Miejskie Przed- skiego 7, Jaracza 38 i Nowo
Jak wiadomo, siębiorstwo Budowlane na- 7.arzewskiej 18. Poza tym w
1" y<:1ajnne:ro do własne; domo prywatnej.
oblać
•
' "eJ kuchni,
dla ludzi pracy komorne nie t'lrawia rynny kosztem 2 tnJ trakcie naprawy Jest kilka"
:Bardzo będo: rad, bo ml si~ wlaśme motor&k zeps!lł.
1\ a3wA.:imiefazym jednak ele 7no:blłn nodwvżp:7nnP
STARY ŁODZUK
lionów zł. Stare bnwiQm i dzie..<;i;1t d:J.uhlo...
(m.)

Sieć

sklepów PCH obejmuje miasto

I

Swiałła

I

c1en1e łódzkiego szpital.nicłwa

pracy

0

Ojcowie dajcie wody!

Zarząd Nieruchomości

remontuje domy robotnic ze
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Kobiety coraz pełniej uczestniczą w wysiłku twórczym
narodu-świadczy o tym pokaźna liczba 888 tys. kobiet
zrzeszonych w związkach zawodowych na ogólną ilość
3 milionów zorganizowanych pracowników
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Kobiety w
888 tys. kobiet

Związkach

wśród

3-ch mil. zrzeszonych pracowników

W instytucjach społecznych
kobiety stanowią 50 proc.
Wśród pracowników handlo
wych i biurowych liczba kobiet wynosi 36,2 proc. w zw:ą
zku Pracowników Państwo
wych zaś 28 proc. Poczta i
Telegraf zatrudniają 27,6 pro
cent, samorządy i instytucje
publicznej 21,3
użyteczności
proc. kobiet.
Najmniejszy jest udział ko
biet w kolejnictwie, gdzie kobiety stanowią 5,4 proc. ogółu pracowników.
wspólzaUdział kobiet we
wodnictwie pracy stale wzrasta. Liczba przodownic pracy wynosi obecnie 16 tys. Wzrasta również liczba kow zwiąbiet - aktywistek
zkach zawodowych. I tak w
zarządach oddziałów ZZ o'"łprzemyśle spożywczym, spół
ni funkcje 2.236 kobiet, w zadzielczym, skórzanym i che•-ządach okręgowych 128. w
micznym, ponad 10 proc. w
zarządach głównych 17. wice
bud')metalowym,
przemyśle
przewodniczących i sekretawlanym i naftowym. W Zwią
zarządów jest 8 oraz jerzy
zku Górników zrzeszony:::h
den sekretarz KCZZ. W rajest 26.651 kobiet, co stanowi
zasiada
dach zakładowych
10 proc. ogółu zatrudnionych
przeszło 2.500 kobiet. W ciąKobiety pracujące w prze- gu roku 1948 na specjalnych
dla kobiet w wojemyśle, coraz częściej przecho kursach
robotników wódzkich szkołach ZZ przedzą do kategorii
\\•ykwalifikowanych, wykonu- szkolono 1.580 działaczek.
do
prace niedostępne
jąc
Wydział Kobiecy przy KC
T ZZ poświęca
niedawna dla robotnic.
uwagę współtak. np. w górnictwii:"' i kolej- zawodnictwu pracy wśród ko
nictwie zatrudnione są k·,bie blet, podnoszeniu ich kwali:l'ity jako spawaczki, wie"'.HC'Z- kacji, ~zkolenia aktywu kobie
blacharskie, cego i organizowaniu komisji
ki. pomocnice
murarskie, zduńskie, jako kie kobiecych przy zakładach pra
rowcy parowozów na kolf!j- cy orwz rad kobiecych przy
kach kopalnianych itp.
powiatowych radach ZZ. Wie
W zwi<izkach zawod»wych le troski poświęca się otocze
umyd11wv<"h niu opieką matki pracujące.i i
pracowników
kobiet d:decka, zwiększaniu ilości żło
n"1.iwiekszy procent
zrzesza Związek Nauczyci~l-1 bków, przedszkoli i świetlic
stwa PnJ<kiego, w którym i1- dla dzieci, przyi:wtowaniu akczba kobiet wynosi 64,1 proc. cji kolonii letnich itp.
Wśród

3-milionopracowników,
rzeszy
wej
związ
zorganizowanych w
kach zawodowych, znajduJe
się 888 tys. kobiet.
Udział kobiet w poszczególnych zawodach jest nierównomierny, waha się on od 5
proc. do 75 proc. Wybitną
kobiety w
mają
przewagę
konfekc.yjno - oprzemyśle
d:r.ieżowym, w którym udzinł
ich wynosi 73,9 proc. pracujących. Ponad połowę prac0w
ników stanowią kobiety w
włókienniczym przemyśle
(50.8 proc) i w przemyśle gastronomiczno - hotelowym (50,5 proc.). Dużą ilość kobiet
pracujących wykazuje przemysł poligraficzny (44,7 procent). Ponad 20 proc. pra.:'1wników stanowią kobiety w

być

dobrym wóitem

Stanisława Jaśkowiec

o swym

odpowiedział
Coraz częściej
ne funkeje w administracji pańs
twowej, samorządzie wiej~kim
i przemyśle spoczywają w ręku
koh i et.
·
8tanisława Jaśkowiec, pr ł mą·
ca obowiązki wójta w gmin10

Nowogródek

.życiu

Sz~zecińskie),

s pracy

(woj.
PomorHki
tak przedstawia.

pracę i życie.
..Zanim zo~tałam wójtem róż
ni<' bvło w moim żvciu. Wvcho"~J::n~ się w Krakowie. OJ'ciee
hył robotnikirm stolarskim. W
domu było, jak to dinvnirj w
rodzinie rohotnirzrj. dzieci dużo, a pieniędzy mało. Niewiele
lłiotatnl" ą•1>§podg!!!
wte:dy mogłam ~i~ nauczyć i
!.!ikt nie , „v~lnł, że nauka, jako
kobicciP. 1110żr mi b~·ć kiedyś
Po wyjściu
hrdzo potrzebna.
Wkraczamy w okres kiedy scu podkreślić, że spoś.róa oczyscic 1 wymoczyć w wo- zarrą.ż znoW11 h.vło ci ... żko . .l\liew sklepach po)awiać się 7.'1CZY wszystkich ryb dorsz jest naJ- dzie zakwaszonej octem (co· li~mv kawałek ziemi, na którnn
na dorsz. Należy się spodzl~ tańszy. Ost8Wl;o kilogram dor najmffiej przez godzinę) po trzeha było dobrze si\) nap'rawać. że w roku bieżącym do- sza w stanie oczyszczonym 1 czym przygotować kawałki o- Cf•Wać, 7.ehy wyżywić siebie i
czyszczone z ości wielkości d!o kilkoro dzieci.
stawy tei ryby będą tak duże, be;. !"ll1w kr v ;uje 120 zł.
0jci!'c m6j przez :n lat nnlPTe wso:vstk!e względy pow'.n ni. osuszyć je ścierecZką, ma
braki,
że po~wolą uzupełnić
czać w mące. jaiku i tartej buł żał do PPS 1 częRto mówilo się
istntejące w zaopatrzeniu go- ny zadecydować o spopularvspo:larstw domowych w 1-- 'ęso. zowan 11 soożyc1a dorsza. Nte ce. smażyć na tłuszczu (n.aJ- w domn, 7.1' przy.idzie czas, kieMimu iż w s·o~·mku do lat wszystkie - jedn"k gospod~·nt('! lepiei na oleju)- Podać do tego d.'- w Pol:<re rządzić hęcl~ robotnicy i chłopi. n wtrr~ c1onierQ.
ub:egiych kon~umc:a dorsza um'eią wlaśc1w'e przyrząd-ać surową kapu~tę i kartofle.
na rynku wewnętrznym po- rybę, aby strac la całkowicie
Przy
Dorsz w n1'lcśnHmch: wymo- h~c'zie w•z~-•tkim dohrze
jeszcze niemiły ~· właściwy 1ej z.apacn. cz0ne w wodzie z octem por- roclziPm1ej cię:i.kirj pracy wyważnie wzrosła. jest
w ele gospodyń, które do tej Ażeby zapach ten zos:ał usu- cje d-0rsz.a po;;olić i z.a wij 3Ć dcwnłn Rię to .i<'d na 1< bardzo da
przynaj- w naleśn ki. Po sporząd1.eniu lrldr·. Dopirro w l!l47 r. uoLupożywnej 1 smakowitej rvby nięty. mięso dorsza
mn·e1 na godzmę przed sporz:.i rulonu naleśnikowego układa miałam. że w Po!Rce za~zyna
odnoszą s1ę z nieufnością.
nietylko dzaniem potraw~· oowinno być my ie w płaskim rondelku : Ri~ naprnT1·d\) dobrze dziać i
Mięśo dorsza jest
zdrowe al·e, i rzec?. wa7.na. bar wymoczone w wodz'e z octem wstawiamy na pól godziny '.lo ! Of.ta,nowił.nm przyłoż~·ć do tego
dzo tatwo strawne. Z tego Poniżej podajemy parę sposo- gorącego pieca. Do pieczenia rękę. Zupi~icłam ~ię do PPR.
względu stO&OW'łne być po\l{in bów przyrządzania dors'a w nalez~· polać rulony naleśn.1lf. paździ<'rnilrn H!-!S r. zostano przy odżyw an!u 7 arówno gosnodarstwach domowych.
kowe z w.erzchu tłuszczem lnm wójtrm. Rzą.dzę w swojej
chorych. 1ak i rekonwalescen
Dorsz go owany: 1 kg dorsza Takie naleśniki z dorszem 90 · 1ńi1iie
roznmem.
rhłop~kim
tów Poza tym z::iwiera ono zna 40 gr masła, l pęczek wlO!'.zczy dane z k~zcnym ogórki 0 m l•.t') T:>k. prn~10. po goRporlnr~ku i
czne ilości fosforu, niezb~dn:? my. sól i pieprz. jajo gotowa sałatą
kapusry idziP nir?.le. Ca!ą gmiuR na
z kiszonej
go składn :ka odżywczego dla ne na twardo. Wykonanie: ry- s~anowić będą smaczną potra dziPń 1-go li~topada uh. r. odda.
ludzi. pracujących umyslown. bę p" oczyszczeniu i wymyciu wę obiadową.
IR podatki w 100 pro<'entach. Z
Zam'ast wydawać pien'ądze nasolić na jedną 9odzinę przed
Gr.iinnej Rady Narodowrj usudorsza
kg
1
dorsza:
z
Flaki
na Z'lkupywanie drogich specy użyciem. Przygotować wywar ćwierć. wloszc7.yzny, (sele•r, p'.e ni;1i~m:v 17 bogarzy. którz.v goskoi::oli i
fików fosforowych. zao1sywa- z włoszczyzny,
truszka. marchew, cebula, ma podarowali w gminie, myśl1e
nych przez lekarzy dzieciom rzeni Zakwasić go lekko oc- jeranek.
L ,,r, t) lko o swoirh interesach. Na.
papryka,
i uczącej s:ę młodzieży - mo tem włożyć rybę i gotować na
tłuszczu. Rybę ic;1 miej'<cr wes:di chłopi brzrol
gr,
50
pieprz)
mi20-30
od
ogniu
wo1nym
żerny stosując w jadłosp:s~ch
z octem ni i małorCtlni.
dom'lwych dors•a uzupełnić nut_ Rybę po ugotowaniu w1-- wymoczoną w wodzie
kilku go•podRWykryliśm.v
niedobór fosforu w ich ornani łożyć na półm·sek (w całości pokroić w wąskie pasccz;,;
7 mach
lub pokrajaną w kawałki) 1 pr-esvoać mąka . kartoflaną 1 1·zy. którzy mają~ po l'.? ha i
znacznie tańszym
W oddzielnym na- wi('rl'j, płacili podatki od 4 ha.
polać stop'onym m;isłem z po usmażyć,
nrostszym spo~obem.
Z;.~ol
Poza tym dorsz znw!:;:ra duże siekanymi jajami. Można Ją czyn'u go:ować drobno u5ie1':a Wymierzono im domiar.
"lośc:i tłus-czu. dzięki czemu obsypać drobno prz-:!siekanym ną wloszc7yznG w n'ew!elk'.ej ni('nych untomia<;t od podatkó"IV
kilka hiedn,,·ch w~6w,
tłusz- zc•t::-lo
ilości wody i odrobinę
'.)Osiada dużą ' wartość kalory- zielonym koperkiem.
Sznycle z dorsza: kg dorsza czu. Gdy jar yny są mię„_.:e W wYniku wvhor6w do Zwiazczną. Warto też na tym mieJpodsmażoną rybę włożyć · do kn Samopomocy Chłopskiej .;.e~~----·~~--~~~------------~~~--~~----~~
pogoto- .-zło do zaT?ąc1ów powiatowych
chw'.lę
włoszczyzny,
wać i przypr'.lwić korzen\ami. n-i 20 proc. do 30 proc. kobiet.
Zaprawiamy flaki z dorsza ?< Oprócz prac:v wójtowskiej mam
gospodarstwo
smażką zrobioną z mąki i Pu zajęcie w domu,
szczu, n.e rumieniąc jej zbyt co piawda prowadzi syn i syno
wa, ale jak to na w"i - każde
nio.
podane rr,cr pełne Fą rohoty. lfam teraz
Wszystkie wyzeJ
:zagadnięni.a, łem z nnwymi siłami i entują
interesujące
odczy- ZJazmem przystępuje do d.al- 1 !)rzepi~y obl 'czone są n'ł 4 oso ;>r; lat, Il ie nig<l.'· nie czuję się
urządza się specjalne
ty, popularne wykłady i wspo szej pracy w szkołach Okres. by. Przy większej ilości osó:J zrnr 0 zona. niP mam żadnyrh kło
mniane już dalsze wycieczki rozrywek 1 wrażeń dł~go je-i dla_ których . przygotowu:jemy P?1ów, .jak~ "ńjt w sr6ilni~y.
. posiłek powy7.sze proporc·e pu c,c-~zę ~1ę, ze mol:{ę pomór b1e.
.
do ważmejszych miast ZSRR.
poka.ws1 1
Po tak spędzonych waka- d.nak Jest tematem rozmow llwinny być odpow:ednio zwiękj1l1:ym rhlopom
:-:>c, że kohiPta trż roś potrafi"
.
szone.
I. 1.
cjach młodzież i nowym zapa marzeń.

Kobiety zrzeszone w zwią
zkach zawodowych biorą udział w akcjach ogólno - spo
łecznych. jak: walka z analfa
betyzmem, z alkoholizmem, z

przeszło

ze spekulacją itp.
We wszystkich tych akcjach
Wydział Kobiecy przy KCZZ
współpracuje z Ligą Kobiet i
RTPD.
prostytucją,

SWI)

·Pod znakient dorsza

I

radości

Dni

Zawodowych

Kobieta potrafi

•

l

wesela

Zimowe ferie dziatwy radzieckiej

Dzieci i młodzież w Związku Radzieckim otaczane są
specjalną opieką i troską calego narodu To też społeczeń
i:two radzieckie dba nie tylko
o to, by młode pokolenie mia
warunki w
ło odpowiednie
czasie nauki ale równ'eż by
czas wolny od pracy, by wakacjc >p..,d?.ić mogło jak na]Nic więc dziwnego,
weseleJ.
że okres ferii zimowych jest
corocznym ,,wielk'.m wydarze
?Lem" w życiu młodych obywateli ZSRR.
Wakac~e

rozipoczynają

się

w ostatnich dniach grudnia, a
kończą się 10 stycznia i okres
tych dwóch tygodni jest całko
wic;e i wyłącznie poświęcony
dzieciom. To n:e ma nic wspól
nego z jakąś gwiazdką dobro
z „dobrej
czynną, urządzoną
woli" to cała akcja, cała kam
pania· sw1ąteczna, w której za
wszyscy są
angażowani
społeczne,
instytucje
rząd.
kulturalne, zawodowe no i na
turalnie sam: solenizanci
młodzież szko1na.
Tradycją

stał się już, plęk-

ny zwycza1 moskiewski. że na
ten cz.as Dom Związków Zawodowych sale swoje. w których norma1nie odbywają się
artykoncerty najlepszych
stów, oddaje dziec'.om. W sali tzw. Kolumnowej rok rocznie staJe olbrzymia choinka. Istnieje specjalny „sztab
choink:", "który nawiasem mó
wiąc. na długo przed fer'.ami
zasypywany jest na~ryzmolonym dziecięcym pismem, lista
mi z prośbą o zdradzenie taje
mnicy, jaka będzie choinka,
jak będz'.e ubrana HP. Dużo
i pieniędzy wkłada
wysiłku
się w tę akcję_ W I.asach podmoskiewskich przez parę dni
szukano odpowiedniego drzewa. Wreszc'.e znaleziono chometców wysokości.
inkę 24
Kolosa te.ito trzeba było t>rze-

na c1ęza
wieść do Moskwy
rówce z trzema przyczepkami. A na miejscu czekali już
„ub'.eartyści spec3allści od
rania".
W sali kolumnowej lśni i
się szczęście
błyszczy i 1arzy
dz'ecięce. I „cudo" to oglądać
będzfo 320 tysięcy dzieci. Tydzieci biega po obszersiące
nych korytarzach i sal.ach, za
komnat pomniejgląda do
szych. gdz'.e też czekają na
nie różne niespodzianki
baśniowe
cudow",
.,kąciki
przedstawienia, gry i zabawy,
Ale cho:nką bawić się moż
wakac;e
na parę godzin. a
To też
trwają dwa tygodnie.
zawczasu o tym pomyślano,
przygotowując dużą ilość nowych ślizgawek, toców sanccz
kowych itp, W okresie tym,
wszystkie teatry, kina, muzea.
biblfotek: oddane są dla mło
W największej sali
dzieży.
koncertowej Moskwy, w sali
im. Czaikowskiego, odbywają
koncerty dla
się codzienn'e
młodzieży, w teatrach gospodarzam; są dzieci, do muzeum
lub do galerii obrazów tcudno
zwiedzają
wejść, bo właśnie
ją dz'eci.
W klubie sportowym „Skrzy
dla Rad" młodzież spotyka si~
najlepszymi sportowcami
7.
ma
Związku, w bibliotekach
moimość zapoznać się. i poro
zmaw· ac z popularnymi pisarzam1, autorami entuzjazmują
Wydział
cych ją książek.
Ludowej przygotoOświaty
wał festiwal filmowy. A prócz
tego ieszcze zawody sportowe, Zoo, Planetarium„.
D1a młodzieży starszej, któn'e pogacd1j
ra wprawdzie
choinką z wszystkimi związa
nymi z nią atrakcjami i z nie
,.Dz'adem Mroodzownym
zem". ale chciałaby również
dowiedzieć s.ię czegoś nowego,
na róż.ne
:~naleźć odoowiedź

,..„
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Na załączonych dziś rysunkach przedstawiamy na.<;zym
Czytelniczkom wzory. sukien,
prze-znaczonych do pracy biu
rowej l na mniej uroczyste o

„,

Ostatnia suknia wykonana
jest z jasno - szarej wełny,
zapinany
~taniczek
Obcisły
na serię drobnych guziczków.
Spódnica bardzo kloszowa.

kazje. Wszystkie te sukienki
sporządzone są z tkanin weł
nianych. Dwie pierwsze odznaczają się daleko posuniętą
Uszyć je by
prostotą kroju.
należało z tkanln jednobarwnych i co najwyżej przybrać

jasnym Kom1erzykiem.
kienka czarna odznacza się
krojem bardziej skomplikowa
nym. Jej trzyćwierciowe ręka
wy przybrane są kloszowo
krojonymi mankietami. I>rzy

wszystUzupełnienie tych
kich sukien, które z powodze
niem będziemy mogły nosić
w chłodniejsze dni lata, stanowi załączona na ostatnim
rysunku torebka. Torba ta
wykonana jest z grubej skóry. Ze wzg ~du na swą pojemodel
mność i praktyczność
ten powinien znaleźć uznanie
w oczach wszystkich oracują
ł cych kobiet

•
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PIOTRKOWSKI

pracy Term:!~z f~~~kuwy

Kronika PiotrkoWa'WspółzawodniciWO

tematem obrad aktywu związkovJego

w

lutym br.

płatne są na-

D~ ruchu stępujące podatki bezpośrod
odbyło się ze- czynił si~ do poprawy hytu kia I tow. Lechowicz znznacz~·ł, ~<' f tyrhmia Ft. u.~uu ą ć.
rlo uh'1>alenial niP. jr~t ono je•zczp należ.vr1e ~-~pńlzaworłmctwa nalP?.Y wm.'! nie:
hrs ni" C?ło'!l{!'\n- Zarz~'1 n wsz;<" s:v Mbotnir2Pj
Do dnia 7 lutego - poda,bezparty1ZwiiFków fn1·damentu budującego się ;;o. zorganizowRnP, przede w~zpl. ~n~~ RZ!'l'Fze. ~1P >'Y
stld eh Oddział6w
tek od wynagrodze:i wyplarlPb. d<t.lizmu - stwiprdził tow. Le kim przorłownie~· prac~· ni() ~ą 11.' eh rohotmkon·.
z~wodow;--ch, na. któr~·m
W toku rl,vRkuRji zabral_i gł:)~ conych w m. styczniu br.;
organi :rn r vjne.
prze1'odnicza~:v Po. nj~ri w karby
<;ar; podj'.'li w'·cz?1·~ująra r!Y~- chowiez.
ku;.ję na temat nPrszego Toz. wiatowei Rady Zwią.zków 7.a. ,T('H to n:rnza wiJJ:t - mówi da li" zni towarzys1.P wskaz11.1:i.c ze
Do dnia 15 lutego - zawoju współzrrn·odructwa pracy worlo'\ty~h. na.' wstępie swego IP.i 1ow. Leelcowicz - 7.e nie jr<1n,,-_m z 11rzejaw.6w wsP?łz~npiPk~ wod111ctwa prncy J0~t. dp.eme liczka miesi~czna na podat0tor·<yligmy 111ileż~·tą
n· Piot1.·ko\nkirh z:t'>1a<lnch pra przemó1>ienia.
j Mówi~e o wRr>ółzawo c1nictwie przo<lownikńw prac~·. Oliowhiz. nh~: prz<'Z pl"11ową, <lnhr:;ie. ob. ki dochodowy i obrotowy,
r.v.
Flwh rrspóba-r.odnictwa przy p1acy nR terenie piotrkowskim kiem u1tsz_vm jes t błędy te nn 111 .'~lan~. 1wacę _orzy zm1uJep~~- obliczona na podstawie don_,·m wp1tl;n f1i~·czJJylll zw1 ę i{ chodów i obrotów csiąg·nię™"' · - -·-~· --• n~--'" __.__
tych w styczniu br. - przy
~zać wydajność pracy.
Na~1ępnie omówiona została uwzględnieniu postanowień
w
z~woanwvch
rnla Zwinzków
nrśeiokt;im -piani<> _odh.nilnwy dekretu Z dnia 25 paździerlu~ju. Przeil~tawiciel Okręgo. n ika 1948 r. O rodatk~ dJśmierć
ze~
wPj K11mi•.ii Związkci\v Zawo- chodowym (Dz. U.R.P. Nr 52
" . •rn:; rlcw~·rh tow. Graclrcki wyf!łMił poz. 414) i dekretu z dnia
1\a łarrie o;;kar:i:cnych przed CJ Gestaro. PPw11ego razu zu. tom S~d ~aJwy;i;~zy
KOMU WINBZUITMY
1948 r. o
r<'~frat na tcrµat Cz;vnn. Kon. 25 października
niesroa,isnie her. naj ••::::,riv 1'k'\'1"on·pgo ud1vl r
~'::•fom Ok1r..,.o-,..-•m w Pi<>trko. pC'lni<>
Sobota, dnia 5 lutego
:ra;iadl hat robotnikciw ninie,J~Zego -powodll zastl'zelil ~1 rnwę w ~zę§ci dotyeztv·ej rn. grr~nwr~o i roli Związkńw ?,a podatku obrotowym. )Dz. U .
>;ie
1949 r.
l1t)i~tm\ robotnika żvrłnwHkirf!O wnilnwych, które są w~pó!nilpo ·R.P. Nr 52, poz. 413);
.. ,,. okre'.,;t) 1'.'\ll '"< botnika ż~·dow~kiogo.
U::1J'qzybs1n
PPr11..1l"\ni.ł.I ~~1·zeknzał Oo n~1.pn~ ·~„ <>r171alr P 7.a 1'ak
•
.3
Dziś: Agaty
d I
Do d · 28 luteg
"· ·. · '·
·. · '· · ·
Za pow~ ż~ze z h roume wyrn.
~ ·ttrji, Hugo Fer~ter, p~zC'dwoJcP
a O ;i1a
Clfręi:o"•;1111J . o•lh1111nwę kraju.
,;:;,.-łowi
t,;_ipr- 1 i:;„_iln Okr""ower.to z rl11rn '•'Pni11
do. podatek
na
zaliczka
sza
·
·
• k
1.
'"'
~
ny pracownik Ru tv. • H nrt<?n. 4 wrz'.•'nia
.
•
.
FK\JPL'l.]~r
z,,j~zki ZRnoclnwe,
l'O.rnrnwv
W\'JIL u
w
T•'ergter z(l~t11ł ~ka. ,.;1ńrv
1
WAtNIEJSZE TELEFONY
· : w ~"-ycb Rzeregarh n~jh!lr<l;~iPj c hod owy w wyso k·osc1 r 6z·
w'-.·'·bu. :i;~n:I' na" t'loży"91'otni~ wię1.i1>n1f.I . 11znnł F pr~tPra· n·rnn~·m
>,1n' ', któr.Y .J'uż "rzed
7.a r'".i·
,.
tJrzą.d Bezpieczell.stwa
kl~~ę nicy pomiędzy kwotą podat:ow 1"i z 7 ar:„ 1111 wbicia riirotnika '!Y •twn skazując go n:\ śm;erć z ~wiarłnmQ. cz~M naroiln,
kazy1>~t
w~
wojny
dnr.
Fublicz.
nego 10-49
l"rogi ~tosunek Lin Pol11k.-lw •inw,,.kiP;;o zn.st.al wów<-zas umc nt.ratą. praw na zawsEe. Sąd jed rohotnie?.~, winny pomńc rhln. ku przypadającego od zezna
Miejskl. !fomisariat M. O.
n(lr.ztśnlo er<.<' kl rrzepad'Jk ca. r~m. ~ i_ch walre z bog11ezan11 nego przez osoby fizyczne
' · c ;, t• ;n „j orgamz 1. '.>il• n:onv.
10-4.
(także przez spadki nieobjew1r.1~k1111<_
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p1
•in r'n
. ,·," · ·;~ 11 1 „
Ponadto płatne są podatki
W wypadku przekazania
Fc·nter hił robotników gnn.:i. '.<tórym poda~ do wi~domo kach samorządowych rada
OD:?J!AWA
1
sc1 uchwałę .,ady Panstwa. narodowa może powiJłać oso spraw rad narodowych biu- na które podatnicy otrzyma
111 r„ ' ~ l·"' ,„1 .. ~ -· •~
KORESPONDENTóW
org:mów wykonaw- li decyzje wymiarowe z ter
ns'1dy bne biura lub powierzyć rom
W dniu dzisiejszym o godz. •1. ro ,. „ •n h~·łv n·v ·'•,11-i - . l·i- 1 akcentującą nowe
czych, nadzór nad czynno- minem płatności w lutym
17.30 w 11Rli Komitetu Miej~ki<> c-ia zębów nrit?. ei>;>żkicg-o ob•. 1orqanizacji biur &ad Narocz!nności, Z\~iąz~ne ze s wy- setami tych biur w zakrei:;ie br, jak również zalei;łości
l1·•'"'nin . Ni"i••<lnnkrotnip ro11L dnwvch.
Piotrk01'"ie rrz; A ]Pi
' " "W
m1 sprawami, bmrom zarzą prac rad narodowych, srra- odrJczone i rozłożone naraGminokólnika
śi
t;.
rnłymi
rolout11i1•:
t1<'to"1Tani
3 ~[a.ia Xr 4 odbęrl~ić się IHL
przewodni- ty z terminem płatności w
prawa korespondentów fabrFZ ~N111;ąmi ri r 71:-l . c-l•n,·ro~ ~li. _Ki•' ne Ra~% Norodowe bQdą ob du miPjskingo; powiatowa wować •będzie
· ·
t m
ł
rada narodtJwa - wydŻiałoh.
kom1nł kolPrtP hrzrTJ11c,_ ł . ·
nych i terPnon·ych „Głosu Piotr a,·ś
za po Y m1es1ącu.
rady,
aściwej
w
czący
,,.• , ,,a ~l;utp"k r?"I!~ rnrr:dla " <: :1g1wane przPz mr'l z11_rz_a
kow~kicg'>' '.
Do końca lutego br. obo
staro- średnictwem kierującego or
pidką 1'11ornhę. Pom tvm Fe~. dn_w gminnn~h: radv m1:i- Wi powiatowemu
Obccno:ić ""'ZYRtkich
ganem wykonawczym wój- wiązane są złożyć zeznania
kores. ~ter wzr•tP.ir7.'l " J;p·mnl ; ~"'1 sk1e przez brnra zarządow stwu.
pondentów oho,~ią.zkowa
O'.i:ólnik przeprowadza ści ta burmistrza, lub starosty podatkowe o osiągniętym w
~7dawał zat~z~'IDanyrh w rf?- miejskich.
roku 1948 dochodzie (poniesł:v, podział zakresu działa!. osoby fizycz. stracie)
.
WWWt TWWNH 4 MWW s10ne1
ności biur rad nar<>dowych
Ogłoszenia drobn~
ne i spadki nieobjęte, które
Wieści
i biur organów wykonawZGUBIONO k11rtę rejestra
w roku 1948 miały obowią·
czych, wykluczający wsze)PIJAK WYWOŁAL
Prz;v zbię~ uliry Roose11el.
Piotrków Lacyjną R.KU ZBIEGOWISKO
zek prowadzenia ksiąg han
Związku
kie c1uhtowanic w spełniaoh Bort.kiewic7.
t·~ i Czarn~j
ski Julian zam. wieś Psary
dlowych, uproszczonych lub
rzba1iczyk .Tnn. zamicszkaly niu ich funkcji.
40-k WHrła'I>', zamieszkały w Piotr. przy Plaen •rryhuna1skim Nr
p:r;;. Piotrków.
oodatkowych, jak również
ODZNACZENIE
Osobno biura rad spełniać
1
kowie przy uliey Roo~evelta !l. 10, ni\ ~kutPk nai!minnrgo ~r"inne osoby fizyczne i spadki
LENINGRADZKIEGO
będą czynności, związane z
ŻGUBTONO ksia/<kę konia. zoHał przejPchany przez wóz. 7.veiR a11rnbo1u ~Tl'antnTOttał ;;!-;
niPobjęte, j1>żeli w roku 194R
KOMSOMOŁU
działalnością, jak rówich
'Markiewicz .Ta!J. zam. Sule- prorradzony przez Golika .Tl\. ,.·;;_ nlirach Piotrkowa.
dochód przekł'Jłosiągnęły
Rady
Prezydium
Dekretem
prezydziałalnością
z
nież
Pifa1'a • AwnntnrnikR drJP' ·' 41-k na, zumieszkalcgo w Piotrkn.
jow, pow. Piotrkó„v.
M O. dium i komisji rad oraz Najwyższej ZSRR lenlngradz- czający kwotę wolną od orin
ftFtkcjonar\n<zP
WIJd~ili
v.·i.-; przy ul. Przemysłowt>j 1 ;>, dn komi~sriatn,
..1
g-rlzie zntr;>;:v. opracowywac· b ę11ą
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Równieź do końca lutego
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czeladniczą,
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br. obowiązani są złożyc ze
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(.1fi11.rę wypadku w stanie nic
ZZK, kwit na węgiel kartę
bohaterstwo, wykazane
za
znania o obrocie osi::)gnięW zakresie gospodarki saBRUDY w SKLEPACH
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Przeciwko Golikowi Janowi gt.me przcp1~ow sani arnycn,
Pracami biur rad narodo dery l medale gruple najlep- Złóż ofiarę na
Przeciwko niechlujnym kup.
ZGUBIONO dowód osobi· zo~tało wszc~ęte przez Komi.
~porządzono donirs-..·nia wych kierować będzie prze- s~ych pracowników Komsomo
c1>m
sty i inne papiery Jędrasik
Pomoc Zimov.,rą
wodniczący rady, albo spe- łu leningradzkiego.
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Wszystko pan zapisał?
Wszystko.
Niech pan włoży palto i kapelun I wybier1e się ze
mną. Pociąg odchodzi o 3.10. W drodze może pan wypełnić
kilka formularzy do zeznań. Weź ich pan z piętnaście albo i dwadzieścia, wpiszemy na miejscu nazwiska świadków.
Ale naprzód zatelefonuj pan do mojej fony i powiedz, ż.e
nie będę wcze:!:11ie.i na obiedzie aż po ostatnim pociągu.
Bardzo być może, ze> pozostaniPm:v tam do jutra rana. W
takic.h sprawach n igdy nie wiadomo, en się wyklaruje i jak
to długo potrwa.
Poszedł do ~rntni i z zatęchłego k~ta w:vd•)Stał wielki,
miękki j<apelusz slrm1kowv ze ;;pu .~zc7onvm rondem, który
mu jednak 'l!e -i:akrywal łagodnych, !Pcz niezwykle wypukłych oczu I olbrzymich faworytów, Ubrawszy się, odezwał
się znowu:
- Idę teraz na chwilkę do ~1'eryfa, a p:;in, panie Earl.
1JatelefonuJ do Rep ub l l k ~n i n a i do •Dem okr at y
l opowiedz im o tym wypadku. bo pomyślą, że Ich 7"nledbujemy. Spotkam.v się na stacji.
I wyszedt zwolna z poko1u.
Earl Newcomb, młodzieniec wysnk!. szczupły, lat dzleprzejęty wł:isną ~odnośclą,
wi~tnastu, bardzo poweżn.v i
wziął zaraz paczkę blanktPtów i ktadac je do kieszeni telefonował do pani Heit i do dwóch redake.Ji, którym zakomun~ował o utopieniu pary małżeńskiej na Big Bittern. Po•
tem włożył kapelusz przynajmniej o dwie miary za wiei.kl
dla niego i wybiegi śpiesznie z sal!. Wpadł na korytarzu na
pannę Zillah Saunders, starą pannę, sekretarkę slynneg'J
-

pana Ma~ona, prokuratora okręgowego. Szła właśnie d:>
swego biura, zobaczywszy jednalt szybko wybiegającego
·
·
· · rozwazny1ru
· b ar d zteJ
E ar Ia, kt·
. ory zazwyczaJ· o d znncza I się
ruchami, zawołała:
k
Earl?.
I
D k d t k ś ·
Do -ąd pan tak
p1eszno, pan e
a
P dzi? o ą
.
.
. .
.
.
ę ·
- Dwie ofiary na Jeziorze Big B1ttern. Wypadek, a rnoże co gorszego nawet. Pan He!t wyjeżdża i ja z nim. Zaraz

0

3.10

~ Skąd ta wiadomość? Czy był kto stamtąd?

- Nle wiem dokładnie, ale nie o to chodzi! W kieszeni
kobiety znaleziono list zaadre.(lowany do pani Alden z Biltz...
Opowiem pani szczegółowo, jak wrócę, albo zatelefonuję
stamtąd.

- O Boże! A gdyby to była zbrodnia, to pan Mason
mialby robotę, pr~wda?
- Z pewnością. Zatelefonuję do niego albo go sam pan
Helt zawiad<1mi. Gdyby pani zobaczyła Buda Pll'rkera albo
Karela Badnella, proszę Im powled1ieć, że musiałem wyjechać. A może 7.echce pani zawiadomić 1akże i moją matkę,
panno Zillah. Boję się, ż.e się spóźnię!
- Ba.rdzo chętnie.
.
.
.
- D~1ęku,lę.
Prze1ęty wypadkiem. ktory wnosił nieco urozmalce>nia
;v. codzienność ~praw, Earl wesoło zesk;:ikiw:=Jł ze s:topnl,
wiedząc, że jej
spiesząc na pociąg, panna Saunders zaś,
szef wyiech;:1ł w sprawie Zgromarlźeni;r Republikańsk!Pgo
I że . w jej biui:z~ nie ma ab~olutnie nikogo, z klrn moi;? laby się pororum1ec, wes1.ła do kance>l:iril pana l\'l'lsona. l:(dzie
więcej m!"lgła zastać osób, które chetnie wysłuchają wia-:lomości o tra2<>dii na jeziorze Big Bittern.
ROZDZJAŁ

II.

Wiadomości zebrane przPz knrne.ra Heita były niezwy-

kle l bi;irdzo niepokojące. Gdy dnia te~o umważono brak
łódki, a do gospody nie przybyła na noc sympatyczna,

1111 -

1111 -

1111

-

1111

1111._1111-1111-11:1-1111-.mii11

młoda para małżeńska rozpoczęto naz . t

.
k.
aJu n:,. i;ioszu twanóia
zna ez1ono wywr •
woal ez1ora,
coną łódź, zaczepiony
0 ni"
1 k ape 1usz męs k.1, p ł ywa".
.
.
zbadanie dna jena
ruszył
zył,
tylko
Kto
Jący po wodzie.
ziora, każdy c~ci~ł _wziąć udział w wyłowien!u ciał. Wo::.1yscy, którzy w1dz1eh tę parę, zgodnie twierd7ili żo oboi·„
~ b ·~
t
byli młodzi i przystóini I fakt t
. en z~os Drz)'. .1 :sz~ze akrdziej ciekawość i wzbudził
z1w1 1 się ty! <J
wspo 1czucie.
.
.
:~~~f~.Y, ze w takl bezwietrzny dzień mogla się łódź wy.
p d .
g?y Johnowi Pole, leśnikowi,
.mece~ieb ~zr?sło,
ud
1
0
:k się "':'Y. 0 .Yc ciało kobiety l gdy stwierdzono, że de~a a ma smia 1tI i:ia twarzy, 11 .zwłaszcza na nosie, wargach
pod prawym okiem. Wzbudziło to odrazu pode.J rzenle.
Gdy J~hn Po_le wra.z z Johnem Rainerem wyciąe:nęll
.
l~ na powierzchnię, spoJrzell na nią z wielkim współczuciem.
. - . O, bf~dactwo! - zawołał John. - Takie to leciutkie, ~ie a me prawie nie waży. Dziwne nawet że mogła
'
utonąc...
. Wziął ją bezwładną, zwisającą mu w rękach w swe
silne ramiona, ułożył ją na ziemi. a odrzuciwszy z' iej czola włosy, okrywające prawie całą twarz zaw I ł·
_
-:-- Patrzaj no, Joel Spójrz tylko! To m'a!eńst~v~ ·ude
rzy
ło się o coś! Patrzaj!
ś ·
och Jil' ·
Nad Robert
~lne ;na\dsię 1~ nicy I loka~orzy. ~o.:;po_dy
Wpatrzyli się
na Jej twarz:v .. Ciało JeJ z::rmesiono do rz stan! 1 b
towarzvs~a YGdy je~~ar:nf s~ę d? ~o~zuk1wanla zwłok jej
pozostały bezowocne
lt ru Y ie
l nie ci;łv · fad ·
. n~;io rezu atu, coraz silniej utrwalało si~
..
.
pode.irzen1e, ~e ciała jego na dnle jeziora rue było wcale.
, - Dziwnie to wszystko jakoś wygląda... te siniaki...
ł'?dka wywrócona w taki ślicmy dzień jak wczoraj Jego
.„
ciała nie ma w jeziorze, nie ma!
i w Moon Cove ma lei·' zatoczce J.

t ·'
1

°

!

e. n.)

(D.
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PA.ŃS"r\vO~vY

TEA'l'R
WOJSKA POLSKIEGO
w Łodzi, ul. Jaracza 27

Dziś o godz. 19.15
komedia
Henryka Kleista pt „R.ozbity
dzh:m".
'
Teatr Kameralny Domu toł_
nirrza ul. Daszyi1slrlego 34.
l )zi ś o godz.
19,l!'i komrdiu
f;, 1'5.a E. Piettowa ,,Wysipa polrnjn'' .
Kn•a czynna od 12ej, tel.
J:!;\_02.

Teatr Powszechny
('oif n"" n'" " gocl z
I !1.1!)
(w nir , h in l t=- 1 ' ""'' "' t fl. Owa n r7Pr1
11ta' ·nia o go<l7.. 11i i l!l.l'i\
~1tuki ~Iich~!a Bał'acklego pt
.Klub K?..walerów' '.
Tea'r Knmellii Muzycznej
•. LUTNIA"
Co1l7.iPnni e o goilz. 19.15 ope·
ret ka Strau ~sa „Baron Cygań

li' Spindleroung,..

Idobywcy

!łllgnie

Dobra passa trwa ...
SPINDLEROWY MŁYN Cobsł .
) W piątym dniu akade·
mickkh mistrzost w
św : ata
narciarze polscy odnieśli dal szy sukces. W rozegranym b :·~
qu z:azdowym, J . Maru;;arz
z;fob.Y.)
złoty
medal i tytuł
akademick'.ego mistrza św : ata.
wł

Zry~

jedzie do Kato'\Vic

a LKS do

,.

•i Torunia

0

ży

„Wielkie
Narlzieje"
godz. 15.30, 18, 20.30 w nie·
dzielę 13.00.
film dozwolony dl " młodzieQ

ży

EF.KORD - „Kopciuszek"
L•zy sean~ godz. 16, niedz.
r:iedz. 14.0U - dla młodzieży
Flwirn .Mad1gan''
~o,llz 18. 20, w niedz. lli.
film· niedozwolony dla rrłodzieży.
Jt\>HO'l':.'\IK
„Dzwonnik z
S otre Dame''
w
gud 1„
• .u,
18, 20,30,
11wilz. 1'1
film dozwolony dla młodzi~·
"·' od lat 16-tu
R• .~:A - „Słoń<Je wschodzi"
godz. 18, 20. w oiedz. 14, _16
film dozv·olony dla młod;;1e·
7.v od lat H.
s·:· \· r.<iWY - (dla młoilzi<'ŻY J
„~Hodoś~ 'l'omn~za Edisona''
godz. Hi, 18, 20, w niedz. 14
ś\\ lT „Siot.ra lokaja"
godz. 18, 20, w ni<'1i7 14! ~6
film dozwolony dla młodziezy

'"'"'·

.·

W punktacji do kombinacji
alpejskiej Kodelska znajduje
się na 8 mym mie jscu 13.15
pkt.. Stepkówna na 10-tym 37.73 pkt.
Trasa biegu zjazdowego by
la bardzo ciężka. Spod cienk .ej pokrywy śniegu wystawa
ła miejscami ziemia. Bieg OC
był się
na trasie 2.000 m.
przy różnicy wzniesień 430 m .
Polacy, a szczególn 'e J. Maru
sarz jechali d0skona le, prze·
bywając pewne cięższe odcln
ki trasy, Dużo cięższe warun
ki miały. star t ujące po m~
czyznach ob1ety. z powodu wy
j-eż<l ' 'l n ia trasy. Obie Po Isk:
przewróciły się podczas zjaz
du.
P0 południu odbyła się 0bo
wiązkowa jazda fgurowa
na
lodzie w konkurencj i męsk : ej,
Startu1e 6-ciu Czechosłowa·
ków i Wę~iE'r Kiraly. Po z'eż
dz'.e obowiazk0wej
prowa:lzi
Kiraly 317.7 pkt. pr:>:ed F'.ka ·
r~m CCSR) 3.:6,5 pkt. i Capem (CSRJ 33G.5 pkt.
W środę w hotelu Palace"
odbył s i ę wieczorek towarzy
ski z udz1ałe'll przedstawicie)! ,
uczsstn1c~cych w igrzvskach
państw.

Ob~cny

był również

ambaEador RP. w Pradze OiPewski.
·
Ufund,-,wano wiele cennych
nagrG:l 7°S".>Oł0wych. M. !n
prem!er CSR
Zaootoct;:v

'J'adl'u.•z
1Pistrzem

Kwnpirń a kailcmickim
świ3ta na rok 19ł!i w

bil'gu 18 km.

m~rezy.„

')

Piłka ręczna:

zawody o
mistrzostwo ligi koszykowej
na sali YMCA. godz. 19-ta:
TUR - ZZK P ,nnań. Zawo
dy o mistrzostwo klasy A,
godz. 18-ta konkurencja mę
ska: YMCA Zryw, godz.
20-la: HKS - AZS.
Boks; stołówka Elektrowni. ul. Daśzvr1skit" ~o ~. -i. g .
18-ta, zawody o drużynowe
mistrzostwo klasv B: Energetyka - Gwiazda.

Zawody hokejowe: god2.
18-ta, lodowisko w Zgierzu,
ł
zawody o mistrzostwo klasy
B: Włókni ·uz II -- PTC,
G1°•1ulski
fldpowicclzinli1.•mi za dop 111·;.
TUR. Łódź - Krallzewski
w:J11ie mmc,1sze!lO
zar1ąrlzl'n i '1. o tej samej p 1 łrl<' Ha kdoFilmowiec - Nowikow
<l7Y ni się ki erowników
aek.•y j wisku w H,,• · ~nwie: TURTomaszowianka
Korn ar , p:łk; nożnrj.
PKS Pabian i ;e.
W~trul1ski II, Wędrak Il, Pa.

Komun1•ka t Wy dZia
•

W uzuprłnicni11
komunikat!
z fin. 2. 11. 49 r. podaje 11ię -Jo
wrndomo~!'i. że w poniedziałki
oii gn<lz. J 8-l!l i czwartki '>·l
go1lz. 18-19 o<lhywać •ię hę-

,„

-~

R1 l'I a n Dziedzic
akadcmicl; im miRtrzero świata na rok
Hd!l w komuinnrji nonveskiej.

ufundował nagrodę dl~ najl~p

I .

·,.;,
:~

szego zespołu gnści, amhasrid()r O!szewski dla n::ijlepnej
d1 użyny
czechos'.owackiei w
iednei z k0nkurencji. oa1~,.~
nagrody
ufundowałv
m n :
Zdrowia i Oświaty CSR
·
Do Davos na
mls!rzostw;i
Europy odleciał Węgier. Me·
renyi,
trzykrotny zwycięzc3
w i<:żdzi_e _szybkiej n::i 1od7'P
Dalsi łyzwi~:z~ we'{i~rscy. pa
.
" - .
ra Keresy·K1raly (m ·strznwie
Ś ciarze
ŁKS-u rozegra] ą Je- Ew'lpv w · Qz· rl
. d
t'
.
·rIJ- dają s 'e Po 1-:>:akończeniu
, ?._parami u
uc'ziałPm kolejnrz.v poznański~h szcze Je no <:p'-, Kanie w
zawn
c1en) ć Rię hędą. wielkim zain- rniu
również
z
tutej»zą dów do Londvnu. a nas1ępniP
tP1 Psowanirm
.,Gwardią".
do Kan:;idy i USA.
- - - - - - - - - - - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - ; . __________
Dział oficialn?/ ŁOZPN-u

Dzisiai gra ZłK (Pozaań)

j!'ntlz 111, 1~, 20; w nwdz. H
film dozwolony od lat H.
Dzisiaj i w niedzielę sportowa Łódź gościć
b~dzie zcapol
Jl .\l,TYK - .,Paganini''
gotlz lfi, l Il :rn, 21, w 01eclz. ko~zykarzy ZZK Pn.mań, kttiry
rozegra Rpotkania o miat1·zoa_
J:i:m
f ilm dozwolony dla młodzie· two PolRki z 'l'URern i YM ~, \
Y.:wentualne zwycięstwo TUR-u
żv
B • ~i 1\ "\ - „Helita tańczy"
11a<l kolejarzami
ułatwi tylko
godz. 18. :.?O w nied'!.. 14. ~6. dru ż,vnic YMCA zdobycie pono
film do1.wolony dla mlod ·~ie · wri• tytułu mistrza Polski, orzy
wifrie wówczas, gdy w ni e<lz1 ·
:t.y od lat 15.
uzyska zwyci~atwo
GD' :'\lA „Prol{r.\ - ~ .\,;,~..1a.„ lę YM('A
natl goi!ćmi z Poznania. Porn:i;_
noś1·i Kraj. i Zagr, Nr 6".
i:o<l z. 11. 12, 13, 16, 17, 18. ka TUR-u narazie nie zmieni
~ytuaeji, dopiPro wvjaRni
Fię
H•, :!O I 21.
on•· po za'"OO;H·b nied1.ielnwl1
H I· I.
idlq m!odl.ieży).
Y:'llCA - ZZK. Łoilzianio ~tU,,Wilki Mor~kie"
w~zclką. renę.
!!Oil7.. ](;, 17 .:{0, 19, 20,30 W ~7:) wygrać za
.1eśli <'hcą w końcowej tahcl«e
niP<lz. 13, H .30
na pierw.
1'! ni: \ - „ (',· rrań~ka miłość'' •potkań figurować
nneJSCU.
Zwycię.<t Wll
go<lz. li .30, 20, w niedz. 13,:lJ R~~· m
YMCA spowoduje jeszcze rm:e_
J (: oo
film niedozwolony dla mło· gnrnie trzeciego, decydnją.•·Pgo
nwezn t.v ch zespołów na grnnrir
dzieży,
nPutralnym. .lak z powy:i:Rzego
FOLC 1Nl A ,.1':xpre~11
Mns wynika, sobotnie i niedziPln1•
kw.1 - (kean Rpokojnv"
zawody kosz.rkówki ligowej 7
l(nrlz. 17, 19_. 21; w niedz. 15.
film do1.wolory dla młodzie.
FRZF.DWI<iśNIE

medali

Młynie

Polacy zdobyli już 3 złote medale i tytuły akademickich mistrzów
świota w narciarstwie

Jacy zajęli następujące miej-, Polacy, mając dużą przewagę
sca: 5- Kozak, 8) Z>>brzyński, punktową w stosunku do po·
11) Dziedzic. 12) Sam'!łc · Gąsie zastałych zawodników:
nica, 15· Naorniakowsfi.
1) Dziedzic 6.42 pkt .• 2) Kwa
Kl.a5vf1kacja z :azdu do kom pień 29 .26 pkt., 3) Kaczmar·
binacji alpejskiej: 1) Maru- czyk 33.24 pkt ., 4) Meczirz
sari 2:30.2 - O punktów (CSR) 75,25 pkt„ 5) Samekkarnych,
2) Spaczek (CSR) Gąsien ' ca 82.65 pkt., 6) Fra ·
wygrywając
tę
konkurencję 2:34,2 2 56 pkt. k„ 3) Quat tila (Rumunia) 90.78 pkt.
1ki' '.
w czasie 2:30.2 m in. - O pkt t'.er
(Francja) 2:34.6 - 2,82
Bieg zjazdowy kobiet na
'l'ratr Lal<'k „ARLBKll\"
karnych .
pKt. k. Polacy: 5)
Kozak tej same 1 trasie
z~r0madził
ŁMłż.
P11Jtr1-owska 152,
Bieg zjazdowy punktowanv 2 33,2 - 5 12 pkt. k, 9) Z i0· na starcie 11 zawodniczek.
teleJ on 258·99
«onziP11111 <· prń<·z po11iP<l1iał. był potrójnie: otwarty, do km brzyńsk1 2:43 - 8.17 pkt. k., Zwyciężyła Wagnerowa (CSRl
ków o g<,dziniP 17-ej ,.DWA binacj1 al.pejskiej 1 do czwór 1]) l'v1iranowski 2:48,2 - 11.52 3:18 m n. przed Sz e ndrćidi (Wę
:m··-· \ŁY I śWTAT CAt.Y" b0iu (komb'nacja alpejska 1 pkt. k .• 14) Karpi.lei 2:52,4 - gry) 3:18,8 min. i Zemlichokombinac1a norweska).
14.21 pkt. k._ 19) Naorniakow vą (CSR) 3:19,6 m ' n. Polki
ł'r;i ' lq
Klasyfikacja biegu zjazdowe ski 3·04.8 - 22.14 p!ct. k.
Kodclska i Stepkówna zajęły
W 1 i e<lziplę i święta dwa wi
g0 otwartego: 1) J. Marusarz
W klasyfikac;i
P'>
trzech 9·te 1 <1-te m'ejsce Kodelska
dr"' i ~ !; a o 1:1-tei i 17-teJ.
2:30,2 - akade:nic \ knnkuren('jach w
czwórbo·u w cza;,' e 3:45 4 m \n.. S te p T\ :1• :t czynna od goilz. IQ_ej (P0lska) ki m i s~rz świa'a. Pozostali oo pierwsze trzy m ejsca zajmu.Ją kówna - 4:36,6 min.
„MELO DRAM"
ttl. Traugutta 18 (Gmach OK'lZ) L
bohsu
D'l!1ś o qodz. 19 15 wsoókzes
na sztuka Ar thura Mille.ra ot
„Svnowie" w przekładz i e 1 TP·
tvse:ii R VS71' rrla Orrlvńsk• eqo
TEATR .. OSA"
Gdańska
Tra·uq11tta t tel 272 - 70
Codz•ennie n 19 10 w n1edz:ete
Jutro zwolennicy pięściar Mecz będzie właściwie tyl- zrywiaków
prowadzi od
f św i ęta o 16 1 1Q 10 iH\VWe· ~twa będą mogli pospać dłu ko formalnością,
gdyż pier- zwycięstwa do zwycięstwa .
gola komPdia m111vczna o'
- Liczę na wynik 10:6.
,.P0·waniP S~hinek'" z J. Wę· żcj, gdyż w Łodzi nie be- wszą ligę zrywiacy mąja
dziemy 05lądali
żadnego JUŻ , jak to się mówi, „w kie Punkty dla nas powinni zdo
f J", Vt«'ID . Zniźki ważne.•
potkania. Pięściarze Zrywu sz Eni". Do Katowic zrywia- bvć:
·Stasiak, Czarnecki,
Kam czynna od g-odz. 10 r'1.
110 Lez przerwy tri. 2i2-70. 1od przewodnictwem swego cy jadą
w następującym Krawczyk, Kijewski i Nie:ierownika Racięckiego wv <>kładzie: Stasiak, Czarnec~1. wadził ...
TEATR KUKIEŁEK RTPD
·uszają dzisiaj na
noc do Rogalski, Krawczyk, KijewŁKS do Gdańska zabiera
ul. Nawrot 27 - tel. 160-07
Codzien!1ie prórz poniedzial· Katowic, gdzie zmierzą s1e ski, Taborek, Wojnowski i 11 zawodników. Jadą: Kajako rezerwowi miński, Getling,
Gałązka,
k r~ w o godz. !l-P.i dla Rzkół „Pi · w meczu rewanżowym z Hu Niewadził,
11okio' •
W ka:i:dą niedzielę 1 tą Zabrze, a ósemka ŁKS-u jadą
Konarzewski i Prze- Pietrzak, Debisz. Konicki,
Ś<'. il'ta ·o ~ndz. 12-ej „Historia "lOd wodzą swego kierowni- piórka.
Olejnik, Pisarski, Żylis, Wie
cal:i' Q uirhieRkith migdałach"
' Okolowicza wyrusza do
- Jaki wynik przewidu- czorPk i Grzelak Łodzianie
- wiilowiRko ~!warte.
wynik
Gdańska na mecz rewanżo- jecie w K3towicach? py- liczą również na
l\tiRa czynna od goilz. 11Lcj
wy z tamtejszą „Gwardią·' tamy kierownika s.:kcji pię 10 :6.
f,lllO.
Zrywiacy jadą do Kato- ściarskiej Zrywu. Racięckie
- Przewiduję mówi
wie doskonale usposobieni. 1go, który, trzeba przyznać, kierownik sekcji J:,KS-u .,,.„~·
że w Gdańsku dojdzie do
'i•i
spotkania Antkiewicz - De
,, .
,{• ._" .
' '
bisz w wadze lekkiej.
f,.„f:
.
·
. I
"
I ,
f
I
W droch!' powrotnej pię.Al •HL\ - ..Piotr t·' Il ·<en.i

···'

złotych

w Sp:nd'erowym

u

Wysz ko Ien1owego
' . N r1

Najlepsi piłkarze

ZSRR

01ie zaprawi\ zimowa fila piłka r&oa
rzv w snli Zr\'wu ni. Pog-on•1"
Concordia Piotrk6w .T ę _
•k il'1"0 82, dlR kndr:v reprezr1. clrzpj"zyk, Piłka,
Adriańczylt,
(COKA).
Dem In
MOSKWA (r.bsł wł 1
Ra- Borcow
ti ryjnej Okręgu, do któr('j w.v RnM·1vńFki.
dziecki Kom ' tet ·do Spraw CCDKA) M ! kołajew CCDKA),
zJo111·rn się naRt. za.worlników:
Lechia Tom. - Grnner.
Ponomarew (.,Torp<'do"). Ma·
ŁKS ·sz<'zurzy1iski, \\'Io.
Wtorki,
czw'łrtki od
gQ<h Kultury Fizyrrne j i Sponi1 riutin
(._Zenit"
L€n'ngre<l),
przy
Radzie
M
nis1r ń w ZSRR
r!Rrt•z\•k. Lnfo n. Pirtrza k. !"o!_ 1 ; --18 juniorzy, ktl>rzy przeszli
Obotow
C„L0komotiv"
Mo·
opublikował
listę
33
eh
naJtvRze~ski, Hogendorf.
nar11n. w 1!148 r . ohńz PZPN w świfl_
skwa> 1 in.
lepszych
p'lka
rzy
radzieckicn
.rnr·Przek, Patkolo Lą.cz.
nie:-· oraz juniorzy dwóch tum·!
w >ezonie 1948 r.
Widzew - Kopn11iewski , Ko. •o.v "' Hpale.
Lis•a zawiera największą
nnrski i Wi~rnik Tl
ś1rodv of! 17-l!l
zawodn;<'Y
Ilość nazwt;k pi!karzy CDK l\
ZZK - J',órlź - ·~filler, Ko . '<luhó~
pn~·nal<'żn ,vcb do il.
ufe~ła kontuzji
,.,, wRld i DeFka.
.\. R. C
Kiernowni<·v "'ekcji - mistrza 2.SRR i zd0bywcy
;>Urharu.
SYDNEY
Cobst. wł.) Ho'en•
Zjednoczenie - .Urhan, Siko,· p'!lrnr•ki<"h ty<'h kh1hliw wy1,na
Na J : ście
figuru'ą m inn derka
Blankres Koen st~rtu
Rki.
r.::.L po 5 wyr6żqia .il)<" .'' <'h 8ię pil
Boruta -=- Rajtar, Milczarek. k~ rzv i przrślą li~tę imienną •1 o następujare nazw i>kq , br::im·", kąc ·w ramach tournee po
'I Ef'ZA „Cv;;ański 'l'ahnr' ·
rze Akimnw
(, Torpedo'" Austraii' na zawodach w Br is
~ff'tvnia.
f,(V7,PN-U.
!!oilz. 17, 19. 21, w niedz 1!1
Moskwa)
Niknnorow
ICDKAl bane, upadla w biegu na 80
Włókniarz Zgierz - Mikołaj.
Kluby kl. A, B, C, które wr
film dozwolony dla młodzie
Chomicz· 1, Dynamo" Mo~kwai m. pp!. doznaJąc poważn~j •
a.yk.
włurnym za kresie przcprowad Cl
ży.
obrońcy-K0cz<'lkow
(COKA.). k.'mtuzii kolana.
PTC - Miller.
ią. zaprawę zimową nie potrze_
TA TRY - „Riałv Kieł"
Chołodkow („Spartak").
G"·
Wedłui; wypowiedzi męża i,
ZZK
Koluszki
Rzali1hki,
br
.
1
·~
zgłasrnr.
zawndniltńw.
godz. ]6, 18, 20. w nieilz 14 _ _ __
me~ („Torpedo");
pomocnicy idnocześnie trenera Holepder
film dozwolony illa młodzieży z:
!i' Blinkow <..Dynamr:>"l. So· ki dalsze WY!> tępy Blanl{ers-" „Gł,OS" - ORGAN ŁÓDZKIEGO KOMITETU ~ lowiew ICDKAl, Riazancew Knen w Australi:
nie cto ' dą
\v'iSJ',A - „Paganini"
„
I WOJEWÓDZKIEGO KOMITETU POI .STHEJ • (, . ~partak"):
napastnicy
nraw"""""n>,n;<> <in •kutku.
g?dz. 15.30, 18, 20,30 w nicdY
ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ
l.~.00
...
Rcdagujt>: Kolegium Heflahyjuc.
film dozwolony dla młrn1zieży
Wydaw«a: RRW „Prasa".
~
WOLNOść „Cygański Tn- .~
Druk
: Zakłailv Graficzne RHW „Pra~a'' Łódź, ul. żwir· g
12.04 Wia1lornośei
poludnin_ k11. roR.vjRkfof!o. 1S ,l;'i „ ~r rln -lie
bor''
~
ki
17, tel . 206-42.
~
w e, 12.20 Kon crrt solistów, tan<"'Znr''. ] R.45 A n dyr ja Kngodz. 1-6, lR, 20, w i::iedz ~
~ 12.45 Audyrfo dla. wsi.
13,llO nii~.ii C'i>ntr. Zw.
14-t.a
"" T e ! e f n n y:
Zawoclowv<'h
2Hi-14
1
Redaktor
naczelny:
film dozwolony dl11 młodzież) ;
21.;-2;; ~ P1·11•rwa. ' M ( :f_,) Z pra•v. - 1!i llO ,.Wier ?.ór Mir·ki<•wir;,o,v~
~
••t!'n«v
red.
11acz.:
~ J..1..40 (ł_,) Kwa<lrans
r7<'Rki .•b 'ki". 1!l.'.>O (L) RPeital forteWł.óKNIAHZ „Nie.cierpli.
219-05
„ SPkret~rz odpowiPdziain~·
- r.iosenrk (pl;vt,1·). 14.5'5 (L) - - nia llOWY Zh Rzvmonow·icza. 113-2$)
w ość serca''•
~ RQkrl'tariat ogólny:
~ Rkrz,vnha Ł/.dzl<i,,.j Rn1lziny R:J :!O OO Dzirnnik ~ieczorn .v, 2C,:;o
godz. 17, 19, 21 ,w niedz. 15 :ii Dział party.in,y:
223-29; 254-25; wewn 10
diowej. J5.05 (Ł) Komunikat.;·. „Ofensywa,
film dozwnlony dla młodzie- ~
kti\ra
przynio~fa
chłopskich
oraz
Dział korespondentów robotniczych
ż.v od lat 18.
:_·_:_· rr-u11ktor
,
ów gazet nciennyc
• ·
b:
2l!l-42 i 15,lO (L) „Chłopcv z ulic mia· "' nlność", 21.00 Konr<'rt, '.!l.J5
ZACHĘTA - „Młodość poety" :ii
21'l·l 1 ; •t&", 15.25 (L) Chwiln. muzyki „Nor.e i ilru" - 22.()0 „Knrna.
Dział mutacji:
Jr.i 30 ,.Talrko" - auilycjn sło wał Rohotniczv' '. 2:3 OO O~tat.
254.21; wewn. 8 i J 1
godz. 16, 18, 20, w niedz, 14, I~ Dział miejski i !portowy:
22:-: 2!l ~ wn« - muzy!'znn dh i11.iP1·i. - 11i<' wiarlomo~···i. 2:i :10 D. e,
firn dozwolony dla młodzHl ~
iJzial ekonomfozny:
D7-iennik ponoł111lnin w v .Kan>~wnłu Rohot11i1·zPl{O''
254 _2l; wpwn. H ~ 11LOO
źy.
:;:;
Dział rolny:
Dz1eciom do lat 6-cin wstęp d.J '1!
li2-:H; 15d-hl Z rn .:lO ..Z11!1lrźli!in1y tlom'' -pn " 5(1 Pr0~rH m na dzif•Ó następ
Redak<"ja nocna:
„ł'rz.v Fobori.222-22 ~ gRrlankR. 16.4!>
kina W?.hrnnion»
1;ił~ Kolportaż:
1,00 Zakończenie aadycji
260-42 i p.:>
robocie". 17,45 Audyrj:ł ny.
~
ArlminiRt.racja:
1foietlicowa, 18.00 Lekcja jeLY- i Hymn.
0

Najszybsza kob:et1

I

•

I

Co

i

„

D-G..~472

~~~.....-------------------------

,----!!

usłyszymv przez radio
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