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Rosnq

marshallowskie przyznajq się do cal· szeregi
rui ny gospodarczej spowodowanej
armii
11 pomocq amerykańskq••
I

PARYŻ (PAP). Po dłuż- ordynowania, choć
jak wozdanie nie wyklucza moi
Sprawozdanie zawiera boszych obradach, które się czytamy w uchwale - „re- liwości światowel'{o kryzysu wiem atak na Swiatową Feodbył:v w burzliwym nastro- wizja tvch programów nie ~ospodarczego i doradza kra derację Związków Zawodo-1
ju, rrzedstawidele krajów bf>rhie rzeczą łatwą".
iom marshallowskim, aby li wych i zaleca uznanie utwomarshalow-.kich opracowali
Podane w. spraw11.i:dnniu czyły się z tą ewentualna- rzonego w marcu br. w Lon
I op.łosili swój pro!?ram f:?O· "bliczel'ia eksnertów gospo- ścią.
dynie rozłamowego komłte
Spl'da.rczy na najbliższe czte ducz;\·ch świSJdc7a o tym. że
Nawiązując do zagadnie- tu związków zawodowych
ry łata.
nawPt w r -- ku 19!l3 kraie- , r>ia eksportu, raport przewi- krajów marshallowskich.
1
Podczas narad ujawnilv marshallowi:kie n;e oslRgną duje. że w roku 1949 eksRaport podaje z kolei ana
SI~ sprzecznogci intere~ów róv n "''ll"'t l?O~p·rdnrc7:~;, a- port krajów marshallow- i lizę planów gospodarczvch
miedzy krajami marshallow ni zrównc•waionego bilansu skich . pokryje zaledwie 50 kraj.ów ma~shallowskich i
skimi. a
w szc-:>e~ólności hrndl .1wcg1J.
proc. importu.
stwierdza, ze plany te są
międzv Wielką Brvtl'lnia i
Sin~wnzdanie
z~rnca . ~prawoz~anie zal~ca pod- zbvt optymistyczne.. .
.
Francją. ora 7 między Bizo- ~'l<'7.e"nln:i uwal{ę na mfl11- Jęcie krokow.
komecznvch
Zaleca on bardzie] reah- Do szeregów Demokratycznej Greckiej Armil Ludowej w cią
nią a Francją.
·
eyjnp t<>nde11rłe w krajach dla zwiększenia eksportu, a styczne podejście do probie- gu 1948 roku wstąpiło 20 tysięcy ochotników.
.
t .
d
dk
m""""All„wckkh.
przede wszystkim „zmniej- mów, związanych z trudno- Na ilustracji podchorążowie szkoły oficerskiej - defilują pQ
Uczes mcy
nara
pol rep ""_,k rec;- 1Il ono. 7.e
· na św1a· szenia
·
k osz· t6
·· 11 , ś c1am1
· · gospo d arczym1· E urootrzymaniu promocji.
. . k
.
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·
. w pro d u k c11
Śl.1 11 •.o~ieczndo. cl przeh.s koni~- towym rynku odf'zuw~ ~ię abv obniżyć
ceny towarów PY Zachodniej.
crn roznic.
zie acvr
ralf> 1 k.
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t
lra surowra 1 z:vwnośc1 - eksnortowyc .
Ogłoszony raport zawiera- Wbrew rozbijackim okólnikom r;,_r~
m·:irc; h a 11 owc:;><•P a y w ~n
d .
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SP'lsńb or?v<'h,~lnie> nastroić co l)n,~~oh i11e u T7.vhmantt> kc:;u: . rzez zmn1.~1szelm~
osz- Jący program gospodarczy
,_ . k'1 wyso„1c
cen tyc arty u- tow produkc11 na ezy oczy- kraJ"ów marshallowskich onowv K on ·•· ~" 'lfl'lf>r'r"'ans
•
.
•
.
·
•. ·
~
·
·
,., hod . .
low.
w1śc1e
rozumieć
obmzkę pracowany został dla admidl a E,uropy '1C
me).
W zaleceniach swvch •mra nłac.
na wysokie stanowiska związkowe
ni&tratora olanu Mari:;halla
Postanowiono
również
LONDYN (PAP.). Robotnicy
W czasie ostatnich wybo~nerlstawić w formie ootybrytyjscy zjednoczeni w po- rów w londyńskim okręgu te•
m;stycznei przyszłość kratężnym liczącym 200 tys. ci.łon go związku znani działacze ko
jów rn:irshallowskich. aby
ków związku zawodowym pra munistyczni .Kennedy I Rhldel
ż::lchecir Kon~res do przycowników przem:vsłu drzew- wstali wybrani pierwszy na
znania ci:łlszvch funduszów
L
ą
k~m W.i''R~ rę~<ft
~ego, w odpowiedzi na rozbi- stanowisko sekretarza general
' J
Q
'I &
"'
11l 'J
. v
u
it
D
.iacką akcję antykomunistycz- nego, a drugi na stanowisko
n;i plan Marshalla.
LOXDY.N (PAP) Kore~ ·
Celem Wie!kiej Rr~ta.nii jes~ dzie Bezpieczeń~twa przeciwko ną kierow!lictwa TUC,, wybra szefa orgi;inizacyj_nego.
Lecz faktv i c-vfrv. przvto- pondent. dyplomat~·cz11y „Daily powstrzynmme <·alkow1IC'J klę~k1 Izraelowi za rzekome prz<>krocze li pon?wnte
kQmunistów na
w. czasie tychze wyborów
czone w programie, świad Worker'', komentując
rozwój Egiptu w rejonie Nrgev i w po· nie granic 'fran~jorda.nii i Egip wysokie stanow1ska zwlązko- pow1er~ono trzy inne stanowlczą
o O'łromnvch t„urlnn- ~.'°t.uacji wo.i~kowej 1 poht.vczncj łudniowej Pale~t~nie, ornz: zapn tu.
we, stwierd7aJ.ąc Pr;f'z to. te s.~a związ~owe <'7.łonkom parściach
~os-ondarczvch kra- na Bliskim Wg<'hodzie p1~ze, że hieżenie wypnrciu z terytorium
Ataki te oceniono jako przy w dalszym ciągu eywlą do tu komunistycznej.
jów mar~hallowskich.
dla niepodległości pań~twa lzra pa~~ywa ~~r1;1.el nie~oh~tków egip g<>t?wariie propagandowe do. dal-1 nich pełne zaufanie.
sze.i akc.ii przeciv. ko Izraelowi.
Uchwalon:v nrzez przed- el pow5tało nowe poważne nie ~kl~J arm11 rnv.-a:>:y.ineJ.
w ciągu ostatnich 4.8 godzin Obecnie pogróżki brytyjskie
stawiciPJi krajów marshal- hezpieezeństwo wskutek poufne·
go poro1.umienia zawarteg-o w brytyjeki Foreign Office zaczął potwierdzają tę ocenę.
lnwckirh program przyznaWit~zyugtonie podczas o~tatuie· Btlgf!rować, że obecność wojsk
Taka polityka brytyjska dykI
je. 7.e nl:mv ltOSnod?„cze po- go
week en<i11.
lzra~la na gra.nicy egipskiej, sta towana jest pragnieniem Bevina
J ))
awę
szczególnych
krajów
są
Wobec prote~tów, jakie złożył 11ow1 „niebezpieczeflstwo dla Ka przypodobania się rządowi egipPARYŻ (PAP) N
·
5P"7.eczne z sobą.
w Departamencie Stanu ambasa- nału S~teskiego"_. t te „Wielka skiemu w momencie, gdy wplya wezwanie !>lWO!Wych, uja1WIJ !onych przez
Na rodoweg-o Iwę Kontroli.
W związku z tym podkre- dor brytyjski. Stany Zjednoczo- BrytaDla. nie moze tolerować tej wy brytyj~kie zmalały w Egip· Zgromadrzemia
~ię na podjęcie sytuacji".
cie do zera, i gd_y inne krnje rząd po~tanori zbadać sprawę Pr_z~:wo.dn iczą<;ym rządowej kośla się konieczność ich sko- ne zgodziły
_..,._,....
ostrzejszej pohtyki w stosunku
Obserwatorzy polityczni w Pa arabskie oskarżaj" Wielką. Rry- nadużyć w instytuc1·aC'h pań- SmI&JI ? 1 eddl~eJś hędzie M illloi 6 ter
T-raela·
· by 1·1 za~k oczt>m· gwa łt owno- tamę
· o f aworyzowame
.,. . TranR,JOr.
prawie iwo c Andre Marle.
do ...,
ryzp
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robotnicy brytyjscy wybierajq komunistów
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Wnuczka Mickiew cza

dziękułe

. we Franc ..I
na'duzyc

za tyczenia

Wnuczka Adama Mickiewicza, Maria Mickiewicz, r.amit·
szkala w Paryżu, zwróciła sie
do redakcji PAP z prośbą o
przekazanie prasie polskiej
następuiącego podziękowania:
.,Nit' mogąc odpowied7.ieć i

osobna wszystkim. którzy ml
przysłali życzenia nowororznt'.
składam im tą drogą serdeczne podziękowania".

. Praktycznie mo~e się to wyra śrią. ataków hrytyjskich na RaZlĆ w ten sposób, ze Amerykanie
'lie bę~ą. oponovi;ali, gdy Wielka
3rytan1a zacznie ponownie zao·
~
1atrywać w brofl Egipt i inne
'I
państwa a.rabskie.
Możliwe jest, że bardzo poważ
l
ne tran~port.v hroni i spnętu wo
LONDYN, (PAP) - Agencja
jennego, które przezaacznue by Reutf'ra d°"nosi, powoluJąc się
ły dla Transjorrlanii, IP1•1. zu~ta · na chiliski dziennik „Ssin Po",
ly w ciągu os t a tnich 2 ty~od111 ukazujęcy się w Batawi1, że 4
wstrzymane w porta~h egip~kich ministrowie indonezyjscy, któmogą być obl'1·n ie
dostarczani' rzy nie zostali aresztowant przez
wojskom egip~kim.
utworzyli wolny
1Holendrów,

woIny rz

1

danii ·ich kos:>:tem,

d IndonezJ•I•

u"worzony na wscho'dn;e;' Jaw1e.

rząd republi!taflski w górach na
wschodniej Jawie.
R:>:ącl ten skł~da ~ię z dra Moha.mmeda. Soekllnana, dotvchcza
~owego Ministra Spraw Wewnętrznych, dra. Liemena - <iotych
czasowego Ministra Zdrowia,
dra Dzoenda - (komunikacja)
i dra Kasimo - (aprnwizacja).
Przy rzą.dz1e tym zostało utwo

P1· erwszy dz1·en' obra d
81 Kongresu USA

WASZYNGTON, (PAP) Pier1_'VSZe poniedziałkowe posiedzeme obu Izh ~owego 81 Kon.gresu U~A pośWlęl'?ne było Epra
'vom. f.ormaln .vm 1 ukonstytun·
wanm się władz.
Wszy~tkie cztery główne sta
nowiska w Kongresie znalazły
się w ręku ludzi, którzy ucho·
dzą za ściśl e związanych z prezydentem Trumanem. Speake·
rem
(p~zewodniczą.cym)
[zby

ReprezE>ntantów został demokra.
ta Rayburn z Texasu, a przy·
w6dc,ą. większośc.i demokratycz·
na.i Izb.V - kongresman John
Cormack z Massachussets.
W senacie Rtanowiskn przl'wO·
dniczącego przyp11dło wiceprez:ydentowi USA Barkleyowi z: Ken
tucky.
Przywodc· ą. demokraty:·
cznej większości został senator
Lucas z Illinois.

• • napływa Ją•
Robotnicy wszystkich eałęzi przemysłu ~~~~~s~~~ó~~~~~ł~~cz;~~:y!:~~~ wc1az
dl
f
•
. podpisują nowe umowy zbiorowe

gratu Iac~ e

kich, które mimo oficjalnych oAli
wiadczefl holenderslnch o zakofl
Jołl1ot
czeniu działa.fi wojennych, proPARYŻ (PAP) Kra jowy z·wią rzy1>ta•n ie z postępu wiedzy dla
wadzi w dalszym ciągu walk~
WARSZAW A (PAP.). W nowym gmachu Ministerstwa łęzi przemysłu: włókiennicze przeciwko najeMtcom.
ze.k b. żołnierzy frdlilcuskich jej dobra, a nie dlla z.niszczenia.
Przemysłu I Handlu w Warszawie, począwszy od 3 bm. pod go, papierniczego, odzieżowe•
Kontakt z oddziałami party- podz:emnych sił zbrojnych oraz
Pisywane są umowy zbiorowe z robotnikami wszystkich ca- go, skórzanego. fermentacyjne
zi.nc kimi utrzymywany jest dro wolnych strzeków I partyzanlęzl przemysłu.
•
!;'O, konserwowego I
spoi:yw- i:rą. radiową..
przyjęta
tów prrosła~ na ręce prof. JoUkł:idy zbiorowe podpisywane są przez przedstawicieli
czego.
PREMIER HOLENDERSKI liot - Cur:e lis.t grntulacyjnv
ambasadora
Smitha
poszczególnych gałęzi przt>mY slu z ramit>n!.a Ministerstwa I
W dniu 7 bm. podpisane zoODLECI AL DO INDO~EZJl w zwiv.k'\l z u,ru,hom ieniem
przedstawicieli związków zawodowych, w obecności 1rzłon staną umowy z robotnikami
WA8ZYNGTON, ( PAP)
HAGA
(PAP)
Premier
holenp:erwsirego framcusk1ego sto5'U Prezydent 'l'ruman nie przyjął
ków Gł6wneJ Komisji Płac i odpGwiednlch kombJI branżo zatrudnionymi w zakładach .
derski dr Wil1ia.m Drees udał
wych.
dymisji ambasadora. · USA
w
podległych
departamentowi si~ we wtorek rano samolotem atomowego.
bs1 WY'faaa pragnie1111e . a.by Moskwie Bedell Smitha..
Pr:r.emyslu Miejscowego. z ro- do Bata.wii..
W dniu 3-go b. m. została Meta.l<>wego. którą sygnowali botnika
n0<1<ó: umn~liwił lud7ikośd komi zatrudnionvmi w
podpisana umowa z robotnika generaln:v dyrektor Pnemv,lu Przem:vśle nui:zczowym. oraz
ml Przeml_slu Wwlowego.
Metalowego inż. Lesz, oraz
przedstawiciele związku zawohanW dniu 4 bm. podpisano u- dowego metalowców ob. ob
mowę zbiorową z robotnikami Kowalski i Piłat. ,
• w dniu s bm. podpisana zood Niemieckiej Rady Ludowej
w brytyjskim Mi.
Przemysłu Naftowego. którą
Następnie w dniu 4 bm. pod stanie umowa zbiorowa z pra
BERLIN, (PAP) Przewodni- dzieckl kieruje siła.mi pokoju na nisterstwie Handlu
sygnowali: dyrektor naczelny pisane zostały umowy z ro- cownikami resortu handlu we czący prezydrnm
Niemieckiej św:iecie Prezydium złożyło rówLONDYN (PAP)
.
Pr.zemysh1. P.aliw Plyn!1y~h botnikami Energt>tykl. Przemy wnętrznego.
Hady Ludowej -Pieck, Nuschl~e nież podziękowania Generalissi T 1
h', d
. . -" „Dlailyd
1
lnz; Traw1ńsk1. a z ranm•ma ~lu ElektrotechniC7nt>go. or11z
Po zakończeniu podplsywa i Kastner wy~to~owali do mar- musoWi Stalinowi t Rzą.dnwt ra.efrap
ono~~
' hzed ... rot an
11 <>r o ZPma
-załka &.:>>·ołowsJdego
I
iw1~1ku zawodowego ob Bo- z
„i
·
pracownikami Przemydt.• i
r
w~z<·zą 1
w
n a urn Ów r,1-iiorowych. ws;ta
r r !'i> sz ~ z „z ecltiemu za popnrriP oka zane •prawie nadużyć wykrytych
chenskl.
Drzewirego i l\fineralnt>go.
?ą sporządzone .dodatkowe pro t.,F' LC'Illa1~1 noworncznym1.
. narodowi ni emiet'kiemu w jC'go Mi nisterstwie H~ndl'.ii.
w
W dniu 4 bm. podpisana zo·
W dniu 5 bm. podpisane zo· okóly dla niektórych wyPrezydrnm składa zapewn1e walce o demokrację, zjednocze·
Po zakończeniu dochodzet
ltała również umowa zbioro- staną umowy zbiorowe z ro- odrębnionych
zakładów prze- nia. że. naród niemiecki nie zapo- nie ; ooltoj.
}sprawa zostanie orzeka.za.n& · r'0
'l!Vll a robotnikami _.:zemyslu botnikami nasteoufac.vch 11&• llU'SłoWl'ch.
• nuu mid.Y o t.vm. ii Zwiłze1' 'Q.a
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B. hitle~owcy i członkowie SS pod op:ekq wa z omery ańs ie
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j t k u-~ników amerykan·r.kich -V d wł:!.dzy p011tyczneJ w Ba.. czas jeszcze szuka 1... znajdułe
Lo '"'DYN (PAP) Kores.>o
ryc zwraca ... ę en malle
.~..,...
w°,rx·i w c~lej nf."nll.
dla i;iebie „robo_tę". Tam, gdzie
i ndt-m l:on11erwatywnego d.1:le11 dawnym bl.lerow
•
Norymberdz~ przebrał s i ę za
„
1
~
•• ~
ł
mo

„

Komunistyczna
Paru~ : n ka. „Da.Iły i\IalI", Fred Hec
oochodzl do tego, ź b, włP,ź Nit!mc,a i zajął stolik w j~dW Hamburgu - pisze He· impbcla!izm dzia a przy po_ · USA nadesłała do Komu- ~: , hinger, zamieścił sensa.cyjn;v nlom obozów
kcncentracyj. nei z kawiarń.
ch,lnger w końcu swej kores- cy ~istoletu i b_omby - hitle:
nistycznej Partii Chin tereportaż .:e swej podróży po nych c:lblera się nawet u .ne·
Po zamknięc: u lokalu zosta pondencji - zdarzył o.ię os'at rowiec zaprawiony w nowo
legram, w którym stwiern zon!i, podkreślaj<>c, że .1 3 blowanie mie., z!cań i każe im !o w nim kilka osób, najwi- nio wypadek naprawdę obu- c~esn;irch spos.obach mordowa· „ wasze
"'
d za co nas t ępuJe:
.
Iata po 1,.:ipitulacji Niemiec
hi- słę piaclć ,.od~zkoclowanie" z.a doc?niej stałych gości..
rzaJąCY.
dnia. ' Jest
d . łnaJlepszym
· To też narzę_ jak
historyczne sukcesy i zblitlerowcy opanowują całkowicie użytkowanie tego mle111a.
Po paru kieilszkach zebrani
Pewna N"emka rozpoznała ziem zia ama.
.
·zaJące
·
·
·
t
·
,
b
t
kt'r
donosi
prasa
na
tereme
zasu~ zwyrięs wo wszystkie stanowiska w :ul mi
Wdowy po ofiarach reż' mu odśplew~i hymn h'.tlcrows1•i na u1,cy ·.ges apow~a.
? Y chodnich stref okupacyjnych
pomaga w decyduj;:icy spo
nistracji krajów nlcmteck•cb, hitlerowskiego otrzymują eme ,,Hor~t Wessel Lied", a na.s_-ę:1 aresztował .Ją w .czasie, ~OJ?Y Niemiec i Austrii odbywa się
sób do zmiany oblicza
a przede w,zys kim w lhwa rytury, nie przekracz::ijące 90 nle „l\laszerukmy na Angllę". za słuchanie radia ang.e.sk1e- ostatnio rekrutacja byłych hiświata".
d
d!.
marek m ies•ęcznie.
Po ulicach miast bawar- gop. d
d
tlerowskich oficerów 1 interDepesza, zaa resowann
,,Gdy na wiosnę 19'15 rol· u
Natomlast b, generał SS Je • .~k i ch maszerują .czGsto gruoy
rze
są em gestapowiec
h b d ·
·en
do „wielkiego bojownika
- psze
Hechinger - een. i ' c'.t~. eóry został ,;zd~nazifi wysportowanych młodz ieńców, tłumaczył się, że •. stał na stra nowanyc z ro marzy.WOJ 1
Armii Ludowej, Mao-TseElsenhower stanął wśród ciał kcwany'.' przez ~ąd, zloi;ony śpiewając mocn,·mi głosami ży prawa" i wykoi:ywał po!e ~1c~ wc~~h ~=as-;:J~:~~
Tunga",
przyrzeka wPartii
imie
zamo r dow a nyc h w 0 b ozie
· k on z t~1dch
samych b. hitierow- h'. tlerowskie pieśni.
cen:e swych przełozon_vch..
·1 Da ek'm
w
hodzle
niu Amerykań~'-ieJ·
~•
1
sc
~
centracyinym w Buchenw il ców jak cm. otrzymu.ie emery
Poli.efa ameryka.ńsk'.,1, nie
Sąd niemiecki zgodził się z
.1
.
.·
Komunistycznej,
„soljdard zie,
. oswia
; · . dczył on więzn;
. om,- t urę w wyso1rns::i
. 1.2 50 mare k zwr:!ca na to uwagi, a oczy- h... in' ernretacją
umorzył
H_1tlerowcy
cibudaJą
się naj1
ną walk"' 0 W'"'. elnienie
„
d d
k
na
układów" w Kair~~ i Poczktóny zostali jeszcze przy ży mlrs'ooznie.
wiście pollc'a.
niem1ecka. pa- sprawę przeciwko gestapOWco przo . o 1nns ruc u, a
d
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PRAGA (PAP). Ze wszyst
kich części· Republ1.ki Czerhosłowackiei nadchodzą. do
Pra!{i wiadomości o rozpocz<;>ciu 5-letnie140 planu odbudowv gospodarcze]·.
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których pracownicy za adów i przedsiebiorstw przemysłowych zobowiązują się
wytężyć wszvstkle sily w
pracv nad wykonaniem płato
nu 5-letnief{o dla dobra luclowo-demokratycznej Republ 1'k'1 1· narc d·u.
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·a.n . k l'
bie górnicy je e] z opa n
w Zaałębiu
węalowym'
o"
..,
strawsko-karwińskim.
Największa

spółdzielnia

spożywcza „Braterstwo" za-

mierza w pierwszym roku
olanu 5-letni.ego otworzyć
·
t ereme
·
R epubl'k'
d a 11 l
na
szych 1.40_0 oddziałów.. .
R b t
t 1
o o nicy
~ a own1. ~

tego obozu
jest ksiądz o bardzo Ni
ciekawej
karierze świeckiej.
osi on
dziwne
nazwisko - Bibliotek
ar, ale
niedawno hjeszczeknał
zywa
. b ł się
f' Friedric Buec ner
i . hY łó
o icerem
k" SSdywizji „trupic g we
· '
Ksiądz ten organizuje dla
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W drugim dniu' prOCCRU 11-tu rji uJirznych.
współpracowników
warszaw:i- Felieton, zaczynający się od
kiej prasy gadzinowrj - Sąd słów: „Na ulicy hałas - zahill,
kontynuował przcołuchiwanie o:< zabili'• ośmiesza ówczesne traka?żonych.
giczne wypadki - usih1ją,c ~ó
Osk. Władyaław Le~niewski- wić w czytelników, że na podprzyznając się do winy
usiłuje stawie przyp:..dkowych
hałasów
.usprawit?dliw·i<l SW'l przystąpie- ulicznych rozpowszechnia się
i.ie do stałej pracy w .gadzino· wiadomości o rozstrzeliwaniach.
"Ym „Nowym Kurierze War· Z kolei przed Są.dem stuje
szawskim" ciQżkim położeniem oskarżony Czesław Pudłowsl:i.
materialnym.
Oskarżony nie przyznaje
~i<;'
W toku dalszych zeznań osk. do winy. 'fwierdzi on, że jrgo
LeśniC'w8ki wzorem swych kole- praca w redakcji szmatławca by
gyw z ławy osl,ar7.onyd1 Sierz- ła wynikiem przypadku.
putowskiego i S?klarskiego usi
Oskarżony
prowadził
dział
!:'jje przeprowadzić tezę o rzeko- sportowy, oraz pisał nowele któ
mej współpracy z organizacją ro przepisywał z roczników sta
podziemną.
ryPh pism.
Prokurator powołuje się m. Następny osk. Tadeusz Trepa
in. na felieton oskarżonego pt. nowski nie przyznaje się do
„Plotka", umieszczony na ła- winy.
mach „~A.\V'' 31 ma,ia 1943 r.
~skarżony nie ~ie
~owie·
tj. w okre5ie masowych egzJlm- dziec, czy na tereme gadzmowe
go „Domu Prasy" istniała jaknś komórka konspiracyjna, nie
DZIAfANIA
wie on również, czy jego kolegreckiej armii demokratycznej !lzy z ławy oskar:i:onych pracoRZYM (PAP) Roz.glośnia Wo! wali w konspiracji.
nej G~ecj'i dono,Sli, że Jednostki
Pytania prokuratora dotyczą,
8-ej dywirzj!i woj.sik demo:kira- m. in. wyw~adu prasoweg?, ja.ki
tY10Z111yioh ~a.aJtakowaiły we wto- Trepa~owski, na. pole?eme m;~
umocl1ĆJOne
slaiooiwislk.a mieckiej propagandy i dla j~J
111eik
wojsik mona.rohiistycznych· kolo celów ~~zeprowadził z prof. Bill:
Likoraihi w ·rejonie Ja.ru:;ny.
łcbrzesAJ.m, który wedł1g myl-
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Robot~·1cy

Aża1ew

, Daleko od Moskwy
Liberman wydawał się ożywiony i wesoJy. Tym nie
mniej Tania nagle odczuła bezgraniczny żal do tego grubego, hałaśliwego o niespokojnego człowieka, który z pozoru wydawał się zadowolony własnym dowcipem i zręcz
no:§cią.

Dziwne wrażenie robicie, jeśli się wam przyjrzeć
Liberm.an - powiedziała poważnie. Intrygi, żarciki. Czy
nie widzicie w jakiej trudnej żyjemy godzinie? Skąd
więc te błazeństwa? A może w ten sposób skrywacie
swoje prawdziwe uczucia i myśli?
Słowa jej wywarły niespodziewane wrażenie, Liberm.an
stał się posępny i jakby się skurczył.
- Ciekawie człowiek jest urządzony, Tanieczka - odpowiedział. Nie ja to wymyśliłem. Człowiek wstydzi
się przed drugim wykazać to, co w nim jest ludzkiego,
Czy jestem winien temu, że jestem taki, a nie inny? l!ważajcie mnie za lekkomyślnego. Ta trudna godzma - 1 dla
mnie jest bardzo ciężka, proszę mi wierzyć. Nikomu nie
mówiłem, ale wam powiem, ponieważ dotknęliście paluszkiem chorego miejsca. Rodzina moja pozostała w Mariupolu i Berdiańsku. żona z córką zostały w Leningradzie
- wyjechały przed wojną i nie zdążyły powrócić. Czy
jestem wrogiem swojej rodziny?
. .
.
.
Liberman w ciągu minuty postarzał się 1 zmarmał: siedział przy stole z opuszczonymi rękoma. T~.n.b. wybrała
stosowna. chwile i WYSZła z gabinetu.

o~up1cv·n~i

nej i:ifo•nu:cji radia brytyjskie
go miał byc zamordow&ny przez
gestapo.
08kar:i:ony utrzymuje, że pro,i iemieękie
i • prowokacyjne
akce11ty jego wywiadu zostały
dopiRane przez Rufenbacha.
Nast0rmie ·został przesłu9h1tny
osk. Mieczysław Antoni Kwiatkowski, który nio przyznaje
siQ do winy, stwierdza jednak,
że przyst~pując do współprary
z rC'dakcją. szmatławca jako
Polnk i dziennikarz postąpił uic
etycznie.
f'woją. wspólpraeę z rC'dakcją.
NKW w latach 1039--41 Kwiat
kowHki usilujo usprawiedliwić
ei~żką. sytuacją. materialną..
Prok.: Czy oskar.żony wie, że

jest jednym z

5-ciu

zaledwie

członków związku dziennikarzy,
kt6rzy splamili się współpraeą

z olrnpantcm f
Osk.: Tak.

Obecnie

jestem

skrrślony dożywotnio z listy.
Nast~pnie Sąd przystąpił
do

przrsluchania osk. Kazimierza
Augustowskiego, Jana Wolskiego, Ludwika ~iemkiewicza, Kazimier~a :Manna i Tomasza Pą,gowsk1ego.
. .
Są.rl
przesłuchał rówmez
w
cl1~n4kterne

świadka

W1clgornasową..

Ilelenę

o 10-20 proc.
p_racy
.ra- ten sposób na Srodkowy I
Zjednoczone stalownie cze dz 1eckich z Białe] Cerkwi.
Bliski Wschód około 3 tys. hichosłow~ckie
pos'.anowiły w wielu fabrykach i za- tlerowców. Rzecz prosta, głów
wykonac plan 5-letm w okre kładach przemysłowych rirzy ną siła napędową całej tej Im
Si.e 4-Ch najbliższych lat j stąpiłV do pracy Ochotnicze orezy są amerykańskie dolal'y,
wezwały do współzawodni- bryaady
złożone z żolni.e- Za te dolary wczorajszy
ctwa pracy inne przedsię- rzy b bv 'wspólnie z robotni- i:nor~erca. naszych na~bl.iż~zych
.
·
· '.
.
1edz1e dziś .,uszczęśl1wiac" na
bl~s~w~ prze;nysł~;e. U
~amibf~?ować lepsze Jutro/ rody kolonialne, walczące 0
O .9 ny ce wy nę so- er,m l t.
niepodległość. ,
J n(ll)'
•

·Pod iUa dem e tutjazmu pracy--··
rozpoczął się

MOSKWA (PAP). Rok 1949
- czwarty rok 5-latki powojenne), w którym robotn '. cy
radzieccy postawili sob'e za za
danie zakończenie 5-letniego
planu, który rozpoczął się na
terenie całego Związku Ra·
dz'. eckiego pod znakiem wyso
kiej aktywności twórczej_
Z Ural11 donoszą, że hutnicy
w pierwszych dwóch dniach
nowego roku znacznie przekrc;
czyli dzienne normy prod .1k·
cji. Tak np. robotnicy zakła.
dów hutn czych w Lyswie
przekroczyli
w
pierwszym
dniu stycznia normy produkcji stali o 21 proc„ wyrobów
walcowanych - o 11 proc. hutnicy Białorccka dali w pierw
szych dwóch dn'ach stycznia
pcnad plan .37 proc. stali i 50

Na drugim piętrze znalazła oddział technicznej aprowizacji. W gabinecie Fedosowa było dużo ludzi. Fedosow
rozm1v.iał telefonicznie, przyciskając ramieniem słuchaw
:: 2 do ucha, a jednocze:',nie podp;sywał caly sto3 telagramów'. Gdy odłożył słuchawkę, to prowadził rozmowę od
razu z dwoma robotniliami, wciąż podpisując telegramy.
Telefon dzwonił bez przerwy. Tania przygotowała się
do długiego czekania, ale Fedosow ezybko dobrnął i do
niej.
- Jaka jest wasza sprawa?
Tania, nie spiesząc się, w.1łożyła swoje żale. Fedosow
więcej nie zwracał na nią uwagi, wyjmował z teki papiery za papiera..'lli, czytał je i pis::;.ł na nich decyzje.
- ł.1oglibyście odłożyć wasze pap'erki, i tak nie uciekną.

- Słyszę każde wasze słowo, niech was nie denerwują
te papierki. Proszę kontynuować. Skończyliście na mosięż11 . ·eh przew.odach i materiałach elektrotechnicznych„„
Fedooow wyciągnął rękę do telefonu. Tania położyła
ąkę na słuc:hawce.
- Szanujcie choć trochę innych. To tylko wielkim ludziom wybacza się dziwactwa i niedbalstwo do otaczają,
cego ich świata, ale i to nie zawsze. Kiedy staniecie cię
wielkim, to wasz zwyczaj robienia wszystkiego naraz bę,r
dzie wywoływać zachwyt.
Fedosow zainteresował się:
Czy nie jesteście z przedszkola?
- Dlaczego z przedszkola?
- Praco"rnicy przed~zkola r..abierają zwyczaju nn•1
:::zać i wyl.wywa.ć ludzi.
- Nie uchylajcie się. Odpowiadajcie do rzeczy.
- Wy sama nie zachowujecie się jak osoba do rzeczy.

Nowy Rok w ZSRR

proc. wyrobów walcowanych.
Z potężnego zagłębia naftowego w Bąszkirii donoszą o zna.
cznym przekroczeniu dzienne·
go planu wydobycia ropy na·
ftowej_ W ciągu p'.erwszego

Działacz

dnia nowego roku zakończa
no wiercenie dwóch nowych
wiei.kich szybów naftowych,
przy czym w'.ercenie wielkie
go szybu nr 413 zakończyło sią
o 30 dni przed terminem.

PZPR zamordowany

przez faszystowskich handytó w
We wsi Dobrzejowice, w po·
wiecie · lipnowskim, zamordowany
został sekretarz gminny
PZPR tow. Józef Florkiewicz,
zaEłużony działacz socjalistycz·
ny,
komendant
miejscowej
CRMO.
Józef Florkiewicz :padł cd
skrytob5jczej kuli faszystowskie

go b:i.ndyty, w chwili, gdy po
powrocie z posiedzenia Gminnej
Rady Narodowej odpoczywał w
dom·1, bawiąc się ze swoim dzi&ckiem.
Dziecko, ciężko ralllle, przeby
wa obecnie w szpitalu miejskim
w Toruniu.

--o-

- A c....-y ja was proszę o krędkę do warg? żądam technicznych materiałów dla punktu.
Zap_i~ałem ~usze wymagania. Rozejrzę się, zrobi·ę
to .co mozliwe. L1berman podsunął mi zawikłany spadek
~azu nie mogę się _wykopać„. Tak. Po dwóch dniach bę:
dziemy kontynuowac rozmowę. I nie ma poco chwytać
się za mój telef on.
- Proszę teraz w mojej obecności zorientować się jak
wyglądają sprawy.
- Teraz jestem zajęty. Muszę do końca dnia dać towarzyszowi Zalkindowi materł'd do referatu, a niczego
jeszcze nie przygotowałem.
- Materiał dla towarzysza Załkinda, ja sama przygotuję zamiast was. A czy wiecie, jak przezwali wasz oddział na !rasie? „Oddział tamujący budowę". Słusznie!
- Nieprawda! - żywo zaprzeczył Fedosow. - Nazwę tę wymyślił i rozpowszechnił Liberman. Od nieao
żeście to słyszały, przyznajcie się?
c
- - Tania przyznała się .
Swiętoozck, Tartiuff ! zarumienił się Fedosow.
- Od niego. Czy niesłuszne?
- Przeszkadza mi na każdym kroku.
Dziewczyna w myślach wyobraziła sobie twarz Libermana i uśmiechnęła się: „Właśnie Tartiuff". Jej spodobał się Fedosow i jego żarliwy stosunek do pracy. Zrozumiała, że Fedosow nie dla pozoru zapisał potrzeby jej
pun.ktu, więc pozostawiła go w spokoju.
Główny inżynier wciąż nie wracał. Tania stała zamyślona - nie wiedziała czy ma czekać na ~enię Kozłową,
czy też ma oczekiwać Beridzego? Przechodzący obole
Grubski prz.ywitał ją. swoim krzYWym uśmiechem:
d. c. n

Nr.

ł

Str.)

Reforma płac nauczycielskich

Nowy system płac nau· dzieży. Nowy system wpro·
jest bardzo wadza również większe niż
Ceycielstwa
przejrzysty. Zamiast licz- dotąd dodatki funkcyjne za
aych elementów uposaże odpowiedzialną, kierowniczą
llia, z których składała się pracę. Jeśli poprzednio kiedotąd pensja nauczycielska, rownik szkoły podstawowej
-,,rowadza 3 części płacy: otrzymywał za te poważne
Upbsażenie zasadnicze, do- i odpowiedzialne obowiązki
datki funkcyj,ne lub służbo- dodatek w wysokości 300 zł.
1fie i dodatki lokalne. Ekwi- miesięcznie, · a dy r e k t o r
9/alenty za zlikwidowane szkoły średniej - zł. 600,
karty żywnościowe i odzie- nic dziwnego, że mało było
łowe, ekwiwalenty związa chętnych, którzy by pragae ie zniesieniem dotacji nęli podją6 się tej pracy.
wchodzą w Obecnie kierownik szkoły
atołówkowej,
likład uposażenia. Ekwiwa· podstawowej
otrzymywać
Jenty za zlikwidowane kar- będzie dodatek funkcyjny
ły żywnościowe dla człon od 1000 do 2.400 zł„ a dylrów rodzin wypłacane bę rektor szkoły średniej od
dą, tak jak i innym kate- 2.600 - 6.000 zł.
łoriom pracowników naReforma płac nauczycielJemnych w formie podwyż
posiada ogromne znaskich
rodzinzasiłków
lzonych
czenie polityczne i społecz~ch.
Jest to już druga na prze- ne. Zapewniając nauczycieetrzeni krótkiego czasu pod- lowi godziwą egzystencję i
1'i)'Żka płac nauczycielskich. możliwość awansu stanowi
Pierwsza nastąpiła we wrze- achętę do wyboru nauczyłniu. Istotą nowego syste- cielskiego zawodu, tak ważnego i potrzebnego w okrell'lu plac nauczycielskich jest sie budowy nowego społeobok ogólnej podwyżki reJednocześnie reczeństwa.
alnej płacy (zarówno w spo- forma
uniezależnia nauczy16b bezwzględny jak i w
łtosunku do innych grup ciela od wpływów bogacza
wiejskiego, czy kapitalisty
pracowniczych) - duże zró- w
miescie. Dopóki wiejski
łnicowańie płac. Zasada ta nai.:.czyciel otrzymywał poje5t bardzo trafna. Dotych- bory, które nie mogły wyczasowy system znikomych starczyć mu ·na utrzymanie
różnic w płacach młodych siebie i swej rodziny - dot starych, złych i dobrych. póty musiał korzystać ze
kwalifikowanych i niekwa- świadczeń otrzymywanych
nauczycieli, w naturze. Mleko, masło,
lifikowanych
był przywilejem dla tych, jaja, drzewo, mięso - były
którzy pracowali leniwie, to ukryte formy opłacania
nie podwyższali swych kwa- nauczyciela przez wieś. Któż
lifikacji zawodowych, nie mógl dawać te dary? W
zasługiwali na awans czy
pierwszym rzędzie bogaci
wyróżnienie.

Obecnie poziom płac podwydatnie. Najniż
sze uposażenie zasadnicze
nauczyciela, które wyno.siło
według s t a re g o systemu
5.100 zł. miesięcznie, będzie
wy.nosiło obecnie 11.300 zł.
Nauczyciel szkoły podstawowej będzie otrzymywał
obecnie 12.200 zł., a najninauczyciel
żej uposażony
13.000 zł.
szkoły średniej Lecz to dopiero początek
wyższości nowego systemu
plac. Daje on bowiem wielką możliwość awansu. Przechodząc z grupy do grupy
upooażeniowej co kilka lat
(w zależności od wysługi
lat, kwalifikacji i wartości
pracy) będzie nauczyciel
mógł dojść do pensji przekraczającej 30.000 zł. (Tyle
wynosić będą np. pobory
dyrektora sZ'koly kształcącej
nauczycieli). Bardzo trafnie
przyznaje nowy system płac
szczególnie korzystne warunki nauczycielom kształ
cącym przyszłych nauczyłieli. Jeżeli pragniemy rozbudować przemysł, budujemy przede wszystkim fabryki obrabiarek, maszyn,
które produkują maszyny;
chcąc podnieść poziom nauczycielstwa, mu s i my w
pierwszym rzędzie dbać o
szkoły, które kształcą przyszłych wychowawców mło-

<.;hłopi, gdyż
było stać na

biedaków nie
to. Zależność
wiejskiego nauczyciela od
wiejskiego bogacza określo
na więc była bardzo wyraź
nie.
Dotychczasowy s y s t e m
płac nie uwzględniał i nie
mógł uwzględniać w dostatecznej mierze roli nauczyciela i znaczenia jego pra-

Nie wszyscy, proszę wa.s, wśród naszych l?ndyń
skich emigrantów są tacy, oo to, że tak pounem - huzi.a na ojczyznę. Są między nimi także i „gorą
cy patrioci", ci.si wieibiciele naszego kraju na sporą
odległość.

Ot, np. taki "ekor.omista polski" zamieszkały
stale w Lonc:ynie. Chłop, u;i.adomo, od czasu do czasu
występuje pr<>ed fok życzliwym dla nas mikro/ onem
BBC i zawsz.z powie coś, że się tak wyrażę, od serca.
Pod adresem, ma się rozumieć, kraju.
3 bm~ to miał, uważacie, taką pogadankę, że aż
człowieka wzruszało. No, bo tylko sobie wyobraźcie:
londy?'iczyk, „nieprze.i ednany", dziesiąta woda ekono·
miczna po teoryjkach City i Wall-Streetu, a pochwały wygłasza na cześć„. nasz~gc; „ .an~ 6-letniego.
- Ogromnie się - poww.da - cieszę z tego pla(tak powiada) - Polak fi-?c?nu. Jako dobry niam doniosłość tego faktu, tylko„. Tylko - pounaaa
- nie .wiem, czy ten plan będzie wy1wnany.
- Wspaniały - powiada - plan 6-letni mógł·
powiada by napewno być wykonany, gdyby Polska nie odrzuoila ofiarowywanej jej hojnie„. pomocy amerykańskiej. l(aw.a larz z patrioty, lekko mówiąc ·- kawalarz. W ciuciubabkę się facet z radiosłu
chac.~ami próbuje bawić. Licząc widać na to, że nikt
nie wie co to jest tzw. pomoc amerykańska. A tu,
w rzeczy samej, żadnej zabawy w chowanego nie ma.
Sam nawet organ londyńskiej City „Financial Times"
stwierdza., źe plan Marshalla to klapa gospodarcza
W. B1'ytanii na rynkach światowych. Nie lepszego
zdania o „pomocy marshallowskiej" są konające dz~
ki niej ekonomicznie i politycznie wszystkie kra1e
tzw. zachodnie. A patriota z BBC ochoczo tę „pomoc"
Polsce stręc'Zy. Zamiast v1ypracou,'llnych wl.a8?lym
trudem milionów ton węgla, milionów metrów tkanin, zami.ast wyprodukowanych własną pracą setek
tysięcy ton zboża - guma do źwńa, końserwy z kobyly i„. żyletki. Plus, oczywiście, amerykański protektorat - droga do niedoli, bidy i nędzy.
llfORAŁ: ,,Swięta miłości kochanej ojczyzny,
czują cię tylko umysły poczciwe". Nie 1tależy do nich,
niestety, umysł nekcnwrnisty polskiego zamieszkałe
go stale w Londynie". Umysł nie ty~ko nie poczciwy,
ale wręcz łajdacki, targowicki, lub poprostu dolarowy.
E. Tam.

4 miliony metrów ponad plan
za·oga PZ'B Nr 4 wype niła swe

zoiro·rmz~n

e

Państwowe Zakłady Przemysłu Rawełnianego Nr.
4, wykonały jako jedne z pierwszych w przemyśle
bawełnianym, plan roczny i następnie podjęły w ramach Czynu Kongresowego szereg zobowiązait do-

.
datkowych.
Jak się dowiadujemy załoga PZPB Nr. 4 wyw1ązała się z podjętych przez się zobowiązań, wykonując do końca roku 1948 blisko cztery miliony me.
. ,
.
trów ponad plan.
Również pozostałe od działy: przędzalma sredmoprzędna, przędzalnia odpadkowa orn wykoń~zalnia
dały wielkie ilości przędzy i gotowych tkanm ponad plan.

5 m1·1rono· wmetr. pon ad pl'ln
er .
•

Sukces PZPB w Pabianrcach

Załoga PZPB w Pabianicach, która zobowiązała
k

się w ramach Czynu Kongresowe~o do. ~yprodu owania ponad plan 4.200 .OOO metrow b1ezących tkaniny, dotrzymała słowa, a nawet dorzuciła dalsze
setki tysięcy metrów.
Jak wynika z ostatecznych obliczeń dały PZPB w
Pabianicach do końca roku 5 milionów i 44 tysiące
metrów ponad plan, przekraczając swe zobowiązania przedkongresowe o blisko ćwierć miliona mtr.
O.,.ółem biorąc, wykonała załoga plan roczny w
112,J proc., dając krajowi 46 milion6w metrów tka. •
nin bawełnianych.
Brawo PZPB w Pab1 amcach.

,

Prace i zadania dzielnicowej organizacji partyjnej

·

Realizujemy wpełni uchwałę ozjed.noczeniu „
- --t·""""·+· """~

Wywiad z 1-szym Sekretarzem Dzielnicy Widzew PZPR tow. Marianem Wypychem
Sze Og niwa partyjne _ koła
partyjne w w!ę~szości dzie!~ic
już połączyły su~ całkowicie,
wybrały nowe władze - egzekutywy kół i obecnie przystępują już do normalnej, długodystansowej pracy, jako podstawowe organizacje partyjne
Polskiej Zjednoczonej Partii
RobotniczeJ.

*

"'

*

WIDZEW jest
D ZIELmCA
jedną z tych dzielnic. na

których zasadnicze
Marian Wypych

Robotniczą.

tego
krótkiego czasu - jak wszyst
kie organizacje partyjne, jak
w całym kraju - na terenie
łódzkiej organizacji partyjnej
dokonana olbrzymia
została
praca.
Można już teraz powiedzieć:
organizacja partyjna
łódzka
zrealizowała w pełni uchwałę
o zjednoczeniu partii. NajniżA jednak w

przedsię-

.

wzięcia organizacy~ne, zmierzające do zespolenia orga~i7
zale- zacji partyjnych, zostały JUZ

RZY TYGODNIE
dwie upłynęło od owego
historycznego dnia, kiedy Zja
zdy Partyjne PPR i PPS uch waliły połączyć oble partie
w Polską Zjednoczoną Partię

T

Chiny, Chiny,

ciągu

Chiny~

całkowicie zakończone.
O dokonanej w tej dziedzinie pracy, o przebiegu tej akc.ii wstępnej i zasi>dniczej akinformuje nas
cji PZPR I sekretarz Komitetu Dzielnicowego tow. l\farian Wypych.
- DOKONAT..ISMY iuż całz)'ednoczenia we
kowitego
wszystkich podstawowych organizacjach partyjnych. Mamy
już prawo i z punktu widzenia or<':mi-acyjnego nazyw'lć

się

Zjednoczoną

Partią.

Wszystkie istniejące w nasze.i
Dzielnicy 53 koła odbyły już
pierwsze zebrania i dokonal:v
wyboru władz - egzekut:vw
kół I komitetów fabrycznych.
_ Jaki był przebieg akcji
wyborcze.i? Czy podczas wyborów dały się odczuwać ślady dawnej przynależności partyjnej i dawne~o „patriotyzmu" partyjnego?
•

•

,

- Absolutme i:i1e 1. - stw,er
dza z zadowol~mem to":'. Wy
pych - Przeb1e~ zebran wybor.czych b!ł urocz;i:sty, nas~r 0{ na mch panuJący pod~nos .;i.: I pozostawał pod ~ez~o
s~edmm Wpływem nast:oJU, Ja
k1 panował na Kongresie,. a sa
me wybory cechow!łta wielka
powaga i .rzeczowosć.
Zresztą Jedno wypływało z
drugiego.
W DYSKUSJACH wielu,
bardzo wielu towarzyszy na
różnych zebraniach i różnymi

Mauzoleum Sun-Jat-Sena w Nankinie -

słowami wyrażała jedną myśl:

że w pracy, w aktywnej, ofiarnej pracy w ramach Zje~
wystawione w dnoczonej Partii zatarte z?sts

_

J:>O śmierci

PATRIOTA z BBC

cy. W stosunku do innych
grup pracowniczych nauczyciele byli uposażeni w sposób niewystarczający. Dopiero zwiększająca się dZię
ki współzawodnictwu pracy produkcja, zwiększający
się dochód społeczny pozwolił rządowi na wyrównanie dysproporcji, jakie
istniały w systemie płac.
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niósł się

~ 1Q1S -

f O I 011'0

I-g O· Pr.~zy~~ta .Chin,

___

.Jl.9

śla.d.Y.

da:w».eJ_11.rimarun -

ści partyjnej poszczególnych
towarzyszy.
z brań
.
- N? zadnym z 53 e
- stwierdza t.ow. Wypych nie było ani Je.dnego wypadku, by ktokolwiek z towarzyszy głosował tylko na swyc.h
~awnych tow'.'-rzys~y . partyJnych. „Przemieszali ~1ę PPROWCY_ z PPS-ow~am\. n~ ..zebramach, „przem~esza 1 się w
listach k~ndy~at?~ do wła~z
i „przemie.szal~ się "". ".'ybranych i dzialaiących JUZ władzach. A wynikiem tego „prze
mieszania się" jest całkowite
zespolenie się i całkowite sce. organizacji
t
'
men .owanie
PRZECHODZIMY. do omówienia najaktualnieJszych zadań, stojących obecnie przed
organizacją partyjną.

- Na czoło wysuwają się
w dalszym ciągu zagadnienia
natury Orga nizacyJ'neJ· _ móPrzede
wi tow. Wypych. wszystkim musimy w jak najc asie przeprawa
b
sz~. s.zym .z . . .
dz1~ Jak. naJba1dz1e1 dokłfldn~
c~1dencJę wszystkich, człon
kow partii i .kandydatow. Pragniemy bowiem, by w na.szych
połączon:i:'ch szeregach me za.b.rakło :nikogo, kto przyr:r,yml
się do ich połączenia.
MUSIMY:

1po~iększyć licz~ę dziesięt

pr.oporcJona~ie do
wzrost~ ilosci czło~ko~ posz~zegolnych o~gamzacJI pa!

nlkow

15

DBAC o to, by nowe władze partyjne w jak .naj.
.
szybsz~m c:zasie potrafi~y
zorgamzowac planową wspol
pracę organizacji partyjnych, Rad Zakładowych J
dyrekcji w walce o wykonanie planów produkcyjnych.
Jest J'eszcze wiele zadań, sto

- POWINNISMY - ~ówn!eż zgodnie ze wskazaniami
Kongresu - szerzej potrakto
wać pracę organizacji partyjnej wśród kobiet a przede
wszystkim uaktyv'.rnić kPbiety _ członkinie Partii. w tej
dziedzinie możemy na tle odbytych wyborów do władz· par
tyjnych odnotować pewne o-

siągnięcia: zwiększyła się ilość

kobiet w tych władzach; szcz:?
jących bezpośrednio przed or- gólnie na takich zakładach,
ganizacjami partyjnymi. Naj- jak PZPB Nr 16 Azbest" I
ważniejsze z nich rt jto zada- PMS Trudno J'etln~k powie-

. . b ł
.
nie organizacji pa Y nych w d . ; b t
ziec, Y . e ?siągmęcia . Y Y
waniu nowych umów zbioro- W;.'Stai;-cza.)ą~e. Kong~es l w
wych. Organizacje partyjne teJ dz1edzm1e postawił przed
muszą tu 'przejawiać szczegół- każdą organizacją partyjną za
danie znacznie szersze.

zakładach pracy przy realizo-

ną czujność,. przeciwdzlałaj~n

wszelkim probom wyp~c!l~ma - Jednym słowem - koń
mamy
istotnego sensdu i niew ~<;c we czy tow. Wypych go przeprowa zan 1a re ormy przed sobą dużo poważny<''•
płac, jak również wszelkim zadań do wykonania. Mamy
nadzieję. że w oparciu 0 uprze111
próbom
k
i
j
k zam1>tu
t siania
l
spe u- chwały Kongresu i pod kiee emen Y rea cy ne
.-.. · t wem K om1'te t u c en t ra 1
lacyjne•
rowmc
nego i Komitetu Łódzkiee;o na
.
.
- Mus.1my - zgodnie z u- szej Partii Dzielnlca nasza pochwałami K_ongresu - wzmóc doła swoim zadaniom i nie popra- zostanie w tyle za innymi orrolę czło!1ko~ Partu.
cy orgamzacJ! mło?z1ezow!ch. lganizacjami partyjnymi.
a przede wszystkim opiekę
Wywiad przeprowadził:
kół partyjnych nad fabrycznyA. P.
·
mi kołami ZMP.

:v

Chiny, Chiny, Chiny

tyJnych,, musimy nauczyc
nowyc!1 dziesiętnikow i uaktywnic starych.
uaktywnić I usamodzielnić
sekrf'tarzv kół oddziało·
wych i zmianowych do tego
stopnia, aż każdy sekretan
bedzie czuł się faktycznym
kierownikiem politycznym
swojego koł:i. i terenu, na
którym on pracuj""
nauczyć nowe władze planowo pracować: naldadafi
na każdego członka egzekutywy określone obowiązki i
okreodpowiedzialność za
~loną dziedzinę pracy.
w jak najszybszym czas.ie
riauczyć nowe władze kol W Chinach Czang.Kai-Szeka ludzie pracują jak zw!.e·
planowania na cały mleslą~
zebrań kół I ogólnych zebran rzeta (pattz ilustr.l Chińska Armia Ludowa niesie im
•olność'
czlonkó':" nartil w daOYm
p~acowac

2

3
4

zakład,~~
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Str. 4

Nr. 4

Uczciwa opinia
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Co nie1ie A1nerqce r. '1949?

Canterbury
Dziekan
Hewlett Johnson, pisze ,,;
swej
$prawozdaniu ze
ostatniej podróży po Arne
opublikowanym w
ryC'~,
•• Daily w·o!'ker", że tys ią·
ce obywateli amerykail·
skich wysłuchało z prawjeQ'O
satysfakcj ą
dz:wą
oświ~dczenia, że Związ;k
Iladziecki pragnie pOkO·

Niechybne oznaki

Spadek poziomu produkcji - Coraz większe zubożenie
ludności - Stały wzrost bezrobocia - Nierozwiązalne
sprzeczności gospodarc~e
reasumują(;'
amerykańska,
Z~odnie z tradycją praii a
W~' niki ;:-ospodarcze minionego roku stawia horoskopy I
usiłuje dociec, co niesie Stanom Zjednoczonym nowy rol(
19.49. Uciekając się do najr<0 o:maitszych wybiegćw i sztuczek statystycznych prasa u .~ iłuje upiększyć rzeC'zywisty
obraz stanu gospoclarczego USA i na tej podĘtawte przepoziomu
wysoki:-~o
J>Owictlzieć z:lchowanie r11ekn1>1o
wskaźników gos1>odarczych w obecnym ro!m.

JU,

W

artykule tym zatytu„Am eryk:i
łowanym
pragnie pokoju", dziekan
Canterbury stwierdził, że
podczas całego szeregu al
brzym:1;h i entuzjastyc;:n) eh zebrań i odczytów
zqrganizowanych podcza~
j-;;go pobytu na cał ym te·
rytorium Stanów Żiedno
czonych „od ich granic
wschodnich do zachodnich
i od północnych do połud
niowych", miał moŻlno 5 ć
s'.ę o pragnie·
p~zek<mać
mach pokojowych społe
amerykańskie
czeńs lwa
go.
Jednak __: pisze dalej
Dziekan Canterbury-ma.
ła jes;t liczebnie, choć paklika,
finansowo
tężna
której głos daje się sły·
posiadan':?j
dzięki
szeć
przez nią prasie. Do kliki
tej należą generałowie
fabrykani:t
admirałowie,
broni i v..ielcy potentaci
finansowi.
Dziekan starał s;ę wy·
swym amerytłumaczyć
kańskim

słuchaczom

że

gospodarka raaziecka prag
nie 1'!0koju dla wypełnie
nia swoich planów gospodarczych, mających na ce
lu podniesien'e standart!.t
życiowego ludności ZSF..:3.".
Dziekan wskazał dalej na
,,dzięki
plan pięcioletni
któremu tereny tak cięż
ko dotknięte wojną, jak
Łotwa i Ukraina, odbudo
się w błyskaw'.cz·
wują
nym tempie". Fakt ten
dowo·
jest najlepszym
dem, że wojna „nie leży
am w zamiarach, ani na·
wet w zamysłach radzieck;ch mężów stanu". Tymczasem Stany ZjednoL .. )czone wydają coroczn'e
olbrzymie 'sumy nie na
cele pokojowe, jak ZSRR,
lecz na przygotowania wo
jenna; wydatki te obciąża
ją każdą rodzinę w USA
kwotą 2.000 dolarów rocz
nie.
W dalszym ciągu swego
~prawozdan·a, Dziekan He
wlett. Johnson stwierdza,
rządy we wschodniej
że
Europie są wolne, demokratyczne i niezależne.
Dla zil-ustrowania swym
amecykań'skim

walutę,

nie sze

„ .

~

" "'T""'

Kurczenie się budownictwa
przemysłowego w USA jest

następstwem

bezoośrednirn

rap.t ownego zmniejszenia się
popytu na towary ze strony
szerokich kół ludności. Statystyka amr:?rvkańska notuje ran
tQW11Y spadek zhytn tnwn·ów.
Wed~ug ostatnich danych, w
składach na~romadziło się to
warów i materiałów na s1J1nę
51.400 milionów dolarów! Zwę
_

.._ ,....___......,

..._
__

przeciw dvktato

\.Vt

Ruhlry

lTSA

IN

·ie dające się ..rozwląza6
żanie się handlu detalicznego
sprzeczności rozdzierają
w następstwie spadku siły nabywczej ludności, doprowa- ' gospodarkę USA: wysoki urodziło do tego, że ostatnio dzaj przy równoczesnych nieznaczna ilość fabryk zmniej- 1bywałe wysokich cenach deta
szyła zakres swej produkcji i licznych na produkty rolnicze;
przeprowadza redukcję robot- względna nadprodukcja towarów w szeregu gałęzi przemy•
ników.
Oficjalnie określa się liczb~ słu _i jednocześnie bardzo wYbezrobotnych w USA na 2,2 sokie ceny na t~wa~y przemiliona, jednakże wielu ekono mysłowe; ~urczeme się ~yste
mistów uważa że liczba ta matyczne siły nabywcze] lud;ównoczesnym
jest w rzeczy~istości conaj- ności~ . przy
mniej trzykrotnie wyższa. Biu "".zroscie zyskow przedsltto
!etyn urzędu rejestracyjnego b1ors~w przemysłowych. Zyski
przy Ministerstwie Handlu do te osiąg_nęły. w 1948 r. rekordo
nosi, że w dniu 13 listopada W":( _poziom l przekroczyły o 2
ilość robotników zatrudnio- miliardów dolarów zyski z
nych przez 15 do 34 god:r.in w 1947 roku. . .
Am:n:kanskie koł~ rzą~zą
tygodniu wynosiła 10.400.000
osób, podczas gdy 9 pażdzier- ce usiłuJą ~:zedstawić pohtynika ub. r. wynosiła tylko kę ekspans31 na arenie międzynarodowej, politykę wy•
7,200.000.
militaryzacji
~cigu zbrojeń i
Sytuacja mas pracujących USA jako jedyne JVYjścle I
stale się pogarsza: spada zdol- trudności gospodarczych.
ność nabywcza ludności, wzra
Jednakże polityka ta musł
sta inflacja, ceny nieustannie doprowadzić jedynie do przysztuczzwyżkują. Monopoliści
śpieszenia katastrofy gospodar
nie śrubują ceny, podnosząc czej w USA.
L. J.
swe zyski do niesłychanych
rozmiarów.
Mimo, że urodzaj był bardzo dobry, farmerzy przeżywa
ZSRR
ją ciężkie czasy, ponieważ moNakładem Wydawnictwa Anopole przemysłu spożywczego
ukazał
skupują zboże u farmerów za kademii Nauk ZSRR
bezcen, a jednocześnie utrzy- się pierwszy tom prac pt. „Omują w miastach ceny artyku pis rękopisu Gorkiego", oparłów żywnościowych na wyso- ty na materiałach zgromadzonych w Archiwum Gorkiego.
kim poziomie. .
Archiwum to utworzone w r.
1937 liczy ok. 80 ths. doku-

Kromka kulturalna

Niemiecka klasa robotnicza
Federacja Wolnych Niemiec I zwołania konferencji związ· 1m'.eckiej klasy robotniczej w
kich Związków Zawodowych kowców we wszystkich czte· akcji protestacyjnej przeci.vo~upacyjny~h, k~ ameryk_ańskiemu_ dyktatoopu~likowała. ostatnio ośw'.ad- rech str.efach
czeme, w którym doma,ga się celem z]ednoczerua całej nie- w1, odnośnie Zagłębia Ruhry.

Z oka:zijii 150-ej roC7lllicy \liro.
dz·1n. A. M·~1.·
'Prasa Ta1><_.;:iewtl(IZ.a
dziecka ;zamie5CZ;c?.a liCT111Je airtykuły wyb~tnych pisan-:zy, poetów i publicyistów, po5więcol!loe
życi'll d dziaiłaJ!no,ści wiieitkiego
no!~·ik·
YV>ety
,.. 1 ~·1ego.
.-W arty k ule „Piewca wolności
· ·
narodów" zaani,esz1· przyJazni
czonym w ,,Prawd'lli•e" znany p t'
sar.z Mikołaj T:chooow pisze
m. 'll1.: rzmamy w:ele imion 7lllakomitycb polsk 'ch pisarzy, lecz
Adam Mkk;iew;<:-i wvr,óżnia siP
między nimi, jaJko wi-ell.ct piew~
ca s.JowiańSIZJC'Zyzmy, płomienny
pro,pa.gatOJT idei bra.l.etllSllwa narndów sfoiwi.ańsikiich, i!}oeta ·
W"''"t""'u1'ąc
~ok1Tata
d 0•u
IJ> rzec1w
r - ,, ,., '
•
'
ko samoiwo1 1· ca-"·'~· i' w 1
a cząc
1"'"' 1'~J
polskiego
o woLność inairodu
M:ioki•ew'cz nie zaipomniał, ż~
by1ła to irównież watka 0 wo!-

ó

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

przy1azng na rod .w
•

.,.

•

z narodem rosyjsk: m. Pl!'Ześla__,_,. ud owany przerz rzą d C<lll"""''l•
wielbiany bY't !J'rrz.ez rp!TZIOdujacych Rosjan. Jego 1pwyjażń z
Puszk1i1lll'2tlll, Wi~eims.kim, Zukow.skim, bl'aćmi Po1lewoj. głę·
· k'im WY'f,azaI)01k'1 zach wy,t z 1a
Gogo,I H eircen,
·
· o n·an
11. stę
'-tOJ,· Go-"...:··
· k't, Lew T O'•~
B'te1··ns
""'"]
. znaille " .
- są po1wszec h nr.e
Artyilrnł ri:-dakcyjny „Gemusz
narodu polski,eqo" przedstawia
!)Ostać Mickiewicza, jako wie!ki eqo poeoty i demokratv o.raz
kreśai Jego drogę życ iową i

rych iprr.wkRaidów, ipel!n'VlCh l!lierzia
" · '~"""h
. . . 51powo'Uow~„,
d omow'!en
·
-kazami cenzury. Poeci radrzieccv mu'Siell włożyć wiele truóu,
aby przetłumaczyć d-u.ela Mick.lewicza w pełnym tekście, za
.„1·~
t y m fo~mę
·
"~•
c h owuiącpirz;y
Obec n 1'e - czytamy
szowaną. „
uro ·
~=
w artvk u Ie - n a 150· 1~:~
1'u"'
m•,~y
·,-1.· ""'~~·
. l'Ul\.lE?•„
. M
d zin
~
.~- - k
· k'~
rosyis i
P'l'Zekłady na języ
C>a.1~eąo 1J1ieina!I. dorobku twórcre·
go wLelkrl ego poety",
Popularny itygodnik ilustrowainy „OgomfoJc" zamieścił artvkuł Helffily Wsijewicz; ipt.
twórozą.
W arityikule pt. „Noiwe ;prze- „Nieznany portret Mkkiewicza
k•łady" autor, Ollllawva~ąc spra- autorka pi57,e tu m. ;.n.: „Wiele
· ·
· ś mrerc:
1at u pilyinęł o o d d lll!a
wę tfo.maC'Zeilllia utwo1rów Miconłoego
ipolski•
rpoety
ilkiego
e
W'i•
irn~y1'ski,,.
k
·
· ·
I~11eiw11aza
,..
., .
"":
111.a ięzy
Tewolui
demo.kraty
1S1twiie1rd7:a 111iiedokladnośc sta- m1.en.nego
•
.
•

~~;~i~~0 dnu~roIZ~~j::~ują'. Uchwały Bułgarskiej

słucha

C)"C.h się pod Jarzmem caratu

·
.
.
Au tor OIIllaiw1a 111astęo.nne szeroko pobyt Mkkriew:c.-la w Rosji, jego iprrzyjaźń rz: Pus11Jk:inem
.
i :ilrunymi IJ)Oetami rosy.jskiani,
Z<ll1Jll,acz.ając, że o.booiwami,e :z de
sfellll<'• \JSJbroJ.OIIlVITTIJ.
mok,.ratVln71nie
1 ~.
,...
•
~imi ll'O'SY';JSk 1m. 1• W?1yi~.ę1o 6Jilme ina tworoziosc 'W'le'lk1e-go poety ipo1lskiego.
w ~ym &amym numerze
„PoPawdy" Wanda Wasi!Jewsika

zrównoważy·

~Ór~óz~Ści:~r~~~i~ p~;ac::a.

Partu Komumstyczne!

cen
pierwszej po-

za najcelprzekłady

utworów prozy
raJzieckiej
Główny · TowarzyZarząd
stwa Przyjażni Polsko - Radzieckiej, wychodząc z zało
żenia, że wymiana dóbr kulturalnych między narodem
polskim a narodami Związku
Radzieckiego stanowi vmżne
ogniwo pogłębienia przyja7ni
polsko - radzieckiej, podjął uchwałę przyznania nagrody za
najcelniejsze przekłady utwo·rów prozy radzieckiej, wydanych w Polsce w latach 19441948 w wysokości zł 200.000.
Powołano jury w <;kładzie :
prof. W. Doroszewski, G. Kar
ski, I. Krzywicka, A. Milskn,
N. Modzelewska, J. Siekierska, prof. K. Zawodziński.
W związku z prai:ami jury
Wydawcy i Autorzy pr;iszeui
o nadsyłanie wydanych
są
przekładów prozy r~dzieckiej
do Towarzystwa Przyja:lni
Polsko - Radzieckiej, Warszawa, Al. Stalina 14, w terminie do dnia 1 lutel!o 1949 r.

•

Midlde1W1!cza sięga glęb<Jiko w
oijczyisitą glebę ipolsiką, wyrasta
~ hiistorii narodu pols k•iego, z
1eg.o nadziei i dążeń". u Micki.eiw:IO'lKl jednak,
.jaik u 'IHawd:lJi.
w_ego fa t r~ty m•;,lość do kiraju
OJczyis ego ąazy się z pos71anowa1nt-~ ipartrriotyzmu dminyich 'Ilarodów . Jest to mi1ło..5ć, która
nie uborż:y i zaś·lepia, looz wrzibo,
g003 ' otwiera oczy na caue
świ.aita, daje możność
oiękno
widzen~ia dadeko, szeroko i rze
P
nikl~iwie"
. '. „
„Izwiesti~ w art;i:kule wsitępnyrrn. - . !Pusze m. in.: „Nairod
z '!larodean
ra.d.7l1
. po!-.
d
kł wraz
k' eck~
s _im, .,1 s. a a,_~_?łd gemus7:owi
wie 1"' 1ego 1P011>1i<:11ego 'Poety u rewolucjoniisty".
0

,

fu

.

,

.
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Literacka' pośwtęCI
MiclkioewiOZJOwi artylkuLl'r:

„Ga~eta

~~:Z::"l~~~~~~~~·::N~~~

pTIZleik1l.atly", zamieś.oi>ła również
dwia 'Wiensze - „Pieśń Adama" ,
„wdziie i soiwy" w przekła<lzie
A. Gro.by i M. Swi,eitlowa..
W. :'1'.~yJc'll.le „Nt~~i~na
~a~ykpthoe a ra: z1~1;'1'11 Y' .s . 1 =am ?'.'Zl .ie~
•
1.
~JICk:ewr~a na l~Y~ u~ra.1.1~sk1
p~SLe m. lltl. =. ,,Mi~eiwICZ Jest
m.erozerw~11ri 11e zwią_za'lly z .n~ro
d~~ po~s.klim. Jes{ .JedrnaJ~ rnwiTlnez [)llerozerwa1l111e zw1a.7;im.v

k:Zi&J::

1

sy~~i!jr~~~~~ąf~~:r:~~ii:~
wielu zespołOw teatralnych,
udział pow którym
zespołów amator38 tys. bierze
nad
skich, liczący z górą pół miliona członków.

cjonisty; wiie.le 7Jlllienrlło się w
N1'~czaro'w,
Polsce od owvirh
~
~
zmaiło ki0Illlnków poliltycznych
u'5'iltorwaiło UJCzynić drrnię poety
swoim ml!andialrem, przeidstarwić
go 1111a 11owój 61!JOl5Ób. Jedll!alkże
~·.·e mogły
wszys·tk1'e •e
" pro'by ••·
·~m.
powo-'--'.
~~e
""'~.·,en·
bvc' 'u
UL<:>I"' '~
~~„
n.
w ~amy
by.'~N1»~łat•"o
•
-~
•v włą-~c·
w
g.n','ewne
...ilom1·~'!1~
W"'"11'so'w
cu ·c
'ł"'
·, ,„
w1e=e :poety, który :nien·awidrz:ił uśc:sku :i przemocy, który
Cl'piewał wolność i braterstwo
Indów". l)(J(pie\to obecnie, w
nowej Polsce Ludowej 61Pelniiło
si,ę maraenie Mickiewiaza, by
k!S iąiki jego zna,lazly się ipod
9 trnechą chat wieśniiaiczyich, by
byłv rz:ro:zmmiane iprze.-z lud.
Tygodnik „Ogoniok" zamieSIZ
C'lla teiż ol!r.zy ipodobiizmy M:ckJie'wiC'Zla, z lktóryclJ jedna - ipęd!Zlla art. mall. A, OrłOIW1Sikiego

* * *

Wydawnictwo Centr. RaZw.
dzieckich
k b Zawodow}'ch
d ł0
a w ro u ieżącym prze
wy
ł
sz oh 100 książek, d poświęconyc nowym meto om pracy
w poszczególnych galęz.iach
tej liczby ok. 50
przemysłu.
książek zostało napisanych
przez samych przodowników
pracy.

0

z

* "' *

Komitet do spraw Sztuki
przy Radzie IV!inistrów ZSRR
postanowi'ł restaurowac· s'yn1
ną panoramę bi'twy pod Borodino, pędzla znakomitego
rosyjskiego batalisty F. Rubego. Panorama mająca ok.

~~~;~r:~::~ó~~:~~·~; ~?es:z~~: !:isp!tj~::i~~e ~~:
0

na
. tysty, 'P1TZ!OOhowyw-a:nym w Mu- budowanym dla niej gmachu.
.
* * *
V Kongres Bułgarskiej Par- nić nazwę partii na „Komum- 1leum Leningradzkim.
w Leningradzie
b-'· _,__
\'I
„„
.
bawili pi' ZWlqt.Nu rz: o w•Odeip 150tii Robotniczej (komunistów) styczną Partię Bułgara . Konsarze bułgarscy Ludmił Stourodzin Mickiew!cra
postanowił jednogłośnie zmie- gres ten, postanowił także u- lecia
mieszazają ipo1Z1a tym air:tykuły ianow i Maria Grubeszliewa,
chwalić nowy program partyj- „K.om<:iamołskaja Prawdoa", „Kra którzy wzięli udział w wielny ponieważ obecny datuje się ~naia Zwiezda" oraz liczne inne kim wieczorze literackim pod
szko'ł
·
·
' ·
li ozasoi:iisma redziec- hasłem: „O trwały pokój I de
dzienni.ki
z r. 1884, a częśc10częściowo
mokrację ludową".
kie.
wo z rn19 roku.
na Węgrzach
---------------------------------------"
w bieżącym roku wybudoows~tc
wanych zostanie na Węgrzecn
1500 nowych szkół. Każda ta-

-za-1

1500 nowych

• ma(S hali
Upa dek gospo darczy kra·ow
tb b •
K • • dk •• •
;°'1:t~~~!~e ~: i~:;:.~ió~~!~ ~a1t~;~~~i ~~zae~~~c~~~y~~~: urczeme SIQ pro U CJI I WZfOS ezro Oeta

trzeby".

Nagrody

l

szłego.

kryzysu

Role Mickiewiczowski w prasie ZSRR

znaczną obniżkę

artykułów

„,._.....,,~_,--

sporne oznaki nadciągającej
katastrofy.
echą charakterystyczną o(
hecnego stanu gospodarki amerykai1skie.i jest potę~uj::ice się st<Jle. chroniczne
niewykorzystywanie aparatu
produkcyjnego. Według oficialn:vch danych statystyki amerykańskiej, poziom produk
cji przemysłowe; w 1948 roku
był znac;:nie niż~7.Y od poziornu lat wojen11ych. Produkcja
przem~'słu prz::-twórczego w
pierws7.e.i połowie 19"8 roku
przemyw różnych gałęziach
_,........„.

nie tempa budownictwa przeWedług informacji czasopisma „American Metal Market", nowe budownictwo fabryczne spadło w <'iągu
pierwszej połowy 1948 roku o
jedną trzecią w porównaniu z
odpowiednim okresem roku ze
mysłowego.

P1ew ca wolności ' i

ła swó.i budżet, a w ciągu
ubiegłego roku mogła pozwołić sobie na trzykrot..
ną

różne

to jednak usilowania. Przed faktami uciec
nie można, objawy nadciągającego kryzysu gospodarczego
występu ią coraz wyraznieJ,
wywołując w kołach ,E!osnodar
czych niepo1:ój, pe!'ymizm i
niepewność jutra. Ani oficja!nej s_tatystyce amerykańskiej.
ani zmonopolizowanej pras·e
i radiu amerykańs kiemu nie
uda się już ukryć licznych. na
der niepokojących z.iawisk w
życiu gospodarczym USA. z,iawisk. które najwybitniej si eko
kraju uważają za beznomiści
_
_

P

słu była o 20-40 proc. niższa,
niż w roku 1943. Jednocześnie
notuje się raptowne zmnie jsze

a

czom, dlaczego kraje deodrzuciły
mokratyczne
Plan Marshalla, Dziekan
Johnson przytoczył jako
przykład Rumunię, ,,która
bez jednego amerykańskie
go dolara ustab'.lizowala
swą

nadciągającego

naukę, łazienki, kuchni ' dla

oraz biblioteki i
dziewcząt
Do
świetlicy dla starszych.
nowowybudowanej
kaźdei
przydzielonych zostaszkoły
nauczyc:eli, z któnie 2·ch
rych każdy otrzyma własne
mieszkanie, . składające się z
2-ch pokoi kuchni i łazienki
·
'
Szkoły te wybudowa.ne zo.
h
·
ś
·
·
t
s a.ną w m_ie1~cowo ciac , w
ktorych dzieci zmuszone b_yły
dotychczas przebywać wiele
kilometrów, aby udać się do
swych zakładów naukowych.
decyzji
powyższej
Dzi~ki
· · k szyc h
· d na z naJwię
w ł a d z, ie
trudności młodzieży wiejskiej
• · t
d
· · d d
~fał~eJP ;o ze_ . ~o osw1a y zor ezw~cięz 11a.

Przemysł włókienniczy w
Belgii, podobn'.e jak cała gospodarka tego „kraju mar·
znajduje się
shallowskiego"
pod rosnącym stale naciskiem
amerykańskie·
imperializmu
go, który w coraz silniejszym
stopniu ogranicza i hamuje
życie ekonomiczne Belgii.
Przędzalnie wełny zmuszo· z yc·
ne b Yły ni'e<lawno o g r amc
swą produkcję o 1/3. Obecn:e
również przędzalnie lnu (najsilniejsza branża belqijskiego

I

włókiennictwa) zmniejszyły w

znacznym stopniu swą wy·
t w órczo'se.
A więc na przykład produk
·
·
,
d
·
~Ja przę zyt lm_aneJ_, kłtora
Jeszcze w s yczmu sięga a 8

tysięcy ton miesięcznie, spadła
w listopadzie i grudniu roku
tysięcy
ubiegłego do pięciu
ton.
Wiele fabryk ograniczyło
czas pracy do 2, 3 lub czterech dni w tygodn'.u. Nato·
miast właściciele przędzalń
ba
we1nianych postanowili -podobnie jak w latach 1936 i
1938 - zam k nąc• swe za kł ~dy na pewien okres czasu.
Ten sposób uznany został
przez n'.ch za bardziej rentow
ny, aniżeli częściowe bezrobocie.
·
kryzysu
przyczyną
Głowną
w belgijskim przemyśle włó/
kienniczym jest kurczenie sie
rynku wewnętrznego. 7-ml!io

j

kurs rdeolog1·czny
0°ólnopolski
fi
• J•I
dl a nauczycie
I

I

W

Z a k opanem

W Zakopanem rozpoczął się uki marksizmu, cykl wykła-1 ciela· z całokształtem zjawisk
centralny kurs dla okręgo- 'dów z aktualnych zagadnień współczesnego życia społecz
wych kierowników ośrodków Polski i świ~t3; współczesnego. n~go, politycznego i ekonocykl zagadmen historycznych micznego w Polsce.
dyda.ktyczno - ~aukowych. W oraz cykl zagadnień zawodo- ! Wykładowcami na kursie
! są: prof. M. Mariański, prof.
k~r~1e, zorgamz~w~nym przez wych.
Kurs, który potrwa do 6-go T. Bukowski, prof. K. GrzyMu~isterstwo Os"':'1a~y, bierze
udział 66 r:au~zyc1el!. Program stycznia, ma na celu powią- j bowski, gen. E. Kuszko. płk.
kursu obe1mu1e wykłady na- zanie fachowej pracy nauczy- Buras i ob. Sędziwy.

h

BI ••
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Belgia liczy już dz!~
miliona całkowicie bez
robotnych i wiele setek tys'.ę
cy częściowo bezrobotnych w
nowa

ćwierć

różnych gałęziach przemysłu.
kryzysu
przyczyną
Dalszą

we włókiennictwie Belgii jest
ogranicze14ie eksportu, spowodowane konkurencją anglosas
ką, a przede wszystkim ame·
rykańską.

Amerykanie rywalizują nie
wywierają
tylko ceną, ale
wypadkach
również w wielu
naciski administracyjne. Niedawno np, storpedowali oni
nieomal w ostatniej chwili,
transakcję

eksportową

w wy

sokości

20 milionów dolarów
któr.a miała być zawarta po:
między Belgią a Zarządem Go
spodarczym anglosaskich stref
okupacyjnych N'iemiec. Takich wypadków jest znacznie
więcej,

Już nie tylko klasa robotni.
cza, ale także pewne koła bur
żuazji w krajach marshallowskich poczynają uginać się
pod ciężarem ,,dobrodziejstw"
Wszystko
amerykańskich.
wskazuje na to, że Belgia
wkracza w okres wie11deao
kryzysu gospodarc:i.eJ!'.q

Nr.ł

ótr. D
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Od wiaderek do ntotoróUJ

Nowa ulica Lodzi
Kryczko Stefania - człon
kini ZMP obsługuje aparat,
wynaleziony przez tow. Różańskiego. Rurki pro<luko- '
wane dawniej ręcznie zwijają się teraz maszynowo
przyśpieszając
caloksztal t
produkcji chłodnic.
Ciężki był rok ubiegły dla
załogi Zakładów Silników

Od lewej: Heleniak Ryszard, Wójcicki Bronisław, Paczkowski Władysław, Łaszewski
Stanisław l Baranowski Jan.
Ostatnie pociągnięcie pę przerzucono się na produkdzlem i dwudziesty silnik cję silników spalinowych.
jest już gotów. Stoi teraz Okazało się jednak wkrótpo środku sali montażowej ce, że typ silnika 360 nie
~:ebrn·o _ czerwony, wyróż był dostatecznie wypróboniający się wśród dzie>siąt wany. Na „hamowni" przy
ków innych, zwykłych sil- próbie gotowych już silni:lików, sohater dzisiejszego 1.ów ujawniły się błędy kondnia.
strukcyjne. Fabryka nie by_
- Jestem dumny, że wła la przygotowana do nowej
śnie mojej brygadzie przy- produkcji
ani technicznie,
padł zaszczyt wykończenia ani materiało•.vo.
Przełom
zacnego jubilata mówi i zmiana na lepsze nastąpi
tow. Helenia.k Ryszard, mło ła dopiero w październiku
dy brygadzista montażu.
ubiegłego roku, gdy ustaloNie czuję zupełnie zmę no dokładny model nowego
czenia, chociaż ubiegłego silnika. W miesiącu tym
dnia pracował ze swymi wykonano odrazu produkludźmi 14 godzin.
Entuz- ;j ę w 120 procentach, w lijazm podwaja i potraja siły stopadzie zaś już w 143 prostarych a cóż . dopiero centach. Mimo to jednak
młodzieży!
ryzykowny był wówczas
Gdy na zebraniu partyj- projekt „rzucenia się" na
nym w październiku ubieg- awych 60 silników ponad
łego roku towarzysze Bara- plan.
nowski i Łaszewski rzucili
Ale towarzysze potrafili
projekt, aby do k011ca ro- przekonać dyrekcję i resztę
ku wykonać ponad plan je- załogi, że jest to możliwe
szcze 60 silników, czyli, że do wykonania.
by dać państwu 200 silniA wówczas sprawa stanę
ków ponad roczny plan produkcji, nikt nie chciał wie- ła tak, że „co obiecane mu5i być wykonane'' i zarzyć w mo:aiwość zrealizobrała się do intensywnej
wania tego „szaleńczego'' .'..'(,według większości załogi i pracy. Dzielnie pomagał Zakład Nr 5 · Odlewnia,
,..„v nyrekcji - pomysłu.
· · Fabryka przechodziła sta- która w 100 procentach wy_
łe przemiany. Przed wojną konała zamówienia zakładu
- włókiennicza, podczas o- siln:ków.
Kto wie, czy udało by się
kupacji - wytwórnia częś
ci lotniczych, po wojnie - t:ałodze ZSS wykonać zadaprodukowała wiaderka. Dogdyby wszystkich
nie
współpraca
dziapiero w końcu 1947 roku nie,
łów produkcji.
Mamy ludzi, których
może nam pozazdrości:: kapowstanie w Lodzi żda fabryka metalurgiczna
Na zebraniach przedkongre- - chwali się przewodniczą
sowych w łódzkich zakładach cy Rady Zakładowej, były
pracy dyskutanci porusza.li członek AL-u, tow. Eugemiędzy innymi
szczególnte .aiusz Piotrowicz.
ważne zagadnienia
kultun.1no . oświatowe. Wysuwano
W dzialt: mechaniczinym
sprawę zorganizowania n:e pracuje „dusża i motor"
tylko świetlic przy poszcze· współzawodnictwa
pracy,
,_ h f b kach ale i św ie
B
k"
tow
gómyc
a ry
,
tow. aranows 1 oraz
·
tlic dzielnicowych, któreby Pło~zajski Jerzy _ deskokoncentrowały życie kultura! .ały tokarz.
ne robotn:Jców zamieszkujących ten sam rejon.
W ostatnim tygodniu prał
.
ag
ł
12 godzin na dobę
S usz.rue zwracano uw ę cow~ po .
, ł
t .:
na fakt. że kiedy robotnik LJ rikt me mog
go zas ąpic
wraca po pracy do często od- w otoczeniu wałów korbodalonego o wiele kilometrów iych.
od fabryki - domu. niechętNiezastąpiony jest i tow.
ll'lie po tym przychodzi do ..,,.
·• k' Wład ł
świetlicy fabrycznej, wymaga .c1ersms I
ys aw . to bowiem nieraz dużego wy- szlifierz narzędziowy, ktory
siłku fizycznego, Rzucono pro
lekt stw-0rzenia centralnego
· · w
domu kultury ro b ot mczeJ,
którym byłaby biblioteka, odPowl.edni·o zaopatrzona wks1"ąz·
kl I pisma, radio, gry towa·
:rzyskie, sala teatralna, w któ·
rej odbywałyby się występy

doskona.ła

Centralny Dom Kul tury

zespołów

musiał zrezygnować ze stanowiska sekretarza w komitecie partyjnym, by poświę
cić się tylko pracy zawodowej.
W zakładach fabrycznych
prócz silników spalinowych
robi się chłodnice do polski.eh traktorów, produkowanych w Ursusie. W oddziale chłodn;c wyr5żnia się
towarzysz Wójcicki Józef,
który tak doskonale zorganizował swoją brygadę robotni1ków, że produkcja w
ostatnich miesiącach wzrosła z 50 na 200 chłodnic miesięcznie.

W
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króluje
stary
wyga, który już 40 lat pracuje przy silnikach. Jeszcze
półtora rolrn temu z braku
maszyn robił ręcznie części
do silników. Dzisiaj należy
to już do dalekiej przeszło-

tow. Paczkowski -

ści.

Na naradach wytwórczych
które odbywają się co kilka
tygodni, prowadzi się walkę o zaopatrzenie zakładu w
odpowiedni materiał do pro
dukcji, omawia się racjonalizację pracy. Najwięcej korzyści przyniósł w ubiegłym roku wynalazek ślusa·
rza Różańskiego. Na oddzia~;! tym wlaśnie pracują nie-1
l"
kł d · k b' t
!Czne w ~a a zie o ie Y·
Przodowmca p rac y, ob,

Spalinowych Nr 4. Przestawienie produkcji na nowe ~···
tor} i udoskonalenie jej ko- Przebudowa Łodzi nabiera rozmachu. - Buduje się szereg
sztowało du.::o trudu i wy- nowych, wspan'.alych ulic. Któżby dziś poznał na przykład
siłku. Były początkowo nie- ulicę Stodolnianą, gdzie dawniej „dwa konie nie ~ogły
Powstała tu już nowoczesna arteria porozumienia między dy- by s'.ę wyminąć".
jedna z najładniejszych w Łodzi.
rekcją, a radą zakładową,
były niedociągnięcia w dysponowaniu jedno.procento_
wym funduszem. Ale stary
rok już się zakończył i mi. mo wszystkich kłopotów fa0ryka ma poza sobą poważ
ne osiągnięcia . Żeby jeszcze I
bardziej usprawnić i podnieść noziom produkcji trzeba by koniecznie wprowadzić współzawodnictwo pr~

cy we w n·, t r z oddziałów,
prócz istniejącego dotychczas współzawodnictwa mię_
dzyoddziałowego i między
zakładowego. Domaga się
tego wielkim głosem mło Tuż za kościołem na Starym Mieście - na ulicy Wojsk.a
dzież ZMP, a prze<:ież i star- Polskiego
(dawniej Brzezińska), Zarząd M:ejskl buduje no·
si nie dadzą się zdystanso- wą ulicę, dalsze przedłużenie Wschodn'.ej. Za kilka dni
wać młodzikom.
zniknie tzw. „plot księżowski" i nowa ul'.ca zostanie
otwarta. To przedłużenie Wschodniej - odciąży „wąskie
Dobrze rozpoczyna si~ dla
""rnł"" n11 111. Nowom2eiskiei.
:::ss Nr 4 nowy rOlk:. „Bę
dziemy jeszcze trochę kuleć , •
z produkcją, bo brak nam
maszyn i części potrzebne I
do silników spalinowych, I
będziemy musieli
nadal I
sprowadzać z innych fab-1
ryk. Ale przyrzekamy, że
i-redukcję podniesiemy tak I
wysoko, aby na nowy rok
1950 ofiarować państwu nie
200-tny - mówi przew. R.a·
dv Zakł. - lecz ... tu prze_
rY"."ają
mu tow~~ysze:
„Nie. mó~"' za wczesmc, bo
co się 0~1eca, tr~eba ~ko--.lĆ. <?bhczymY: 1 po.wien;y.
. .
. .
.
•
"
1
w. k~~dym, raue duzo wię-1 W t:ym ot? m1eiscu (P otrkow sim,_
oba~ . kma „Tęc~a l. CeJ IllZ 2Q:J·'.
rozbiera się stare budy, by na 1ch mte]SCU stwor4YC piękne ,,bulwary łódzlde", które biec będą od P'.otrkowskiej do
H. Samsonawska.
Kilińskiego.
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Ogan~zac a partyna w~nna trzvmać reke na p·Jls!e swy~h zatłajóN
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Scisła współpraca rie wsłowach

Wnioski konferencji partyjnej

Przemówienie tow. Iwiń- - „Pierwszym naszym zada
skiej, która złożyła sprawoz.. t~m jest podniesienie autory
danie z przebiegu Kongresu, e u organiz~cii. partyjnej .w
..
. .
fabryce. W Jak1 sposób moze
na konferencJ1
partyineJ w my to osiągnąć? Kaz"dy z nas
2
PZPB Nr wytworzyło od ra- zawsze musi pamiętać, że jezu na sali ~astrój pełen entu Igo słowo, to słowo partyjni·
zjazmu SWiadczyły o tym k ·
.
:
I a, ze za t ym s łowem muszą
bardzo C/IJ ste oklask., towa· iść czyny
Jeśli partyjniak
rzyszące gorętszym momen,
·
.
. , .
tom sprawozdania i niezwy- mowi o ws~ołzawodn'c··-~ic
kle żywa dyskusja z udziałem pracy, to musi w tym wspołokoło. dwudziestu t~warzyszy. zawodni<:twie pnodować, jeśli
Wazne w dyskusn było to, mówi o podnlestenlu .ia.koścl
że nikt nie operował ogólni.
.
_
kami: toczyła się ona głównie produkcJł, to nie mo~e b~c
dokoła tych zagadnień kon- brakorobem, Gdy bęlz1emy się
gresowych., które dały się prze tych zasad trzymać, to stanie
szczepić na grunt fabryczny.
my się silni nie tylko iloś..:'.ą
p
dk t
M li
ka
rzą ~·. ow.
a·
nows
'
cz.łonków ale i
poparciem
tak okresliła zadania cz.łon.'
. . "
ków PZPR, należących do or· bezpartyJnych robotmkow ·
ganizacji fabrycznej:
Kontynuując myśl tow. Ma

świetlicowych
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Wczorajsze

konferencje
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linowskiej, tow. Małk-0wska
nakreśUa szereg zadań, stojących przed
każdym czlonkt'em Partu'·
·
,.Każdy partyjniak
musi
dbać o wykonanie planu, każ
dy partyi"niak musi· wiedzieć,
co s'. ę dzieje na jego oddzia·
le, musi dbać o przyśpie~zenie tempa produkcji; by szyb
kie i wydajne tempo pracy
stało się nawykiem przy re·
alizowaniu planu sześc'.oletme
go".
Sprawa tkalni stała się r,łównym tematem dalszych prze
tu
mówień dysku ją_cych towarzyszy. Tkalnia, dotychczas
przodująca
w produkcji, w
miesiącu grudniu
n'.e wy:.o-

samej dyrekcji. Bo jeśli dyrek
tor Pol zapomniał
czynniku
0

społecznym,

to czynnik spo·
ł
eczny nie miał prawa zapom
nieć o swojej roll i 0 swoich
obowiązkach.
p t

ar yjna organizacja fabrycz
na "'Owi.:ma wiedz'.eć
wszy0
"
stkim, ·co się w fabryce dzieje i co się będzie dziać w naj

bliższej przysz.ł-0śc!. Współpra

·
ca orgaruzacji partyjnej i Ra
dy Zakładowej może wyjść fa
bryce tylko na dobre przy
·
ż ·
ł
wprowa dzeruu
w ycie s usznych zarządzeń, mających na
celu b d' t
d
ą z o poprawę na o ·
cinku produkcyjnym, bądź to
k,
warun ow pracy robotników.
Tow. Pol w swym przemó-

partyjnelna;e:::~· D~:cpoz::dź głosi: :::~: ~~=~:iłja~~:i;o~:
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1obotniczej naszego miasta.
Obecnie, jak się dowiaduje. kt u t worzenia
· cenmy, proie
tralnego robotniczego domu
kultury w naszym mieście bę
.
l'
ny
nai'bliz"
d zie
zrea J.Zowa
w
roczu bieżącego roku. Sprawa
ta będzie między
innymi
szcze~ólowo omówiona na kon ·
ferencj: w Komisji Centralnej 1
Związków
Zawodowych w
Warszawie, samą zaś organi·
2acją Doi..u zajmie się Okręgowa Komisja Związków Zawodowych
Łodzi, która pro
jekt ter> w ,.,„,.Aci_.,t„urił"
w
KCZZ.

- a wczynach

W dniu wczorajszym odby y się konferencje fabryczne organizacji partyjnych przy Państwowych Zakładach
Przemysłu Bawełnianego Nr. 3 (d. Geyer) Nr. 5 (d. „Widzewska Manufaktura") i NrB (d. „Bidermann"). Na kon
ferencjach tych referaty o dorobku Kongresu Zjednoczeniowego i o najbliższych zadaniach fabrycznych organizacji partyjnych wygłosili przedstawiciele Komi tetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
tow. tow. Leon Kasman, Stefan Arski. i Zenon Kliszko.
Po referatach odbyły się dyskusje, poczym wybrane
zostały nowe Komitety Fabryczne wspomnianych organizacji partyjnych.
Szczegółowe sprawozdanie z przebieitu konferencii podamy w numerze jutrzejszy ll"

.

.

być rozwiązaną tylko przy
zwiększono obroty zwiększyla s·tę zryw no·.
ścisłei· wspo'łpracy dyrekcjt,
se. '
Rady Zakładowej i organizaCzy rzeczywiśc:e tkalnia nie „
j
"li ś .
. k
. CJI party nej.
ma moz wo Cl zwię szenia Nie
wolno jednak ani dyobrotów? Ow~zem, ma takie rekcJl, ani organizacji partyjwarunki, gdyz dotychczaso· nej ograniczać się do deklawe obroty są znacznie niższe racji
potrzebie współpracy
0
od przyjętej w pozostałych fa
wzajemnej. Współpraca ta mu
~rykach norr:iy· Rzecz w tym, ·si stać się codzienną prakty·
ze to - n~zupełniej słusrme ką, musi nabrać praktycznych
- zarządzenie dyrekc.11 nte kształtów - taki wniosek wy
zostało uzgodnione ani z Radą snuli wszyscy obecni z obrad
Zakładową, ani z organizacJą konferenCjl.."
~artyjną,
Nie ie.qt to winą
a. Klimczak

d'l.t.
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wazna rzecz

N!e riozwala na oszrk wan e skarbu

Znamy wszyscy owe kwit- cież zagadnieniem o wadze
ki, jakie otrzymujemy lub państwowej. Brygady Ochrootrzymywać :1y Skarbowej prowadzą stałe
powinniśmy
mające · na celu
przy zakupach w każdym kontrole,
sklepie, prowadzącym księgi ujawnienie faktów uchylania
handlowe, w przedsiębior- się od obowiązku rzetelnego
stwach, oraz u lekarzy, adwo prowadzenia bloczków kasokatów, dentystów. Przewat- wych. W kontrolach tych bio
nie kwitki takie bez dokład- rą również udział lustratorzy
nego sprawdzenia chowamy społeczni Urzędu Skarbowedo kieszeni, lub - co gorsza go. Natomiast przedstawicie- zostawiamy na ladzie skle le Związków Zawodowych
powej. Często jednak zdarza bardzo rzadko w kontrolach
si~, że kupiec bynajmniej nie tych biorą i;.dział, a jeszcze
kwapi się, by taki prawnie się pra·nie nie zdarzyło by sanam przysługujący kwitek mi z własnej inicjatywy sywydać - i to również niejed- gnalizowali odpowiednim wła
nokrotnie puszczamy płazem, dzom fakty niewydawani nie zdając sobie sprawy, ja- kwitków z bloczków ka.<;{)kie to właśnie nam szkody wych, względnie wydawania
kwitków niezgodnych z rzeprzynosi.
Kiedy w lipcu ubiegłego czywistością.
Od Nowego Roku w dalroku MinisteNtwo Skarbu
wydało zarządzenie o obo- szym ciągu trwa akcja blocz_
wiązku wypełniania bloczków ków kasowych. Na tle dodoświarzeń
na tychczasowych
kasowych, mia!o ono
względzie dokładną rejestra- tym bardziej nie wolno nam
rozmaitych zapominać, że walczymy o
obrotów
cję
przedsiębiorstw, by umożli- swój własny dobrobyt. Nie
wić dokładny i sprawiedliwy wolno nam litować się nad
wymiar podatku. Podatku, spekulantem, który dla na1:
który przecież w konsekwen- nie ma litości i kosztem nacji wykorzystywany jest dla szym i naszych dzieci napybudownictwa państwowego, cha sobie kie~zenie, bez żad
dla poprawy bytu mas pra- nych skrupu.łów wyciąga od
nas ciężko zapracowane piccujących.
Jakie są wyniki tej kilku- niądze.
Otwiera się tutaj szerokimiesięcznej „akcji kwitkowej" ? - Powiedzmy odrazu, pole działania między innymi
że są one w każdym razie„. dla Rad Zakładowych: winne
interesujące.
one uświadamiać w tym kieJuż w ciągu kilku m1es1ę
runku każdą robotnicę i ro-[
cy obroty inicjatywy prywat- botnika we wszystkich zakła
nej okazały się o 20-30 pro
cent większe, niż poprzednio
podawane. Obroty lekarzy
praktyką
zajmujących · się
prywatną, pozostały niestety
nadal w większej części „tajemnicą gabinetu lekarskiego", a o obrotach adw?kató~v
również nic pewnego me mozna powiedzieć. Przy ścisłym
koatakcie, jaki wytwarza się
między chorym a lekarzem,
czy między klientem, a adw~
przy przymus~WeJ
katem,
spowiedzi o dolegliwościach
i kłopotach - traci się czę
sto czujność, którą nale.iy
za~hować w tych sprawach

H' te I z Doarote...

pańshva
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„Trzecie

święto"

;,Łatwo - pisze Czytelni czka, Lucyna Dz. - człowieka
wio chorobę, ale za to o wiele trudniej o lekarza do choroby. Na przykład mąż mój, członek Ubezpieczalni, za•
chorował w czasie ostatnich świąt na tle, proszę Redak•
cji, przeziębienia. Oczywiście, ani 1, ani 2 stycznia doli~O·
ra do niego nie wzywałam. bo przecie święta l w ogole
nie byłoby kogo wezwać, a le 3 stycznia, w roboczy ponie
działek, to się udałam do lekarza rejonowego, żeby męża
odwied:i:ił. I co się okazało? Lekarz rejonowy urzęduje do
piero od wtorku, 4 b. m.
Więc ja pytam szanowne władze Ubezpieczalni: CZJ'
poniedziałek, 3 b. m. jest tak zwanym trzecim świętem
czy dniem powszednim i roboczym? Bo z kalendarza wY·
nika, że to dzień pracy."

c _ a~ywę p·ywat~ą

dach pracy, aby gospodyni, nim władzom, ukrócone zoktóra w czasie zakupów spo- staną w większym stopniu
oszukiwania Skarbu
strzeże „kanty" przy wyda- fakty
waniq kwitków - natych- Państwa, a tym samym okra
miast o tym meldowała Ra- dania szarokich mas pracują
dzie Zakładowej, a ta - cych. Klasa robotnicza ·winna
czy korzystać ze swoich praw i
Urzędom Skarbowym,
Ochronie Skarbowej. To sa- ,vypełniać swoje obowiązki
mo odnosi się do wizyt u le- - między innymi właśnie na
karzy i u prywatnych adwo-1 odcinku walki o rzetelne prze
prowadzenie akcji bloczków
.
katów.
Jeżeli będziemy w ten spo- kasowych.
:M. Zaleyska
sób ułatwiać pracę odpowied-

,,Remanent"
Przechodząc ulicami ml asta w dniu 3 b. m., łacno moł

na było dostrzec szereg sklepów „w stanie zamkniętym''.
Remont? Nie, remanent noworoczny.
Z pewnym atoli zgorszeniem zauważyliśmy, że oprócs
sklepów remanent w ciągu dnia był również dokonywa•
ny przez jedną z aptek na Nowotki.
Czyżby aptl'ka ta nie mogła sobie znaleźć Innej pory
na robienie remanentu? Bądź co bądź lekarstwo nie grze·
bleń. palto c:r:y kwiaty do kapelusza, lecz artykuł pierw•
szej potrzeby.

setką"

„Pod

Od Czytelnika naszego 2 e Zgierza, ob. Ryszarda Ka·
czorowskiego, otrzymaliśmy życzenia noworoczne „dla
wszystkich - jak pisze autor - stanów. klas i osobistoii•
cl, życząc wszystkim - WS7 ystkiego po UIO".
Czyniąc zadcść życzeniu ob. Kaczorowskiego odnośnie
do owych życzeń drukujemy je - z braku miejsca częściowo.

ob. Kaczorowski źyczy:
wojennym - 100 bomb atomowych
na ich własną skórę;
100 batów dziennie;
2) Szlrndnikorn spoleczn ym 3) Spekulantom i paskarzom - 100 lat „.Mllencina;
Wrogom klasowym - 100 kamieni do szyi;
4)
,5) Marshallowi - 100 1at być Francuzem i korzystać
z „planu Marshalla;
6) Urzędom Stanu Cywilnego -:- 100 ślubów i 100 uro
dzln dziennie;
Ob. Kaczorowski prosi Jl onadto o zaznaczenie, iż wlerey głęboko, że Nowy Rok 1 9<19 wszystkie wyźej wymienlo
ne życzenia z całą pewnością wykona, a nawet „przekro
czy plan".
A
1)

W dniu 1 stycznia zaroiły się sale Szpitala Wojskowego niezwykłymi gośćmi. Przybyła młodzież szkolna, przybyły dele-

g-aeje PCK, Tow. Przyjaciół Żołnierza, Zw. Uczestników Wal
ki z Faszyzmem itd. - przynosząo chorym żołnierzom po.
darki noworoczne

więc

Podżegaczom

-------------------=---- ------------------------- -----------

nad zaopatrzeniem
PCH czuwa
w

artfkuły masowego spożycia
Obf•te zapasy tłuszczów roślinnych, mą,d, mydła, cukru i In nycJ!

spoi pry
watnych, we wszelkie artyku- prowadzi między prywatne I
ły produkcji przemy~łu pań
sklepy spożywcze
stwowego spoczywa na bar- spółdzielcze
120 tyr.ięcy kg oczyli
ton,
120
kach łódzkiego oddziału PCH. leju roślinnego.
·
Ta wielka placówka handloPoza olejem Łódź otrzyma
wa wstępuje w nowy rok pod pnkaźne
margaryny
ilości
znakiem obfitego zaopatrzenia gdyż przeszło 200 tysięcy kiloswych skla.dów I magazynów gramów.
we wszelkie artykuły masowe
Zostanie też w styczniu
go spożycia.
wprowadzona na rynek nowa
Do niedawna tłuszcze roślin odmiana margaryny, t. zw. „Ce
przestającym ne stanowiły pozycję def:cypieniężnych,
res". Ten wysokogatunkowy
być sprawą osobistą · zainte- tową w zaopatrzeniu miasta. tłuszcz nadaje się specjalnie
resowanego, a będącym prze- W bieżącym miesiącu PCH roz do sporządzania wszelkiego ro
dzaju ciast.
Podkreślić należy, że od 1
stycznia b. r. wydatnej OBNIŻCE uległa cena oleju rafinowanego. Obecnie litr tego ar
luzem
tykułu sprzedawanego
kosztować będzie 350 złotych
w opakowaniu flaszkowym
360 zł (uprzednia cena 395 zł)
PCH posiada na swych skła
dach 3.600 ton mąki różnoga
tunkowej, w tym 1.200 ton ma
ki pszennej 50-procentowej
Te znaczne ilości mąki rozpro
Zaopatrzenie sklepów

żywczych, państwowych

św:ę10 żłobka PZPW Nr 36

---~--- ~·

ton. Cukier sprzedawany jest.
obecnie w handlu detalicznym
w cenie 175 zł za 1 kg, skle·
py państwowe i spółdzielcze
sprzedają cukier po cenie jeszcze niższej, t. j. po 172 zł za
1 kg.
W chwili obecnej w działach
sprzedaży PCH panuje bardzo
kupcy
ożywiony ruch, gdyż
prywatni, którzy przed przeprowadzeniem remanentów w
swych sklepach, powstrzymywali się z zakupami; m'łsowo
zaopatrują swe placówki han·
dlowe we wszelkie artykuły

wadzane są poprzez sieć pry- ka ta jest tak duża, że obra<'a
watnych sklepów oraz wśróc1 się w granicach od 103 do
piekarzy. Sprzedaż hurtowr, 133 złotych na kilogramie, za.mąki odbywa się w następu· leżnie od gatunku mydła.
Poza tym PCH rozprowadzi
jących punktach: Kopcińskie
go 45, Sienkiewicza 76, RzgoY 50 ton proszku do prania.
Notowane z końcem ubiegłe
ska 74. Kupcy prywatni wiri
ni czynić zakupy w Centrali go tygodnia zja~isko .ma.sowePCH, mieszczącej się przy ul go w~kupywam~ soh rue poKilińskiecro 88 oraz w filiach ciągnie za sobą zadnych trudprzy ul. Piotrkowskiej 238 i w Iności na. rynku,. gdyż na za.ul. opatrzenie Łodzi zostało zaprzy
hojeń~kiej
filii
m:'gazyno~ane o!'oło J?ółtora
R7~owskiej 7<1.
Z nowym rokiem PCH uz:v- miliona klłogramow sob.
Nie ma też obawy, aby zaskala pokaźne ilości mydła do
prania, którego ceny zostały brakło cukru, którego zapatysiące
obniżone o 22 procent. Obniż- sy WYT).oszą w Łodzi

I

spożywcze.

Nowe hurtownie i sklepy
zakłada

Pa11stwowa Centrala Handlo
wa planuje na rok 1949 znacz
ną rozbudowę sieci swych placówek w Łodzi i województwie.

PCH w woj.

łódzkim

inwestycji na pierwszym miejscu przewidziana
jest budowa wielkiej, nowoczesnej przechowalni owoców w Łodzi na Radogoszczu
Wśród

··-"U· -...........

H'olczqftłq

z alkoholizne,..

Instytut przetaczame krwi prowadzi badanie
Przy zbiegu ulic 6-go Sierp
nia i Alei Kościuszki tumult
Od ulicy Piotrkow1 gwar.
skiej biegną ciekawi, powięk
~zając

. oglądamy
Właśnie w grudniu ub. r. Iprzyj:mno.ścią
minął rok istnienia żłobka ?b~cme w1d~e, p1ę~n~ po~o
Je i rozbawioną dz1ec1armę
.
w PZPW Nr 36. To me byle Ponieważ zakłady nie mają
jakie święto dla zakładów. jjeszcze przedszkola, w żłob
,.vywalczony 1 ku są także dzieci do lat
~<!St
.7.łobek
przez całą załogę, Przyszlo czterech. 15 maleńkich i 42
to dosyć ciężko, przez wiele od 1 do 4 lat.
Kierowniczka tow. Lidmiesięcy. Chodziło oczywiście o lokal. Nie wszyscy 1kiewicz, i opiekunka żłobka,
zrozumieli konieczność od~ ; tow. Plucińska, z dumą onas po swym
pałacyku prowadzają
pięknego
dania
1
dzieciom. Sprawa wlokła małym państewku. Opowiasię niemal dwa lata. Dopie- Idają nam, że niektóre dzieci
ro przy pomocy prezydenta tak się źadomowiły, że w
naszego miasta, tow. Sta- ' o;zóle nie chcą z matkami
lokal wreszcie wracać do domów. Dla nczwińskiego,
uzyskano. Rerlakcja nasza czenia tej rocznicy żłobko
ma również nie mały wkład wej uwieczniamy milusińB.
• do teao sukcesu i dlatego z skich na kliszy.

I

Łodzi

zbierający

s'.ę

tł11m

gdzie pobrana została od obu
szoferów krew do zbadania.
Analiza wykaże. czy któryś z
nich nie nadużył alkoholu i
czy to nadużycie n'.e mogło
być powodem wypadku.
Takich wypadków ma Insty
tut średnio 3-4 w ciągu do.
by. Badanie ilości alkohol u
we krwi, może obiektywnie
stw erdzić, czy kierowca był
pijany. Można nawet stwier·
dzić z dokładnością, ile wy ·
obecność
pił, a mianowicie:
0.3 mg alkoholu na 1 gr krwi
w 15 m'. nut po wyp!c' •1 wskazuje, że badany wypił
po godziszklankę wódki nie ilość ałkoholu we krwi wy
nosić będzie 1,4 mg, Jeśli ~ię
stw:erdzi powyżej 2 gr alkoholu, będzie to znaczyło, 7.e
poddany badan iu wypił przed
godziną 2 szklanki wń<:lki . pn
kilku godzinach zostaJ· e tyl-

Milicja jest już
na m1e1scu. Jesteśmy i my,
Okazuje się. że jadące do cho
rego Miejskie Pogotowie. zde
rzyło s '. ę na skrzyżowaniu z
taksówką Nr 218. Wypadkó·n
w ludziach, na szczęście. nie
było, jedynie uszkodzona zos: ała taksówka. Tyle zanotomilicyjny, ale
wał protokół
stwierdzenie wypadku nie wy
do rozstrzygnięc'. a .
sta1czy
kto jest faktycznym sprawc4.
W sądzie starościńskim b ę dą
naoczn1 świadkowie zajścia ;_
nich
od
wiarygodn'. ejszy
sprawdzian, 0 którym nasi szo
ferzy stanowczo za mało jeszcze pam i ętają - wyn'k ba.·
~anta na okolic:mość Obecno7
scł alkGho!u we krwl To t'!z.
jedziemy n'. ezwłocznie do In- ko ślad alkoholu, jednakże 1
stytutu Przetacz.anla Krwi. wtedy możt1a odtworzvć mniei
Coś się stało.·

0

stan rzeczy sprzed ~il
ku godzin.
I wtedy wszystko wiadomo
- nie pomogą świadkowie
ani tłumaczenia - kierowca
wypił za wiele i spowodo va!
wypadek, często tragiczny w
sku1kach.
Jak wskazują wyniki ba
dań, 70 proc. analiz wykazało
ilość alkoholu we krwi ponad
normę, W większości dotyczy
to szoferów. których doprowa
dza M:licja, Inni badani re·
w '. ęcej

krutują się spośród

przysyła

Zostanie ona oddana do użyt
ku już na wiosnę 1949 r.
Drugą poważną

inwestycją

jest budowa wielkiego magazynu na mąkę o kubaturze
4.1 OO m. sze~c., mogącego pomieścić ok. 3,5 tys. ton mąki,
Brak takiego magazynu daje
się w Lodzi dotkliwie odczu·
wać.

Poza tym rozpoczęto już pra
ce nad urządzeniem nowych
magazynów na artykuły spo·
żywcze: w Łodzi, Rawie Ma·
zowieckiej, Piotrkowie Trybunalskim, Wieluniu, Kutnie f
Skierniewicach.
Równolegl~ z rozbudową ma
i::azynów, PCH uruchamia w
1949 r. - obok już dwóch lstdwie nowe hurniejącycry townie w Łodzi oraz rozszerza
znacznie sieć wzorcowych skle
pów detalicznych, których licz
ba w r. 1949 ma wzrosnąć do
200. Z liczby tej - 120 sklepów przypadhie na Łódź i 80
- na województwo łódzkie.

nych przez Poradnie Prz ~ ci walkoholowe. W tych osta : n'c~
wypadka{;h orzeczenie Ins'.vtutu jest pomocne w stośmva
niu leczenia. W każdym wypadku - badan!a na okolicz
alkoholu we>
ność obecności
krwi. jest dalszym pow a żnym
1
n0k· E'm w kiE>r11nku pro va Złóż of,arę na
d?.enrn racjonalnei wa lki z
wroqiem „ .; ~ego zdrowia Pollloc Zimową
alkohol1zmem
(.Es.)

GlOS

Kronika Tomaszowa Robofy

TOMASZOWSK!

budowlane i drogowe w 1948 r.

Remonty domów, nowe nawierzchnie ulic i nowe skwery
Rok ubiegł:{ był rekor- nię miejską, betoniarn '. ę i
dowy, jeśli chl5dzi o budow- Dom Starców.
nictwo mieszkan'owe w Toz własnych również fundumaszc·vie. W znacznie V1ri ę k· szów zabezpieczono i odreszym równi eż zakresie niż w montowano szereg budynków
Jatach ubiegłych przeprowa- mies7kalnych,
znajdujących
dzono prace przy nanr.aw1e się pod administracją Wydz'. a
;"J.aw .erzchni ulic i chodników. lu Nieruchomości. Gruntownie
Roboty jakie wykon:iliśmy wyremontowaliśmy
14 Izb
·-ow 1948 roku - informuje nas mies.z kalnych w domu przy
XOMU WINSZUJEMY
kierownik Wydziału Techn!cz ul_ .Jerozol1mskiej 7-9 oraz wy
Sroda, dnia 5 stycznia 1949 nego - inż. Zagrzejewski - konaliśmy na tej posesji no·
Dziś: Emiliana
trzeba rozbi ć na dw:e grupy:] wy, obszerny budynek gospo
wykonane z funduszów wła~- darczy, zau.rierający komórki
WAtNIEJSZE TELEFONY
nych oraz z kredytów, otrzy- 1i pralnie. Wyremontowaliśmy
manych z Rady Państwa .
J gruntownie 2 izby mieszkalne
Straż Pożarna. 51
W zakresie robót bu:iowla- j· w domu przy' ullcy Antoniego
Milicja. Obywatelska - 47
nych w ramach l;>udżetu zwy- 21.23. \7yremcntowano dachy,
Dworzec Kolejowy - 4
kłego
wyremontowano ~ bu- , stropy i klatki schodowe wie
-0dynków dla szkół pods awo- ~u nieruchomości, w'.ększe na
AD:&E~, REDAKCJI:__ R. ~· Y"· wych,
u: łtcły
:;;a.wodowej prawy do'ccnano prz:v ulicy
„Prua. · P~a.~ Kosc~uszk1 16, przedĘzlcoJa. C 7 ęściowo napra- Antoniegr> 35 i przy Krzyżo1ocU11ny przy3ęc 10 - 12.
wiliśmy również: ratusz, rzeź- wej Nr 6.
Prócz tego wyre-

I

montowaliśmy

nieczynn ą

od Zerwano również starą na·
prze· wierzchnię i zabrukowano na
Wol- nowo cz~ść ul. Tolanda przed
fab r yką, na około 120 m. b.
bórką.
Równ '. eż z własnych funduNOWA NAWIE!tZCHNIA
szów zabrukowaliśmy część
ULIC
ul. Projektowej
układajqc
W zakresie robót drogowo- chodniki i rabaty trawnikowe
mostowych ciągnie dalej na
przestrzeni 200 m. b.
inż. Zagrzejewski - w ra- Ułożono dalej kostkę betono
mach budżetu zwykłe-se . r,rze wą na jezdni przed budynbrukowano część ulic: Polnej, kiem Straży Pożarnej na prze
Jerozolimskiej, Berka Josele- strzęni 300 rn kw. oraz ułożo.
wic a na przestrzeni okl'ło no nowy chodn·k wraz z kra1500 m kw .. przy tvm na wy. wężnikami ulicznymi przy ul.
żej
wspomn',,.nvch
ulicach Armii Czerwonej na przestrze
ułożono c:1odnllti długości 630 ni 300 m. b.
me .rów. Założono również no
wy kanał na miejscu zniszczo Dużo robót wykonano w ra
nego. or'łorowadzajacy ścieki mach tzw_ akcji interwencyj.
od ul. Tkackiej i ul. Farbiar- nej. Odgruzowano szereg poskiej do rzeki Wolbórki 11a sesj '., zniszczonych przez działania wojenne. Zasypano tedługości
o!<Oło 300 metrów
ren zalewowy z obu stron
brzegu rzek: Wolbórki, co
znacznie przyczyni się do podniesienia
zdrowotności miasta. Dość duże inwestycje wlo
żono w ul. Daszyńskiego, któ
rej
nawierzchnię
szoso .vą
gruntownie
o::Inow'ono
na
przestrzeni 3.500 m. kw. Ulicę
zimierz Kozłows~i, Fran;i-j nie Kongres~ Zjednoczeni~-, nej Partii Robotniczej i we- Sosnową, dotąd w czasie odszek Sobczak, Jozef Magie- we~o wygłosił tow. Stalski zwał wszystkich członków wilży często kompletnie zalera, Helena Zaparska, Stani: _Nast<;-pnie pre~egent omó- fa~rycznej organizacji par- wana. odnowiono przez wyko
panie obustronnych rowów
sława B~rys, Tadeusz Rak 1 wił P?dstawy i
wytyczne ty1nej do wytężonej pracy ściekowych.
Dalej naprawiliś
Edward Lasota.
6-letmeP,o planu gospodar- na odcinku gospodarczym i my nawierzchn'. ę
szosową
Referat . polityczny oma- czego Polski o~a~ z~dania i społe;znym dla realizacji przy ul. Spalskiej, przy moś
wiający historyczne znacze- 1 program Polskie] Z1ednoczo zadan postawionych przez cie na Kaczce na długości 60
metrów. Przygotowano rówPartię.
mez pod założenie nowe~o
Skład
Na zakończenie konferen- chodnika teren przy ul. Anto
I
f
cji zgromadzeni delegaci wy niego
od ul. Granicznej do
brali Komitet Fabryczny w Brzusłówki, Splantowano rów
W TGmaszowie ukonsty- tow. Gutman Wł., Cieślicz- składzie następujących tow. nież dojście od ul. Projektotuował się Komitet Miejski ko K., Chrząszcz J., Deka tow.: Józef Magiera, Ed- wej do ul. ll-go Listopada.
p 1 k" . z. dn
. p f" A., Kulińsk; M., Kasmano- ward Lasota, Władysław 010
s ie] Je oczoneJ ar 11 wa M., Kiełbaslńslti fanacv, kowicz, Józef Jędrychowicz.
W TROSCE O SKWERY
Robotniczej w następują- Janiak M., Sobolewski W., Henryk Bala, Lucjan Roth.
ULICZNE
cym składzie:
Matjaszczyk J., Magiera J., Jan Jaskóła, Franciszek Sob
I s~kretarz tow. Bal- Olkowicz Wł., Pietrzak St., czak, ~t. Raczyńska, BroniJeżeli chodzi o roboty czy.
cersk1 Jan, Il sekretarz - Radoń A., Rudzki A., Rzep- sława Żeromska Władysław sto mostowe, zmieniono stary
tow. Duszyńs!<i Eugeniusz. kowski n., Stańczyk J., Sul- Ochtcr. Tadeusz' Rak, Anto- podkład na połowie mostu na
Cdon)rnmi Komitetu Miej- ma
. Fr„ Stuż:v.ński R„ Zęcin ni Dębiec, Konstanty Cie- nano
rzece reperację·
Czarnej (Ka_
czka), wyko
d•
podkładu mo~ Idego PZPR zostali tow. "· i Mazurek Antoni.
śliczko, Jerzy Jener ·i Ed- stu na rzece Wolbórce przy
ward Twardowski.
ul. Legionów oraz dokonano
dłuzszego czasu studnię
c1wpożarową nad rzeką

I
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pariii

Konferencja fabryczna PZPR w PZPI Nr 28
W

świetlicy

fabrycznej

Państw. Zakładów Przemysłu Wełnianego Nr 28 w To.
maszowie obradowała kon-

ferencja fabryczna PZPR,
poświęcon~ wyborom Fabrvcznego Kc;mitetu PZPR.
Swietlica szczelnie zapeł-

niła się

dc:leg1tami kół parktórych zakłady
posiadają 17. Panuje poważny i podnios'y nastrój. Po~az pierwszy byl~ P~Ro':'cy
1 PPSowcy wybierają JednoHte kie~o vnictwo or<ranizacji partyjnej w zakładach.
Zgromadziło się 150 delegatów i około 50 gości.
Zebranie zacraja w krótkich słowach o tow. WładysłAtv Olkowicz, powołując
na ,przewodnic:;;ącego konferencii I sekretarza Komitetyjnych,

Kom1·1etu Mre1"sk1·eeo

~a::~~~:i~;,~-~~;: B':l~~= Mieszkańcy
skie~o.

Starzyc

nzpn

I

,

państwowych
Rok gospodarczy 1947-48 za
znaczył się w gospodarce zakładów przemyslowych, podległych Łódzkie.i Dyr.ekcji La
sów Państwowych poważnym
wzrostem
wyników pracy.
Tartaki przetarły w tym okresie ok. 190 OOO m sze1'c.
drewna, wykonując plan w
125 proc. Fabryka dykty i for
nierów w Piotrkowie wykonała pia.n roczny w 120 proc.
Destylarnia żywicy w Zagórzu wykonała plan produk·
cyjny w 155 proc.
Wyniki te zostały osiągnię
te dzięki sprawnej organh·acji
zespołowego i indywidualnego współzawodnictwa pracy.
Spośród wielu przodowników pracy wyróżnili się: stru
gacz podkładowy
Czedaw
Osieczko z tartaku Nowe Her
by (300 proc. normy), Józef
Pazdura - robotnik z tartaku Konewka (3CO proc. nor·
my) i Władysław l\liejewslt!
- robotnik z tartaku Szarki
(308 proc. normy).

OPlEKA NAD GROBAMI
ŻOŁNIERZY

W zakresie 9pieki nad grobami woj€nnymi wybudowano pomnik na cmentarz.u po.
ległych w Parku Radego i ob
sadzono wszystkie groby kwia
tam!; również obsadzono kwia
tarni i WYremontowano ogrodzenie cmentarza wojennego
poległych żołnierzy i oficerów
Armii Czerwonej na Placu
Kościuszki.

PLANY NA ROK 1949
Czy są już konkretne plany
na rok 19491
Nie we wszystldch szczegółach. W każdym razie jest rze
rzą pewną, że z wiosną przy.
stąpimy w Tomaszowie na ska
lę n'.eznaną w mieście do na·
praWY i smołowania dachów.
Potrzebne materiały w dużej
częśei juź mamy. Dużą pomocą w tych zamierzeniach będą
sumy, które wpłynęły z funduszu gospodarki mies'l.kaniowej i które obliczamy na 3
miliony złotych rocznie. Musimy również za wszelką cenę wykończyć
nową
łaź:iię
miejską. Jest to sprawa palą
ca, gdy weźmiemy pod uwa·
gę, że stara łaźnia dysponuje

jedyn'.e 6-ma wannami. Oczy
wiście. dalej będziemy prowa
dzić akcię naprawy nawierzch
ni ulic i chodników oraz re„Między- z uwagi na wciąż jeszcze monty budynków m'.enkal·
(b)
niezadowalający stan zieleń. nych.

skarżq się zg~o~:~~~~~zenie od~ep~::n;~ (Brzuśtówka).
~~~aa~~~~ko:~o~::~e ~~~!;

W prezydium
zajmują
na brak skrzynki pocztowej
miejsca tow tow.: przedsta
wiciel KW PZPR w Łodzi
TomaSlZÓw jesit m.ilJstem roiz- li ekrnzymki poc7Jl.owej 51ię nie
ł St l k"
11zr1.1001ny.m na ob.srzane 20 km. dooze1kały.
·
b
K
P
t ow.
. rzy Y - a s t, o- kwaic:l:reito,wych. By dcitr.zeć z
N~~]'€ónn1k1rotn.ie
byliśmy
raz tow. tow. Stefan Jahne- pro:cdmieśoi1a do cenbrum mi<IJS- -iiwi1a1dtk•cllni U006'ilJÓIIJionych z tera, Konstanty Cieśliczko, Ka ta, hr:zisb3. p.rz·ebyć od 3 do 4 q-0 po.W10du ża1lów mies71kańców
lo:llomelrów. Proodmieście Sta- S.t1W1Z'{'c. ik·tórzy lll'l.1'5.'Zą -prrebyKon"erec<;ja
~zyoe o<ld.ailolfle je:s·t od Ur.zędu wać kaJwał dro,gi, by móc wrrzuvczna pznR Po=toiwego, który zin,a jduje 51j.ę cić li51t do 51krrzyrn.ki poc:z;towej
rw ce,nitrum miasta prrzy ul. Ar- Wymai.amy na.dzieję, że Ur,z.ąd
fabr J
6 6ty<"m~·a w fabryce Szitucz- m:i Czerwo1I1cj, o 3,5 km. N:e- Po=t.o~.vy w Tomaszowie p.nzyn?go Jed'Wa:b 'u w Toma.s?JOwie >i~ety w m::eście ist:IJ,ieje tY'lko chyli '5i ę do prośby miesz.!~:ińodibędtii:e się k.cil1ferenlC)a fa- :.00n.a skmzym,lca "J)C'c:z.tawa przy ców Stairzyc ~ 7la.inwt1'1uje dobryiozin:i PZPR. Na zebra1I1'11 do- ~1pomn'.·ainym ur:zęd'.Zlie, d"'l.1.ga d31tl'mwą 61kiny1n'kę porz:•toiwą w
kolllillllY 1L01S>la,nie wy>bór dele- s.lorzyn,k'I. .majdn.tje się w Wila- olko.Jiicy p!TZ)"Sll,airlk'U PKS-u w
gaitów na Konfell'en{;,ję Miejsk:i noiw:,e, S•c,:-:zyice z:iś do tej chwi Stairzycad:!.
(b)
PZPR.

·e wyn1·k1· Kary
Doskonał
tarta kOW

ców w miescie - mówi dalej
inż. Zagrzeiewski w'.ele uwagi poświęciliśmy sprawom
rcbót ogrodniczych i skwer0wych. Uporządkowano gruntownie skwery m'.ejskie przy
ul. Antoniego, tzw. Park Rodego, przy ul. Armii Czerwo
nej, przed ratuszem, przy ul.
Tekli, przedszkolu Nr 6, pi-ty
ul. Antoniego, zieleńce na od·
cinku od Placu Kościuszkl no
ul. Tkackiej.
By zwiększyć liczbę drzewak
ulicznych w ciągu ostatniego
roku posadzono w różnych
punktach miasta 616 nowYch
drzewek i wysadzono 2.000
krzewów na skwerach i zieleń
cach,

hymn robotniczy

narodówkę".
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Od dłuższego

PZPW N r 27 w Tomaszowie

I

JUZ

czasu zespoły współzawodniczące,
Pierwsze . grupy przystąpiły
Rada Zakładow;:i i dyrekcja opar.te na no_wych zasadach do wyścigu pracy już od 1
pracy. stycznia 1949 roku.
PZPWełn. Nr 27 w Toma- wspołzawodnictwa
szowie czyni usilne starania
o uzyskanie willi poniemieckiej przy ul. Wesołej.
wil
Istnieją
możłi'\VOŚCi
li tej znajduie się już fa.
bryczne przedszkole. PozoOS edlenia się W woj. olsztyńskim '

jeszcze

w

0

na spekulantów Mie3sk1
~~~; ~~1!~/~i~;u
j~!~z~ci ol;~~af!ępto;~du~e~~m::
~~~:!~i~~e nam:j!d~ó~~fe~
ZMP, ktorego sie. .

Orzeczeniem
Delegatury go została ukarana grzywną
Komisji Specjalnej w Łodzi 25 tys. złotych · za pobieraDarski Zygmunt, właściciel nie nadmiernych cen za mą
·
·
. kę kartoflaną.
młyna w Tomaszowie, 1-1stał
L" . 1
M"
ł
skazany na 5 tys. złotych za I ł ~s1_e~zirn t ieczy:; awPlbrak ~ennika przemi~łowe- \w aNcici~ s. rag anu nat ł ago.
•
Michowska Teodozja wła- \tych Ża nieposiada.nie · obo. . ·1k
kl
·. '
. k
"k
a s epu spozywcze- wiąz owego cenni a.
Ś c1c1e

~~r~~u g~~;~~ą3 ~~~a zł~=

.

.

dziba prawdopodobnie zÓ- szowie w "".OJ. ~1szt_yi;sk1m zaprowiantowanie i zaopastanie przeniesiona do inne- 1Y'l. dals~ym.c1~gu.istr:ie1ą mo trzenie inwentarza podczas
go lokalu.
z iwości os1edlen~a się !1-a go wyjazdu do miejsca osiedle
.
. spodarstwach
mdywidual- nia.
„Tym samym - mformu1e nych Odnosi się to zwłasznas tow. Karczewski z Rady cza do powiatu Biżycko w
Prócz tego na podstawie
Zakładowej przy PZPW Nr wielu majątkach państ"wo- wydanych przez oddział
27
na- wych
poszukiwa
szyc ce obwdo szkernBy dl nok- ni robotnicy rolni sezonowi płacona zostanie w miejscu
woczesny u yne . u yne i stali
. dl .
.
ten mamy zamiar orzekształ
- _
.
osie ema się zapomoga w
cić we wzorowy Dom DziecRob_otmcy otrzyma)ą da_- wysokości 10 tys. zł. Osieka, w którym prócz przed- le ko 1dącą. pom~c t ulgi dleńcy będą również mieli
szkola mieściłby się żłobek Przy przesied_le~iach ~rupo- n:ożliwość przed osied_Ieniem
fabryczny i świetlica dzie- wych . przev:idziany 1est ':1: się uzys~ac na zakup mwe!l:
cięca. OĆzywiście przewidu- płrz:dm_ wytaz? .d:le~ac1i t7aorzta pozyłczk~ kw wysokotsci
·
·· k
t
z ozone] z conaJmmeJ 6 osób
ys. z . ms o oprocen oJemy
związ u całego
z ym grun· o b e3· waną
townyw remont
gma- na k_osz t . PUR-u ce.1em
. _ i sp ł acaną w szescm
chu F d
t
rzema 1 wybrania odpo- miesięcznych ratach.
.
un ui::ze na en ce1 . d . h
· d
mamy.
wie me_ gospo
arstw. p o
Wszelkich bliższych infor***
wyb~amu gosp~darstwa _o- macji w tej sprawie udziela
sadnicv otrzyma]ą z oddziak t - .
.
Ostatnio w PZPW 27 prze łu PUR-u w Tomaswwie bez se. re.anat oddziału PUR-u
prowadzono ankietę, w któ- płatny przejazd dla siebie, w Tomaszowie ul. Tekli
r~j robotnicy opowiedzieli swych rodzin, inwentarza, o- Nr 2.
się w przygniatającej większości za zniesieniem stołów
szachiści
ki od 1 stvc~nia 1949 roki:
Osobom, ktore zrzekłv się
Włókienni.czy RKS „LeW turnieju mogą brać uPraw korzystania ze stołów- chia" w Tomaszowie organi- dział wszyscy szachiści z teki, z~stan!e ';':'(Płacony ekwi zuje w dniu dzisiejszym w renu miasta.
walent piemęzny.
lokalu własnym przy ulicy
Zdobywcom trzech pierw***
Antoniego 43 Turniej Szachowy o mistrzostwo miasta szych miejsc zostaną wręczo
ne pamiątkowe dyplomy.
W trakcie organizacji są Tomaszowa na rok 1949.
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Kurs dla
krajoznawczych

Oddzia! warszawski Pol- i okolic Warszawy oraz metoskiego Towarzystwa Kraja- '.iyka wycieczek.
Jak
. .
zm.wczego organizuje k urs
o uzur~ ł meme
pra k dla przewodników po War- ' tyczne kursu, przewiduje się
szawie i J·eJ· okolicy. Ku~s z?rganizowanie kilku ';'Y·
. .
.
cieczek. Kur~ dostępny Jest
r->zpo~zme s~ę_w dmu 8 bm . ..:·a członków PTK oraz mło
w sah pol~kr~J :'"~CA, przy dzieży szkolnej i akademieul. KonopmckieJ.
Dalsze kiej, jak również osób starwyk.łady, prowadzone przez szych. Oplata za kurs wraz
fachowe siły krajoznawcze,
wpisowym wynosi: dla
odbywać się będą we wtor- młodzieży 350 zł., oraz ink1 i piątki w sali SARP wrch osób 550 zł. i wolnych
przy ul. Foksal 1. Temate~ ,iuchaczy 2 tys. zł. Dodat42 prelekcji będą m. in. hi- kowych informacji udziela
storia ruchu krajoznawcze- s0kretariat oddziału wargo i PTK. dzieje Warszawy szawskiego PTK, ul. Wilcza
i jej zabytków, przyroda nr 22 w godz. 17-19.
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TEATRY
:Pad11tw. Teatr Wojska Polskiego
w Łodzi, ul. Jara.cza. 27
Codziennie o godzinie 19.15
popularna. komedia. czeska. Ja.na
Drdy pt. „Igrauki z diabłem•'
w reżyserii Leona. Schillera.

EM
NT
o
FR
DO WSI
o

'!l'ra.ugutta. 1 (w aa.li „Syreny")
TBATR„OSA
.
.
o 19.30, w niedzieCodziennie
lę i święta o 16 i 19.30 komrdui
muzyczna. pt. „Porwanie Sabtnek" z J. Węgrzynem. Kasa
czynna od godziny 10 bez przer
wy. TeL 272-70.
Padstwowy Teatr Powszechny
11 Listopada. 21
(;odziennie o godzinie 19.15
w· swym nonTorocznym przemówieniu na temat prac wiej skim dawały i to czasem na Niektóre sekcje sportowe jak
.:Jskonała. satyra I. Erenburga
pt. „Lew na. placu''. Passe-par- GUKF-u, dyr. Kuchar dużo. uwagi poświęcił oczeku,ją ccj nas pra- wet niezłe początki sportowej np. przy b. kole „w·ici" w Kłocy nad umasowieniem sportu na wsi. Zal.lanie to cią7.Yć b ę dzie roboty. Tworzyły się nieźle pra- mnicach pow. Radomsko wyjeż·
tou t ważne .
że · praca 1a cujące se keje sportowe przy ko- dżaly nawet do sąsirdnich poTeatr Kameralny Domu Zcłmerza g~ównie ?a ZMP. Zdajemy sobie wszyscy sprawę,
trudności, łach, było nawet coś
niecoś wintów (Mstów
pow. Często· me będzie łatwa. Dużo trzeba będzie przezwyciężyć
ul. Daszyńskiego 34
aby sport na wsi stał się tak popularny jak w mieście i wre- sprz~tu uzyskanego bądź włas chowa) i tam z podobnymi kluOstatni tydzień o godz. 19.15
Dotychczas sport na nym staraniem bądź też przy· bikami rozgrywano spotkania,
z nim na równym starcie.
„Kadet szcie stanął
Fztuka T. Rattigana
wsi z wielu przyczyn nie może ~ię jeszcze tak rozwijać jak uzielonego przez ZSCh. czy or- które dla młodzieży poszczC'gólWinslow''·
hyśmy tego chcieli.
ganizacje młodziC'żowe.
nych wsi bywały niecodziennym
Kasa czynna od 11-ej do 13·ej
j ważnym wydarzeniem. Na każ
nie
bardzo
wprawdzie
to
Było
przeue
jest
brak
wsiach
Na
123-02.
Tel.
ł od 15-ej.
skich rowach czy też spęt~za
de takie rniędzywsiowe spotkaszła.
jakoś
zorganizowanyeh, czas na „muzyce''
wszystkim
Teatr Kukiełek RTPD
wyżywanc wiele, ale robota
nie ściągały dziesiątki i set.ki
szkolonych i prowadzonych pla- się tam w różny i często niewła Rozgrywano. nawPt. między,".sio: wsiowych kibiców dla których
Nawrot 27, tel. 160-07
czy przegrany• mecz
wygrany
~ozneJ
piłce
w
spotkania
w~
jednak
Stwierdzić
sposób.
ściwy
.sl?ortos.ekcji
i
klul?ów.
nowo
święto
W każdą niedzielę i
0
h
b ł
godzinie 12 „Czarodziejski ka- ~ych,_ a Jeśli taki.e ,.1stmeJą ~o trzPba. że młodzież wiejska a c"1.y siatkowej, brano udzrnł w .
onoru
Jedyme bardzo me.iczne i me szczególnie dawne koła „Wirio- powiatowych zawodach organi- ich zespołu y sprawą
losz•' - widowisko otwarte.
kolegów.
i
odgrywające większej roli. Hze we"
i ZWM·o<"e lub 011 zowanych przez ZSCh. i inne in i ambicji ich wsi
ŁóDZKl TEATR żYDOWSKI czami jednak, których brak da- 'l'UR-owe działające na grunrie stytuC"je.
Pamiętam, że na j eden z taJaracza. 2.
je się odczuwać najbardziej to
IV czwartek dn. 6-go, w gobo brak odpowiedniego zrozumienia
tę dn. 8, i w niedzielę dn. 9 o dla sportu w starszym społeczeń
godz. 19 min. 15, A. N. Ostrow- stwie.
Fkiego ,,BEZ WINY WINKI''·
niezrozumienie
Być może, że
w reży8erii i z udziałem IDY wsi dla sportu bazuje się na jej
E'..UlIŃSKIEJ.
gdzie
podłożu ekonomicznym,
BilPty w kasie T.eatru.
codzienna twarda wafka o chleb,
Gł?wny Urz'd Kultury Fizy· 1~~iej 28 Sekcj~ ~1! ). _Kan?yda; sługuje uczestnikom karnie wy·
Teatr Lalek „ARLEKIN' •
gdzie troska i kłopoty, a latem czneJ w sezome zimowym l O.J.9 c1 na kursy wrnm posrndac co· da lanym.
Łódt, ul. Piotrkowska 150
Zrzeszenia i organizacje w_ywytężona praca na roli od świ r. organizuje
Kurs żeglarstwa na,jmniej sto:rień jachtowego że
·
telefon 258-99
tu aż do zmroku nie pozwalają Lodowego
na jeziorze Mamry. glarza śródlądowogo lub morskie sylające swych ka11dydatów na
_lodow1· ~0
nawet Uczestni<',V zostaną za.kwatero- go, oraz wykazać się p;acą .in-/ kursy
ŻPgla~stwa
Dn. 5 stycznia 1949 r. godz 17 czasem na za.jęcie się
oświadczema,
orgamzacYJną GUFK •kładaJą
„Dwa Michały i świat cały" pracą oświatową i samoksztalce wani
Wodnym strukt.orską lub
Ośrodku
w
sportu na terenie w który1:h gwarantują zwrot ko
Niepritwdopodobne tdow:i-, 11a przeczytanie ksi:-i:lki GtT.E'K w .Giżycku.
w zakresie
Franta.
szt.ów pobytu na kursie za wyprzygody dwóch śmiałków wę i gazety, tymbardziej więc na
I turnus trwał od 26 stycznia swych organizacyj.
uezestników 1da1onych uczestników, a nadto
Pozostaje do H lutego 1949 r. włącznie 1
Koszty pobytu
drujących po szerokim świecie. Zlj.jęcie się sportem.
Dla dzieci i star~zych.
kandydaci _są
prawie jedynie i wyłącznie nie· U turnus od 17 lutego do l;j na kurs.ie (za wyjątkiem karnie że wyznaczeni
<lziela i poniektóre dni w tygo· marca 1949 r. włącznie. Ostate- w~·dalonych) pokrywa GUKF. jistotnie przrwidywani na rnwiejska, CZlly termin osobistych zgło s zeń
Uczestnicy odbywają podróż struktorów żeglarstwa lodo~c_go
dniu, które młodzież
.ADRIA - ,.Siostra Lokaja"
niezorganizowana ka~1dyrlatcłw na. ku.rs:v upływa ~ na wła~ny ko.,zt ..w ~r~?ze po-,or.az~ że '. v~·kazali ~ię zdolnoscta·
szczególnie
godz. 16, 18.30, 21, w medz. marnuje jednak bezproduktyw· dmu l '.l styczma 1949 r. (WoJ. wrotneJ przysługu~e zmzka ko· mi 10struktorsk1m1 wzg!. on~a
13.30, film dozwolony dla mło nie wylegając czasem po wiej- Urząd KF, ul. · Curie- Skłodow- le,jowa 66 proc. żniżka nie przy nizacyjn~'llli w zakresie sportu.

tym haśle nie

możemy zapominać jeżeli chcemy,
sport nasz stał się na prawcJę masowym.

Szk o lj my inst ru·kto rów
Zeglarstwa ludowego
1

I

I

KINA

dzieży.

BAŁTYK -

„Guramiszwili' ',
. godz. 17, 19, 21, w niedz. 15
film dozwolony dla młodzieży.
BAJXA - „Dusze Czarnych.''
godz. 18, 20, w niedz. 14, 16,
film dozwolony dla młodzieży.
GDYNIA - „Program Aktualności Kraj. i Zagr. Nr. l"
godz. 11, 12, 1:1, 16, 17, 18, 19,
20, 21.
BEL - (dla młodzieży) „U~tatr:i Mohikanin''.
godz. 16, 18. 20, w niedz. 14.
MUZ •.\ - „Tchón"
godz. 18, 20, w niedz. 14, 16,
film dozwolony dla młodzieży.
POLONIA- „Słońce wschodzi''
godz. 17, 19, 21, w niedz. 15,
film dozwolony dla młodzieży.
PRZEDWIOśXIE - „ca~ablanca"
godz. 17.30, 20, w medz. 12.30,
15, film niedo.~olony dla mło
dzieży.

ROBOTNIK - „Pieśń Tajgi"
godz. 15.30, 18, 20.30, w niedz.
13. film dozwolony dla młodzieży.

„Zygmunt Kłosowski''.
godz. 18, ·20, w niedz. 14, 16,
film dozwolony dla młodzieży.
„Rosanna 7 księREKORD _
R0MA _

życów".

.„ ,

1
· d
"O
w me z. 3 .
godz. 18, 2O
15.30. Film nie dozwolony dla
młódzieży.

STYLOWY - „Wielkie Nadzie
je''
godz. 15.30. 18, 20.30, w niedz.
13, film dozwolony dla mło·
dziflż.v.
śWlT - „Krakatit"
godz. 18, 20, w niedz. 14, 16,
film dozwolony dla młodzieży.
„Sen o miłości"
TĘCZA godz. 15, 17.30, 20, w niedz.
12.30.
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ZSRR

Wspaniały bilans
MOSKWA, (obsł. wł.) - Rok
wspaniałych
l!l4S, był rokiem
radzieckiego.
sukces6w sportu
rekordów
195
Ustanowiono
ZSRR, w tym 13 rekordów świa
towych.
Sportdwcy radzieccy oduieśli
ezereg zwycięstw zagranicą.
Łyżwiarka Maria !sakowa. i
szachista Michał Botwinnik zdo
hyli tytuły mistrzów świata. ~za
chiści radzieccy triumfowali na
turniejach w Sztokholmie i Hadze. W tournee po Polsce lekko
atleci ZSRR zdobyli 62 pierw~ze
miejsca. 400 gimnastyków na
Pradze
Zjeździe Sokolskim w
zademonstrowało na,iwyższy poziom ćwiczeń. Zawoduicy i za.wodniczki piłki siatkowej i ko
Hykowej, występując w Polące
i Czechosłowacji, wygrali \vszy~tkie spotkania.
Szczególne sukcesy notują w
r. 1948 strzelcy, kolarze i lekkoatleri. Ci ostatm w cią~u ro
ta·
ku wnieśli 81 poprawek
d
z · k Rdo
k d.
b .
a ziec
e11 re ·or ow wiąz u
kiego. :Na czoło ~yników wyb1
jają. , się doskonałe rezultaty dy
hkobolki Niny Durnbadze i Heino Lippa w dziesięcioboju. 'V'ly·
niki uzyskane przez strzelców
ZSRR w wielu wypadkach prze
wyższają rekordy światowe.
Rok 19-1:8 był obrzymim kroumasowieniu
kiem w dalszym
Zwią,zku
kultury fizycznej w
Radzieckim. W brganizowanych
na olbrzymią skalę imprezach
marnwych brały udział miliony

j~d:
mł?dzieży płci o?ojga .•_
T.\.'rRY - „Pieśń Tajgi''
godz. 16. li<.30, 21, w niedz 11eJ tylko Republice Ukram~kie,)
J3.30, film dozwolony dla ml1 , v nia~owych ~awodach uczeslm
czyło 2·200 osob.
dzieży.
W roku 1948 odznakę sporto
Guramiszwili''
WISŁA "1~ 1/4"'.- (G'rO) zdobyło ponad 1,5
godz. 16.aO. 18.30, 20.30,
'miliona młodzieży.
niedzielę 14.30.
Sportowcy radzieccy mają. do
film t!ozwolony dla młodzirży.
WOLNO:ilC - „Sen o miłości" z.anotowania je.;zcze je<len olgodz. 16, 18.30, 21, w niedz. lirzvmi sukees. Dzięki wybitnej
poniocy sportowców w uhiegłym
13.30, ·
WJ,óKNIARZ - Rłońce Wscho roku powstało w Związku Ra·
dzieckim 600 nowych stadionów
"
dzi''
godz. 16.30, 18.30. 20.30 w i 30 tysięcy boisk sportowych.
z okazji 30-lecia istnienia Re
medz. 14.30. film dozwolony
publiki Białoru~kiej. Państwowy
dla młotlzir,ży.
1
„Wesoły Pens.10 Komitet do spraw Kultury 1' i·
ZAC:Hr;TA
zyczne.i i Sportu. nadał szeregu
sat''
godz. 18, 20.:io, w niedz. n.OO sporll•wcom „Odznakę Kultury
15.30 film dozwolony dla r Io Fizycznej''. M. m. odznaką tą
•J1.a1Z1'odzono mistrza. ZSRR w
~eży.

I

za rok 1948

kolarstwie - Bolszakowa, rekor ~portowych, które zrzeszają 1::6 , ZSRR w jeździe szybkiej, atleci:
mistrz Europy, ::\le·
dzigtę ZSRR w biegu na 200 m tp. czlonków. Liczba zawodni· , Szatow z plotkami - Łuniewa, czołowe ków o wysokich kwalifikac,iaeh hanik - mi•trz ZSRR, mistrzyprzekracza 15 _tysięcy. Wśr6d ni ZSRR w pływaniu - Kriuko·
radzieckiego
go szachistę
z
l:lolmowa. Ponadto nadano pił- tych zawodników znajduje eię l wa.
Nowe kadry zawodników gzko
innymi 52 mistrzów
karzowi Koczetkowowi oraz za· między
spor- li Instytut, dwa „Technicum''
1948
roku
paśnikowi Mirskiemu tytuły za ~portu. W
towców białorugldch najbaruziej 1 oraz specjalne szkoły sportowe.
służonych mistrzów sportu.
lekkoatleta Łnniew, I Obecnie w Białoru~i czynnych
W Republice Białoruskej dzi1t znani są.:
Bolszal_w w, mistrz jest 2,5 tys. trenerów.
kolektywówłyżwiarz ta obecuie 5 tys.

li' lodolnflJCh
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Na skoczni w Szczyrku
skakali juniorzy

\\'
KA'l'OWICE (ob,ł. wł.)
Szczyrku odbył się konkurs r' co
ków narciarskich, w którym brit
!o udział 14 zawodników ~pośród
:!O-tu juniorów okr~gu śląskie
go, przebywających tam obecnie
na obo7ie tre11ingo"<",vm oraz 4
miPjscowych seniorów. .J u 11iorzy
podzieleni byli na trzy grupy od
powiednio do wieku. Zawody od
bywały się w fatalnych warunkach atmosferycznych przy silktóra w du:i:ym
nej wichurze,
stopniu wpłynęła na odbniżenie
u1.yskanych wyników. Konkurs
sukcesem
zakończył się dużym
brari 'l'ajnerów, którzy na czte-

Ze

.

ry kategorie skoków aż w trzPch
zaj~li pierwsze miejsca.
Wymki techniczne:
Juniorzy do lat 16-tu 1) 'l'aj
ner Władysław (Warta) skoki
l-l3,9 pkt.
25 i 24 m. nota 2) Huczek (KN Szczyrk) 23 i
21 m. - 129,3 pkt., 3) Krupa
(KN ~zczyrk) 22 i 22 m.
12G pkt.
Juniorzy do lat 18-tu: 1) Wę
grqnkiewicz (Z~P Goleszów)
2+ i 23 m - 128,5 pkt.
Juniorzy do lat 20-tu: 1) Taj
ner Jan (ZA-IP Goleszów) 25
123,9 pkt. 2) Ryf
i 24 m. (ZMP Goleszów) 25 i 24 m. -
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Mecz odbędzie się o godzinie
W niedzielę druż~ę pieściarską ł6dzhiego Zrywu czeka w 11 w hali Wimy.

ramach walk o wejście do ligi
ciężka przeprawa z Hutą Zabrze:
Od tego meczu w dużej mierze
czy łodzianie
będzie zależało,
zakwalifikują się do I. czy II
klasy nP"szeg-o pi~ściarstwa.
- Huta Zabrze przyjeżdża do
Łodzi - mówi kier. sekcji bokserskiej Zrywu ob. Racięcki w swym najsilniejszym składzie
z G'lllnowskim i Matlochem na
c:zrle.
Od siebie dodamy , że takż e,
s pot ka nrn ,jak Stasiaka z Gu· 1
mowskim, czy Kra".czyka z Ma
tlochem z pewnościa. warto b.c·
dzie zobaczyć.

I

I

aby

kich meczów rozegranych prze1
zespół kłomnickich „Wiciarzy"
pod Radomskiem wybrało się na
„gap11" pociągem około 50-ciu
młodych podrostków ze wsi bylehy tylko móc być ze „swoimi''.
Rok 1949 zapoczątkować powi
nien nowy etap rozwoN naszeoparciu
go sportu na wsi w
przede wszystkim o Zjednoczont
Robo.tniczą

Polską

Partię

Uwoga

lekkoatleci I

Związek Młodzieży Polskiej.
_ _ _ _ _ _ _ ,_ _ _ _ _ __

i

Mistrzostwa -zimowe

Poznaniu

w lutym w

POZNA:N (obsł. wł.) Na ostat
zarząd
nim swym zebraniu,
postanowił tegoroczne
POZLA
mistrzostwa lekkoatletyczne w
hali urządzić 6 lutego dla mQŻ•
C"zyzn, 13 lutego - dla kobiet i
dla juniorów.
20 lutego l\Ii,trzcistwa rozegrane zosta•
uą w hali Wojewódzkiego Ośrod
ka WF.

Łyżwiarze szykują s·ę
do misłn;:>słw Po~ski
JEL!:'\L\ <>óRA
W Karpaczu rr,rnją oż:vwione
mistrzo3t1V'
do
przygotowa11 ta
Do obozu
łyżwiarskich Polski.
treningo~vego, mieszczącego •ię
w schronisku nad l\Jałym Stawem, przybyli już pierwsi zawodnicy z mistrzem Polski Kal
l-arcz~·kium na czele.

Rad~o
Progra.m na. środę 5 stycznia
1949 roku
12.04 Wiadomośc; południowe, 12.20 Mu;yka rozrywk.>12.30. Muzyka baletowa,
wa.
14.30 (!:.)
13.00 PRZERWA,
Z dzisiejszej pra!>y, 14.35 (Ł)
(płytyJ,
kameralna
Muzyka
15 05
14.55 (Ł) Komt,mikaty,
Kwadrans utworów na
(Łl
wiolonczelę (płyty), 15.20 (Ł)
Wilkowice - wieś wzorowa,
15.30 S~gawka na Mazurach
- audycja słowno-muzyczna
dla dzieci, 15.50 Muzyka popu
lama, 16.00 DZIENNIK, 16.30
16.45
techniczna.
Skrzynka
Gramy w szachy, 17.00 Melo•
dte operetkowe, 17 45 Poga·
danka naukowa, 17 50 Szko!e.
nie zawodowe inwalidów w
Państwowych Zakładach Szkol
nych, 18.00 Koncert solistów,
18.35 Audycja literacka, 19.00
19.?.S
dla wojska,
Audycja

123,8 pkt., 3) Cieślak (Barania)
25 i 27 m. - 120,8 pkt.
Seniorzy: 1) 'l'ajner Leopold
(Warta) '.!8 i 28 m - l:J9,7 pkt„
2) }'ros (Barania) 28 i 2i m.A. Udział społeczeń!>twa w wal•
130,5 pkt., 3) Wieczorek
19.35 Muzyka
(KN Szczyrk) 30 i 29 m. z upad ce z gruźlicą,
Kwadran!I
19.45
popularna.
kiem - 101,S pkt.
francuskich, 20.uO
piosenek
Sędziowali: dyr Kisirliński
20.45 Muzyka I
DZIENNIK,
Bośniacki.
płyt. 21.00 Pogadanka Komite
tu Obchodu Chopinowskiego,
Z życia Zrywu
21.10 (Ł) Audycja ChopinoW•
ska. 21.40 Wiersze satyryczne,
22.00 Muzyka taneczna. 22.45
Kiero,vnictwo sekcji bokser- (Ł) Koncert życzeń. 22.58 (Łl
progr, lok. na iutro,
skie,i Zrywu zawiadamia, że tre Omów.
wiadomości,
Ostatnie
ningi sekcji odbywają się w sali 23.00
YMCA w poniedziałki, środy i 23.10 Muzyka taneczna, 23.20
Program na jutro, 23.3{) Za•
piątki od godziny 20.30.
kierowr:ictwo kończenie audycji i HYMN.
Jednocześnie
-oprzypomina o obowiązku ucz~sz
WIECZóR WALCÓW
czania na treningi

Uwaga prąściarze ł

1.Jzrś Wstęp n'e

zebranie kolarzy
Zarząd Łódzkiego

Okręgowe-

go Związku Kolarskiego wzywa
wszystkich kierowników Sekcji
Kolarskich poszczególnych Klu·
h<iw, jak również przrdstawidrli
;;amodzielnych organi zacji kolar
skich, aby stawili się w środ~
dnia 5 styczna br o go~z. 18-ej
w lokalu ZKS 'l'ramwaJarzy w
Łodzi, ul. 11-go Listopada 30,
prawa oficyn_a parter.
W wymienionym terminie od
będzie się wstępne zebranie z
udzi1tłern prze.d,tinvic'ieli rinnów
Walnym
patronalnych, przed
Zgromadzeniem ŁOZ .Kol., które
odbędzie się 22 stycznia br.
.liit.a.wiennictwo obowię,zkowel

W FILHARJ.\IONll
Swój pierwszy koncert w
nowym roku, w piątek 7 bm.
o godzinie 19.15 Filharmonia · Miejska w Lodzi poświę
ca całkowicie walcom i innym tańcom. Przy pulpicie
kapelmistrzowskim: Włodzi
mierz Ormicki.
Kasa Filharmonii czynni\
codziennie od 10 do 13 zaś
d ·

'

k

oncertu_ ponad~? od
16 _do rozpoczęcia. Częsc bf·
le~o·.~ przeznaczoną dla człon
kow związków zawadowych,
rozprOWfldZa Wydział K,1lt11.
"'lKZZ
ralno - Oświatowy
(Traugutta 18)
w

ruu
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