I

1

ORGAN tK i WK POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ
ROłt

PONIEDZIAŁEK

II (V)

Sukcesy idbudowy Bialort ,ł

Tien-T sin
I

Nr. 9 (1310)

10 STYCZNIA 1949 ROKU

,

z doby I y '!

Sztandar zwycięskiej armii ludowej
powiewa nad miastem
PARYŻ. Według doniesień
agencji France Presse w niedzielę wojska ludowe wdarły się do śródmieścia TienT •
t d
·
s.mhu.
. zkan dar zwhyc1ęs k ic
WOJS 1u owyc
powiewa na monum~nt:i}nym
~achu r~dy pro~mCJl Hopei. Oddnały wo3sk CzangKai-Szeka zgrupowane w
północnych dzielnicach miasta, stawiają coraz słabszy
opór. Dzielnica przemysłowa
Tien-Tsinu znajduje się cal-

s

Partia Strassera
w1na~ia dzialalnoać

w Niemn:ech
BERf,fN' (PAP). WSt st.rflfie
brytyjskiej partia
rassera
rozwija półlegalną ożywiona
dzialalność.
„Gauleiter" tej
partii w Hannowerze, Spren~
Jer, złożył deklarację, w kto
rej przypomniał tezy programowe partii Strassera.
Sprengler podkreślił, że par
tia ~ego dąży przede wszyst!dm do ,rc.-Wizji granicy n!e·
mi.ecko - franc.us.klej I 01.emi.ecko - . pols,k teJ. . Zapo;yiedział on, ze wodz te-J partu Otto Strasser, w maju bieź.
roku wróci z Kanady do Niemiec aby osobiście objąć kie
ro~ictwo polityczne nad dzia
łalnością swych zwolenników

kctwicie w rękach wojsk lu-J LONDYN .. <PAPJ .Kore&pon~
dowych.
1 dent Age~CJl .Reute:a donos:
LONDYN (PAP). Agencja z Szangha'.u• ze wOJS~a !udo·
Reutera donosi, że wczoraj we. ~peruiące ~ P0 1:'1-<>c od
·
d
·
ł d
Nanklllu, posuwaJą się naw~~zko!ebmT. e 1eTg~cJa • w a ~ przód. Operacjami ich kier•i'r meJs ic
ien- smu 1 prze je gen Czen-Yi
stawic~el wojs~ ~uomintanInne. oddziały armil Iu™>gowsk1c~ ,ud~h się .do kwa- wet nac'erające w górach
tery dnnskich WOJSk Judo- Ta-P.::-Szan (na gran'cy pro·
wych pod Tien-Tsinem w wincji Hupe i Honan), posu·
celu przeprowadzenia roko- walą się w kierunku rzek1
wań w sprawie całkowitej Yang-Tse-Kiang na -Odcinku,
kapitulai:ji miasta.
znajdującym się na wschód
Pod Nankinem wojska lu- od Hankou.
,/
dowe zdobyły miejscowość
Wang-Czyao, znajdującą się
nad północnym brzegiem rze
ki Yang-Tse-Kiang.
N a południe od twierdzy
Suczou wojska ludowe w
da:s>iy..1n

cią.,,<>'tl

likwidują

tk:· k · ·
··
re~z 1 0 rązoneJ a~u

K
. uostawia1ąc~, Jesz-

mmta~gu,

~ze opor..zn~czna częsc o.krą
zonych zołmerzy mimo

terroru stosowane10 przez
dowództwo-zdołała przejść
na stronę wojsk ludowych.
W Nankinie powtarzają
się uporczywie pogłoski, że
"'enerał
kuomintangowski
...
Pai
W"cofu1'e swe wo1·ska z
,J
· •
h ·
'ł
terenow pe1ozo!1yc na po n~c od rz~k1 .Yanir-,:rseKiang, zamierzaJąc sk1erować je do prowincji KiangSi (Chiny południowe).

konfHktu w

rządzie

belgi.skifu

PARYŻ (PAP). Nawiązu- dlowych rozmów francusko-

jąc do niepowodzenia han- belgijskich, „Le Pays" pod-

kreśla, że w łonie ~abinetu

belgijskiego
Ewa 'KU3"u a Bytv1'czyk1' w opozycja
na

ujawniła

się

czele której
z ter_e nów Izraela <>toi minister koordynacji go
""\
d
· d G 00 t d
LONDYN, (PAP). A- spo .arczeJ .e
r. e, ~lll;a
. R t
d
. .
ga się ograniczenia do mimgencJa eu era onosi, ze ?- mum importu przede wszyst
bywatele . brytyjscy maJą k.
F
..
D .
.k
być ewakuowani z teryto- un 2'..
~anc;_i.
zienm
riurn państwa Izrael.
p~dkresla, ze. bilans h:indłu
między FrancJą a Belgią wy

ftUffiU ÓS~O-bU _gars~i

układ kołetowy
BUKARESZT (P.AP). - Na
stą.piła tu wymiana dokumen·
tów ratyfikacyjnych układu.
regulują.cego ruch kolejowy i
rzcczny między Rumunią. i Buł

garią.

»Izwiestia« o sytuacji w

e~an Ci-ntet~Ufl

il

Ruhry

I
W

uchwałach

pominięto

własności

londyńskich

Za,głębia

Ruhry,

milczeniem

spraw~

dotyczących

zakładów

przemyRuhry, W
ten sposób zatwierdzono osła
wiony dekret nr. 75, na podstawie którego fabryki i kopalnie Zagł<;bia Ruhry zostały z powrotem oddane w rę
ce monopolistów niemieckich.
Komentator „Izwiestii" zwra
ca uwagę na to, że w łonie
bloku anglosaskiego
Toczy SIĘ ZACIĘTA WAL
KA O WPŁYWY NA ZAGŁĘ
BIE RUHRY.
NOWY JORK (PAP). Dele- staw!ciela ONZ w Palestynie i Arabowie w pr?.eszło 75 pro
Po
zupełnym
usumęc1u
gacja brytyjska w Lake Sue- ostry protest przeciwko ru- centach uzbrojenl są bronią
Francji z organów kontrolcess wręczył.a przedstawi.•:e- chom woisk brytyjskich w pochodzenia angielskiego.
I.owi delegacji Izraela przy TransjordanH. Protest pozosta
w styczniu i w lutym 1948 nych, Stany Zjednoczone wy
ONZ ofi.cjalny protest rządu je w związk?t z wyładowa- r. _ czytamy w wspomnia- pierają obecnie również Wie!
brytyjsk:iego w związku ze niem wojsk bry.yjsklch w por nym tygodniku -tzw. „arab- ką Brytanię.
Amerykańsko ~ angielsko strąceniem samolotów brytyj- cie Tran,jordaatii - Akaba.
ska armia wyzwolenia" Hcząca
skkh przez myślńwce Izraela.
przeszło 6 tys:ęcy żołnierzy, francuska kontrola nad Zagł~
z\ uwagi na to, że protest
BRYTYJSKI PRZEMYSŁ
otrzymała broń angielską z biem Ruhry - jest fikcją.
Amerykańskie
monopole
brytyjsk.! adresowany jest do ZBROJENIOWY WYKORZY- dostaw brytyjskich, skierowa przemysłu
stalowego są ściśle
,,wład..i żydowskich w Palesty STAŁ ,.KONIUNl{TURĘ" W nych do Iraku, Transjordanii
związane z przemysłem stalo
nie", a nie do rządu Izraela.
PALESTYNIE.
i Egiptu.
wym Zagłębia Ruhry.
delegacja Izraela zakomuniko
LONDYN (PAP) Tygodn'.k Podczas walk w JerozoliSojusz przemysłu ameryk::iń
wała, że nie Drzekaźe "tekstu
t t
d~
.,New_ Statesman an~ Natioi;" mie Arabowie uży~val.: dział skiego z przemysłem niemiec
1
1
prToEesLuArWizą -"•(PAPzra)e.Pa. d
opubllkow:ałdartyk_uł, Aw kli~o- 9k4. mm. pochodzen:a angiel: kim zacif'śnił się ogromnie w
o ano ryrp stwrer za, ze
ng cy s iego. Artyleria arabska znaJ roku 1948.
do wiadomości. że rząd Izrae dostarczają broni Arabom. W dawała się pod dowództwem
Autor artykułu podkreśla
la skierował na ręce przed- chwili obecnej t~k Żydzi iak oficerów brytyjskkh.
w końcu, że polityka amery--------------------------------------~~~--~----~---------------- kańska w Zagłębiu Ruhry na
potyka na coraz bardziej RO
SNĄCY
OPOR
NARoru
•
,
NIEMJECIHEGO I SIŁ PO·
•
..,
,
••
powodu1e wzrost sm1ertelnych wypadkow w kopaln1acb STĘPOWYCH SWIATA.
słowych

Zagłębia

ProwOkocje angielskie no granicy palestyńskiej

PARYŻ (PAP). W kopalniach francuskich zanotowano ostatnio liczne katastrofy,
Ofiarą tych katastrof padło w
dągu osta~ich 6 tygodni oko

po powroc e ze S Hćw Zetn'lczonvc'.1

LONDYN (PAP). - W Lon-1wą. pokoju.
dynie odbyło się zebranie pu·
\V
przem1iwieniu swoim dr
bhczne zwołane w celu uc.r.cze_ John~on stwi;,rdzil, że „Stany
nia. 19~cj roc.znicy
założenia Zjednoczone, prowadz~c swą
dziennika „Daily Worker".
obecną politykę wykonnJą_ ostat
Głównym punkt~m programu ni.Ił wo.lę testamentu _Hitlera.
było
przemówieme dziekana Hitler i Jego . generalow1e nakre
katedry Canterbury dr. Hewlett ślili przed śmiercią. plany które
Johnsona. Było to jego pierw11ze wpadły w ręce Amerykanów.
wystąpienie pnbliczrte po po· Prezyilent Roosevelt wyjawił
"''ocie Zfl Stanów Zjrdno<·zo- ic·h trf'śl'. Kiemcy zamirrudi pro
nych, gdzie w cza;;ie pal'oty. "'adzić wspólną z a;ne-ykań.
goduiowego
pobytu prowadzi! skim kapitalizmem politykę
-i.Astruilzono. kn.mnn.niA zn. snra· odnowić w Niemczech panowa-

Zagłębiu

MOSKWA (PAP). „Izwie-, Stal ta znajduje się w rę-,DUKCJĘ STALI W ZAGŁĘstia" zamieszczają artykuł, kach tych samych niemiec- BIU RUHRY?
poswięcony plan9m anglo - kich monopolistów,
którzy
Produkcja stali znajduje się
saskim w Zagłębiu Ruhry. planowali zdobycie lotaryń- pod bezpośrednim kierownicPlany te godzą w ~leme_ntar- sk~ch . kopal~ rudy dla Ni:- twem
Dinkelbacha, Karla
ne zasady
bezp1eczenstwa m1ec i w związku z tym w c1ą Grosse Hermana Wenzel i in
Europy. Już obecnie Zagłębie gu ostatnich 70 lat 3-krotnie nych 'właścicieli koncernu
Ruhry produkuje przeszło 7 organizowali najazd na Fran„Vereinigte Stahlwerke", któmilionów ton stali, tj. więcej cję. ·
ry przygotowywał i organizoniż Francja.
KTO KONTROLUJE PRO- wał agresję Niemiec.

~~:;jj~ d~~c;~~~:;e J~~~~~ Karygodne stanow~sko

frankow belgiJsk1ch.
Premier Spaak pragnął ze
zwolić na import towarów
francu-;kich co stało się przy
czyną konfiiktu w łonie rzą
d b I •. k.
u e g'lJS tego.

sojusz ni.agnatów stali

godzi w bezpieczedstwo Europy

Kapitalizm USA-wykonawcq testamentu Hitlera
stwlerf:.za u

straszliwie przez okupanta.
w roku 1948 zakończona została olbrzymia akcja budowy domów mieszkalnych
dla chłopów. I8ll tysięcy nowych domów chłopskich zostało oddanych rodzinom, które
ucierpiały w czasie okupacji. W ten sposób OO.budowa zagród chłopskich zakończona zo
stała o 2 lata wcześniej, nli to projektowano początkowo.

Niemiecko-amerykański

Zerwanie rokowań handlowych z Francjq
przycz-vną

Białorusk:i Socjalistyczna Republika Radziecka _ w 30-lecie swego istnienia
poszczycić się może olbrzymim sukcesem w dziele odbudowy swoich w~i, zniszczonych

nie monopoli kapitalistycznych.
Obecnie - . stwiedza dr. John
son - rząd USA przeprowadza
do~ładnie ten pr~gram. ~rupitahzm amerykansk1 stał s~ę wy
kon9.wcą
testamentu. Hitler!l.Ale ludność Ameryki pragme
pokoju.
.
GłównYDrl podzegacza:ci wojenDymi są amerykańscy przy_
wótf.cy wojskowi i magnaci fina.usowt. St.nnowią oni lic1.cbi:ie j.edynie jedną. dziesią.tą.
klasv rzadze.cei w .Ameryce.

rzadu francuskiego

~~~.;...·~

~

ło 11 tysięcy ~roików, przy grzebie górników wzięli m. In
czym 23 górników zginęło, a udział: deputowani departazamarzniętych
reszta odniosła ciężkie obraże mentu, konsul R. P. w Marsyna
uUcach
Szanghaju
nia.
Iii, przedstawiciele związków
We wtorek w kopalni Bi- zawodowych oraz tysiączne
MOSKWA (PAP) Agencja
ver nastąpiła katastrofa, pod rzesze górńików.
Tass podaje z Nank' nu że w
czas której zginęli dwaj górPrzedstawiciele
CGT o- ciągu ostatnich 7 dni p'rzeszło
nicy. Jedną z ofiar katastrofy świadczyli, że jedną z przy- 800 osób 1amarzło na śmier6
jest Polak, Jan Wójcik. W po czyn katastrof jest fakt, iż na ulicach Szanghaju ..
rząd nie zgadza się na rozsze
W ciągu ostatnich 3 mdesl~
rzenłe kompP.tencji def P.gatów
cy zmarło z chłodu i głodu na·
rumuńs
ęórniczycb dla spraw be~le ul' cach Sz;oinghaju przeszło 8
M" k•
czeństwa. ,..
tysięcy osób.
O
IC 1ewic:zu
BUKARESZT, (PAP).
•
.
,
Tygodnik literacki „Flakara" zamieścił obszerny artykuł
··
BRUKSELA (PAP)
W ldł
..
, ,:inaaego p1Sarza ru. .
•
·e ug oficJalnych danych bymunskie~o M.arcelego. ~re: dług oficJalnych danych w ło 130 tysięcy zarejestrowasla~cu, ,P?ŚW!ęcony , ZY_ClU. I dniu 8 stycznia 1949 r. licz- nych bezrobot
h 1 1° t
18 otworczosc1 Ad~ma Mtek1ew1- b b
t eh
B l .. ·
nyc •
cza oraz opubhkował tłuma- a e~ro 0 ny . W
,e gn pada - 173 tys. a 1 llrudnia
czenie kilk11 sonetów kqm1- wynosiła 298 tysięcy osob,
200 tvsiecy.
skich.
' 1 Daździernika 1948 r. WP-

SetKi

pisarz

ki

astrosza1qcy wzrost bezrobocia wBelg"1'1
b

,
Nr. I

Wlók11i

rda

las

o ot iczej Hitlerowcy wrozjazdach
Na marginesie

W l:.0.11.fh 1940 - 45 dr. Wer.
ner von Knorre był kierowni.
In·
kiem :Kiemieckiego Biura
Drugi '1z1en obrad Plen m Zarządu Głównego Związku Zaw. Włókniarzy
Sztokholmie.
formacyjnego w
W drugim dniu obrad Ple- ud:dałem dyrl'kcjl, ltad7 Za- Wars:tawie. Kongres ten sta- lywnym członkiem, ~wiado byczy socjalnych mas pracu- Opinia !Zwedzke. nie miała
num Zarządu Głównego Zwi:iz kła.dowej ł przodowników pra nowić będzie manifestację ie-. mym swych praw i obowiąz jącyc:. Związek Włókniarzy 1e uwóch zdań co do 7.&patrywań
dr. von Knorra, ani też co do
ku Włókniarzy odczytane w- ry.
300.000-ną rzedności i potęgi polskiego ru- ków. Nowy system pobierania prezentujący
'
Wszystkim
jego działaluości.
stało sprawozdanie z dz;alalZ:idaniem Zw. Zawodowego chu za•.vodowego i da wyraz składek członkowskich zwię:~ szę włókniarzy ma do sp<>ł bvlo wiadome, że von Knorra
Zarządu Włó!miarzy jest utrwalenie i powiązania polskiego ruchu za szy w poważnym stopniu licz- nienia
finansowej
noścl
bardzo poważną rolę.
Związku. Sprawozdanie zosta- rozwinięcie doświadczeń Czy- wodowego
musi dopo- jf~t entuzjast~ reżimu hotlerow
Związek nasz
z międzynarodo bę aktywistów związkowych
ł9 przyjęte jednogłosni.!.
nu Kongresowego, który był wym ruchem robotniczym i Nakłada to na wszystkie og- móc mało- i średniorolnym ~kir~o i gorliwym 11zpiegiem
Po zakończeniu obrad od- wyrazem ogromnego entuzja- zawodowym, da wyraz naszej niwa organizacyjne naszego chłopom w ich walce z boga- llh•micc kiej machiny wojem1ej.
było się uroczyste pożegn,mii.! zmu i ogromnej radości włók- solidarności międzynarodowei Związku konieczność otocze- czami wiejskimi przez rozro- Jakie też było zdziwienie, kie.
dotychczasowego przewodni- ni:irzy w obliczu zjednoczeri<1 z masami pracującymi całego nia jak największą opieką me czenie opieki nad gromad~mi dy ostatnio przybył do Sztokczącego :llwiązku tow. Alekpolskiego ruchu robotniczego. świata i woli utrzymania je- żów za1.1fania przez podno- wiejskimi i gminami i oo- holmu ten sam dr. von Knone,
sandra Burskiego, który po„zdenacyfilrnwany"
Zatlaniem naszym jP.>t dal- dności Swiatowej Federaci! szenie ich stopnia św1adomo przez szeroką akcję uświada lecz JUt'l
na stanowisko sze zwl~kszanie wydaJnośd Związków Zawodowych.
wołany został
i w charakterze offrjalnego
.ści i systematyczne szk"Ji·~nio miającą.
wiceprzewodniczącego Cent rai rracy
Plenarne posiedzenie Zarzą przedstawiciela. Biłonii z bło·
Włók na odprawach i kursach.
Związek Zawodowy
i dll.łsze rozwi.ianit'
nej Komisji Związków Z1wo- form współzawodnictwa pracy niarzy przechodzi w najbliżże du Głównego Związku Wlók- gosławieństwem swych nowych
Zarząd Główny wierzy,
dowych.
1 ruchu wielowarsztatowego, ;ozych miesiącach na nowy sy- egzamin, jakim jest prze1ś.:.:ie nian:y stwierdza, ie tak w amerykańskich protektorów.
Poniżej podajemy tekst re- w szczególności przez konkret stem
indywidualnego pobie- do nowego systemu po bi ?ra- walce, jak i w pracy włJk
Yon Knorre nie jest tjedy.
zo~ucji organjzacyjnej pod.1ę ne zobcwiązywanie się cllłych rania składek członkowskich nia
członkowsk:cti niarze w cl&l~?Yr> ciągu l>l.'dą
składek
nym hitlerowcem, który godnie
teJ przez Plenum.
nasz
Związek
ie
przodować,
zwięk~zaiaC'
pomyślnie.
zdamy
cduzJa~ów i za!cig fabrycznych Przejście do nbw~o systemu
Zebrani w dniu 3-9 stycz- do wykonywania planów pro- pobierania składek członkow przez to jeszcze bardziej sił€' uzbrojony ideologicznie w u- reprezentuje Niemcy hitlerow.
nia 1949 r. na plenarnym po- dukcyjnych.
skich będzie miało ogromne i pctencjał naszego Zwiąilrn chwały Kongresu Polskiej Zje skie poza granicami Bizonii
siedzeniu Zarządu Głównego
W czekających nas zma5-t- ~noczonej Partii R'lbotniezd Do Madrytu wyjechw generał
1 zn<lczcnie w dzied?.inie zblizwiązkowcy
Włókniarze
członkowie Zarządu Głównego tym samym entuzjazmem
i żcnia wszystkich ogniw na- niach i walkach z wrogi~m który wska:iiał poi~kie;l klMie
były dowódca. fa.~zy
oraz przewodniczący i sekre- t:vm samym wzmożonym wy- szego Związku do najszcr- klasowym, o wykonanie e~a r1Jbot.ni<'zej drogę oo SOC.TA· ~perrle,
tarze Oddziałów Związku po siłkiem pracy, z jakim witali szych rzesz ·włókniarzy.
nów produkcyjnych, prz~bu Ll.ZMU, wykorzystując bo- stowskich eskadr lotniczych w
rtferatu wice- Kongres Jedności
wysłuchaniu
generał
Obecnie
Nowy system kończy z for~ dowę naszej gospodarki '}»e.i . :zate, rewolucyjne doświadcr.e Hiszpanii.
Polskiej
przewodniczącego KCZZ tow. Klasy
d0 skiej, likwidację elemcn"/iw nie radzirckich Związków Za :::perrle został zaproszony przez
przynależnością
Robotniczej powitają malną
Al. Bursk'.ego stwierdza ią, 7.e również mający sie w niedłu- Zwi:.-:":ku. Każdy członek na- spekulanckich
i pasożyt,ili •vodrywych, t•vardo i nicu~t<'Jl~ Franco idla.
przeprowadzeni&
Kongres Jedności polsldcj kia ~im czasie odbyć Kongre~ sze~o Związku musi być nie cz:vch w mieście i na wsi. o liwie budowllć bedzie podsta- tam reorganizacji lotnictwa.
sy robotniczej wskazał rurho- Związków Zawodowych
w tylko formalnym, ale i ak- ro;m~erzenie i pogłębiei;ił zdo wy Polski Socjalistycznej.
Innym generałem, który wy·
wl zawodowemu nowy etap w
hiera się w podróż zagranicz.
jego działalności i rozwoju.
von FaJken
ną., jest generał
Likwidacja rozłamu w poi- ,.Prowdo" demaskuje obie n;re przedw11horcze Trumr.na
hausen, były dowódca wojsk
skim ruchu robotniczym I poniemieckich i samil'~tnik hit·
wstanie Polskiej Zjednoczonej
lProwski w R<'ligii. Bawiący w
Partii Robotniczej mieć będzie
zachodnich Niemczech sekre.
ogromny wpływ na kształto
tarz mar~załka Czang.Kai-Sze..
wanie się oblicza polskiego ru
ka oświadczył, że „von Falken.
chu zawodowego. Likwidacja
hauseu będzie w Chinach W
po wysłuchaniu orędzia „swego" prezydenta
rozłamu wzmocni ruch zawokażdeJ chwili mile widziany".
dowy i uwolni go od pok•1tu1
MOSKWA, (PAP). - Ko- zrozumienia, że nie zamie-Jskąpił narodowi amcrykań- wości, że w skarbie amery- Generał ma już odpowieilnie
jących jeszcze wśród działa/kańskim nie znajdą się fun- doświadczenie w Chinach, był
czy związ~owych, idei ~radeu mentator „Prawdy" oma- rza zredukować: ogromnych skiemu.
wojskowym
doradcą.
Prezydent przyrzekł bo- dusze na te cele. jeżeli rząd t owiem
nionizmu, głoszących, że Żl- wiając zagadnienia znajdu- wydatków wojskowych. Na1
ruchu zawodowego jące się na porządku dzien- suwa się więc pytanie, z ja- wiem wprowadzenie w ży- 1 USA BĘDZIE W DALSZYM Czang-Kai-Szeka do r. 1937,
daniem
POSWIĘCAŁ O- kiedy •odwołany został z Chin
jest jedynie walka ekonomicz- nym Kongresu amerykańskie kich źródeł w~źmie rzad a- cie szerokiego programu bu- CIĄGU
na, oraz wykarczuje baz re:;z- go, stwierdza, że prezydent merykański fundusze konie- dowy mieszkań, szkół, roz- GROMNĄ CZĘ~t DOCHO- przez r.ząd Hitlera.
1
wyjeżdżają. hitforow
;;i~~e~ie ~~~~~~;~fiz~~m~~ ,Truman w swoim orędziu czne dla spełnienia przyrze-iszerzenia sieci opieki lekar- DU NARODO"WEGO NA cyMa~owo
do Francji, kraj6w arab.
jakich prezydent nie skiej itd. Nie ulega wątpli- 1ZBROJENIA.
związkoWYm ruchu za wodo- wystąpił z wieloma sprzecz- czeń,
•kich i Holandii.
nymi planami.
wym.
We Francji zaciągają się do
Podczas kampanii przed-wy
Kongres Polskiej ZjednoLegii Cudzoziem•kiej, a na.stęp
czonej Partii Robotniczej u- borczej prezydent Truman
nie W:'"jcżrlża.ią. na front do In.
zbroił calą polską klasę ro- przyrzekł znieść antvrobotdochin. W krajach arabskich
botniczą w potężny oręż id<!o- nicze ustawy Taft-Hartley
w Państwowych Zakład~ch Przemysłu_Bawelnianego Nr 1 hitlerowcy przewa711ie zzwJiulogiczny, który jest również W orędziu swym prez. TruW dniu wczorajszym w Do- Marian, Rutka Edward, Kwie świtoniak Bronisława, Szwa- .i' zatrutłnienil' jako fachowcy
orężem polskiego ruchu za- man zapowiedział wprawKultury im. Waryńskiego ciński Adam, Lewy Antoni grzak- Eu~eniusz, Topolski H!e "oj~kowi wprost w arm1ł "łub
mu
wodowego będącego powszech dzie, że zanuluje ustawę
Konferencja Par- Maciejewski Marian. Makow- ronim, Więckowski Aleksan- też w przem~·śle wojennym, jak
się
odbyła
ną organizacją świata pracy. T
np. w Egipcie. Z Holandii zo.
Plenarne posiedzenie Zarzą- aft-Hartley, lecz równocze- tyjna delegatów organ'zac.ii ski Lubomir, Marchewa Sta- der i Wolnicki Stanisław.
du Głównego zw. Włókniarzy śnie prezydent USA zapro- partyjnei PZPR przy Pań- nisław, Niew.iadomski Stani-1 , Szczegól?.wc snrawo?danie z ~tają wysłani jako i!pec,ialiści
Prze- sh\w, Nnwlck1 ,Tan, Rybak H,; r~onferenCJl podamy w nume- do kierowani~ „akcją policyj·
Zakładach
podkreśla, że realizować b~- ponował przyjęcie nowego stwowych
Indonezji. W ka~dym
uą' w
Wl'łdysław. n~ int•7'.<>iszym.
Sliwiński
dzie w całej pełni podstawo- ustawodawstwa pracy, zupel myslu Bawełnianego Nr l )Pna.
zm•jduję. pracodaw.
wypadku
wą zasadę ruchu zawodowe- nie podobnego do ustawy (d. Scheibler).
có,v, kt.<ir;t·h metodv ilzie.ła'lia
go głoszącą, że Związki Za- Taft-Hartley.
Referat o dorobku Kongrezorów
•dedaleko • oilhirgają. ·od
Wbrew swym zapowie- su Ziednoczeniowego i o akwodowe są szkołą socjalizmu
hit lerow~kieh.
! szkołą rządzenia i wycho- dziom przedwyborczym, Tru tualnych zadaniach, stojących
wania socjalistycznego. WySzkoły Polityczno-Wychowawczej
pominął milc1eniem przed partią wygłosił członek
maga to od wszystkich ogniw man
Speaker
naszego sprawę likwidacji osławio lCnmitetu Ceutnłnego i zaorganizacyjnych
stę:ica. członka Biura Politynradia berlińskiego
prouroc?.ysta
się
odbyła
wczorajszym
dniu
W
ANTYAMEZwiązku pogłębienia świado- nej KOMISJI
nt'1("0 KC I'ZPR tow. Edward
mości i poziomu ideologicz- RYKANSKIE.J, co oznacza Ochab. Po ożywionej dyskusji mocja oficerów polityczno-w:vchowawczych W. P. Na uro- stanie przed sqdem we Wrocław:u
nego, wymaga to spełnienia że rząd USA nie 'zr..mierza w której wzięło udział 17 t'>- czystość przybył I-szy wiccmi nister Obrony Narodowej geWARSZAWA. (PAP). - Z
przez nasz związek roli trans- rozwiązać tej komisji, która warzyszy, Konferencja wybra nerał Spycb:ll~ki, szef Zarią du Główne1rn Wychow.-Poliicst obecnie NAJWYŻSZYM la Komitet Fabryczny w licz- tycznego gen. 1 Wagrowski. prezydent m. Łodrl - tow. Eu- końcem stycznia br. odbędzie
misji do mas pracujących.
geniusz tSaw ński or~z p•7:edstawiciele ·partii riolitvcznych się przez Sądem Okręgowvm
Zwląz<'k Zawodowy Włók- SZTABEM REAKCJI AME- bie 27 osób.
Po o1l.czytaniu rozka7U n<1 min::icyjncgo, aktu promocji we Wrocławiu proces przeniarzy ma do spełni<'nla po- RYKAŃSKIEJ.
W sldad Komitetu weszli dokonał gen. Spychalski, po czym odbyło się wręczenie
ciwko Marianowi SzturmoPrez. Truman zapowie- tow. tow.: Balcerska Fran- upominkó•v prymusowi szkoty. __
ważne zadania na odcinku roz
szerzenia ruchu wspólzawod- dział podwy. ższenie podat- ciszka. Blaszczv~ Stefan. BuGen. Spychal5kl wy~fosil do młodych ofkcrów prz<'- wi, któremu zarzuca się, iż
nłctwa pracy. W tym celu Ra
'10 wpisaniu się na niemiecdy Zakładowe i Oddziały na- ków .o 4 miliar?y dol.arów dziński Józef, Dolniak Aniela. mówienie, pO<Jkr<'śla.i~c wielki e znacz<'nie sluit>v p11lityczno- ~;;ą listę narodowościowa peł
Goł~biak "·ychowawcze.j w okresie bu e.Dwy
Stanisław.
Gabara
w
S:ic.iallzmu
podstaw
g~~go Związku winny więcej, r?czme, lecz pominął m1lcz~ Maria,
Adam
Jakubowicz
nil początkowo służbę w Siprzyrzeczenia Kaczmarek Tadeusz, K;;irgier Polsc_ L\ldowcJ. Nast~pnle pr zarru1wil do ofi<H>rów l-i;:i1y sPswe
niz dotychczas wagi przywią- mem
krrfa.!"'Z ł,ódzkici:-o Komitct11 PZPR tow. Wł. Dwo„ąkowski. .-;herhei tskommando
Krazywać do wszystkich probie- przedwyborcze, dotyczące o- Stanisław,
Alfon~.
Krauze
Na 7flkończenie uroczystości odbył się 'Aispólny obiad kowie, po czym w r. 1943
mów i akc_ji mających na celu podatkowania nadmiernych Kruszyńska Zofia, Ku!esza iołnierski.
·
'>rz:vjąJ od nie1r>ieckiciro uNic dziwnego, że
rozsz~rzeme ru.chu współza- zysków.
~·zędu propagapd:y w Berliwodmct"."a- Wazne zadanie na prasa amervkańska stwier- 11
0
t:>:m odcmku maj~ do spełnie- ctza ZADOWOLENIE FINAN
ma nar.ady wytwoy~ze, ?o któ SJERY AMERYKAŃSKIEJ R
"
'
rych niestety czę-se działaczy
polskim
jęzvku
nych w
.
.
.
związkowych ustosunkowała Z POWODU P&ZEMÓWIEuruchomiona przedterminowo
t~1~ heznych wyzRzych urzęd- przez radio berlińskie.
się raczej 'formalnie nie zda- NIA TRUMANA.
ł'
k
p
n;kow Minis'er~·wa, szef ·
Na. ~ta<'jt Jnowlo.'ich o<lbyla i wykazuj:,cc wysokie możliwo• celarii cywilnej
ocząt o::vo g ownym cePrezydenta
Program polityki za~rani
jąc sobie sprawy z' tego, jak
pozhawione
]Prz
rozwo;jowr,
,·i
o~taotwarcia
.<i~ Ul'Orz,·4o§ć
R. P. - Kazimierz Mijał dy le-m audyc~1 była propaganważną rzeczą jest kolel,tywne cznej podany został w orę
tn.irgo odci11ka linii kolrjowej rlotych.~zas dogod11r.1 komunika
h d 'k .~ da antvradziecka. W r. 1945
rozpracowani~ probl~mów go- ;d~iu Trumana w paru zda1 t orzy o k •~ft
ł•
b ł
d · k"
yre "CJI
...,.,owyc
re<
re 117y~kaly obec·nie !rnlejo;wh
w ''Łodzi i Lublinie 'lU . .vc1e s 1erowai:ie y y go
spodarczych i technrnznych z iniach. Prezydent daje do Tomaszów - Mazowiecki _ Ra_ c-ji. tereny
dom, picrwsz<>j w Polsce nowo rf'al 11~ n1ożli l\"OŚĆ pla11owanego r-b. ob." Bader i
Kazimicr•ki, wme na Stanv Z1ednoczone.
wyl.mdowanpj po wojnie. Linia upTl.!'rny.;lowi!'ma.
""ojewodowie: łódzki-ob. Szy_ Nawoływały one Polaków aW odpowied7i na apel gńr111
ta, ding-ości okoł:i 90 km. stano
W1śllcz o. merykańskich do wvwieramag-istrali, która ków kopalni Zabrze _ -.rschó,l manek i kiPleC'ki ...-iąca <'Z~ść
rol•kiej nia presji na rząd Stanów
przed~tuwiciPlf'
raz
tethui
kiernwnictwo
i
łą.czy Dolny ślqsk z wojewódz- ~obotnicv
P!'Zy~pieszy wykonanie planu gos 1'0darczego t\<"em lubehkim, posiada wie!. crne ~do•v;v uchwalili ekrócir 7.j~rlnoczonej Partii Rol •otni-, 7, jednocrnnvch w ce 1u nieumani'! oolskiego rz~du tymbudo'W"·, rzf'j.
zakoi:iczema
BUKARESZT (PAP). - W robotnicy fahT\-k i zakładów kie znaczenie gospodarcze i tl'rmin
~7."łSOWf'!CO.
,
związku z ogłoszeniem jedno_ przemysłowych· Rumuńskiej Re- s~raca.rnc trasę dnje prz.v przP 11<10ry był n:tznnczon:" na wl.o~
do
t!'j
obietnicy
i
r.,
19411
nę
130
około
ruchu
w:d.Ywaoym
roeznego planu go~poda.rczego, publiki Ludowe.i przystąpili do
współzawodnictwa pracy w ce- m11Ion6w zł. oszczędności rocz- trzymali.
W uroczystośl'i wx,,ięli udział
lu realiztwji planu go•podarczp_ nie.
komunikacji
minister
przrbic>ga m. in.
'fraRR tl'j li 11 ii
go.
na część uchwał Kongresu Jedności
w towarzys_
.Rabanowski
Jan
znhHhtion<'
_g~·Mo
tl'Trn.1·
przpz
f.
rumuliRlrn dono~i
0
Swiotowej Federoqi
oilnit„<io11vr•h
7YiJ("i\·:<l.wnc·h,
KATOWIC~ (PAP. W dniu młodzież ZMP z najhardziej
przez roLotników. Nt1. czoło
wczorajszym we wsz~·stkich oddalonych zakątków wiejObrona przywódców KP USA wystąpHa
Mtodzieiy Demokratycznej
sil,'
pracy wy811waj~
wyścigu
terenowych i wiej- skich. Referaty prelegen!rn_łach
załogi przet:zalni Dvrnbowiea·
wBudapeszcie
uchwały
omawiające
sk~rh Z~P 11~ całym woje- tów
Filar•t, fabryki „Wulkan'' i
młodzież przyjsląsko-<ląbrow- Kongresu
w?dztw1e
BUDAPESZT (PAP). Na rumuńskich zakładów chemiczNOWY JORK (PA?). O- oskarżenia. Obrońcy opiera- sk1m odbyły się zchrania po mowała żywiołowymi owazaproszenie Związku Mło nych.
brońcy 12 przywódców Par- ją swe żądanie na tym, że kon~resowe. na kór:vch ak- dami, manifestując swą ra·
W sali teatru rohotników ko.
dzieży Węgierskiej komitet
lejowych w Bukareszcie od~yła tii Komunistycznej ·Stanów ława przysięglych która wy tyw1ści Zl\fP zapoznali mło- dość z dokoo11nego ziednocze
wykonawczy światowej Fe- się dekoracja 612
robotników Zjednoczonych, których pro gotowała akt oskarżenia nie dzież z uchwałami Kongre- nia klasy robotniczej i wolę
58 kobiet. :es ma się rozpocząć w ~o- zawierała wśród tych człon su.
tym
w
kolejowych,
historrc•·
realizowania
,
deracji Młodzieży Demokrawyróżnionych w w.v&cil!u pra- wym Jorku dnia 17 stycz- ków robotników, przedstaW siedzibach kół i świetli nych uchwał Kon;;resu. ·
odbyć
tycznej postanowił
Licznie zebrani robotnir·.v nia, zwrócili się z petycją wicieli grup o niskim docho cach ZMP_ bog.a!o udekorocy.
W ci!H{U całego dnia odby
II Kongres Federacji w Bu- ~gotowali !woim k1>leirom owa· do Sądu Najwyższego USA, dzie ani przedstawicieli grup wanych flagami 1 transparen ł:v ii:i~ zebrania w 550 kołach
cyjne przyjęcie.
dapeszcie w lecie br.
ż!'!tiai<ic uni€ważnienia aktu mniejszościowych.
tarni tłumnie gromadziła sie ZMP.

twardo i ~ie'!s!ępłiwie- budować będą podstawy Polski Socjalistycznej
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Sojusz ni>botnłczo-chlopskl na grande życia

Załogi fabryk spieszą wsiom zwszechstronną pomocą
-Nie przyszło to edrua.
Sprawa pomocy dla wd rademszcza6skiej l wnnaenła
nła sojuszu robotnłeso-ehłop
sldcgo narastała z dnia na
dzień ł pomoc ta przybierała różne formy w 19ł8 roku.
Początkowo prolet~riat ra
domszcza6ski zorganizowany w Związkach Zawodowych, partiach robotniczych
rozpoczął swą pracę na terenie wiejskim od pracy uświadamiającej, pracy kultu
ralnej,. oświatowej i ideolo,icznej.

Więzy współpracy robotni
radomszczańskich
z
•
• •
•

ków

Chłopam1 w powiecie zaciSnęły Sl·ę szczego'lni'e mocno

W Ok r esl·e

d K
prze
ongresem
co
Z]'ednoczen1'owym• k1'edy
·
dnia z „Metalurgii", „Kryzia i Wojakowskiego", „Jedynki" i „Dwójki" wyjeżdżały w teren grupy robotnik6w-prelegent6w, by wy
jaśni~ I tłomaczyć, jakie zna
czenie dla ludu wsi i miast
ma połączenie partii robotnlczych.
W okresie akcji wyborczej do Gminnych Spółdzielń
Samopomocy Chłopskiej, Ko
mitetów Sklepowvch i Komisji przy Gminnych Radach Narodowych robotnicy
radomszczańscy przyszli rów
n.leż z pomocą biednym i
średniorolnym chłopom i po
rnagali im oczyścić władze
wspomnianych instytucji od
kombinatorów i wyzyskiwaczy.
Bez pomocy robotnj.ków
Radomska przeprowadzenie

Akcja która
nego

włączy wieś polską do potęż·
ruthu postępu i kultury

dzień świąteczny wyjechała organizując

pierwsza brygada młodzieżowców z „Metalurgii" do
wsi Małuszyn, by doprowadzić do porządku maszyny
rolnicze - wspólne dobro
wsi - nie.wykorzystane z po
wodu zupełnej nieomal że
dewastacji.
Tow. Kłodos, jeden z ucze
stników pierWS7\ i w.ypra ,vy
do Małuszyna tak oto ocenia
jej znaczenie i praktyczną
wartość: „Byliśmy tam potrzebni. Zorientowaliśmy się
odrazo, że bez natychmiasto
weJ· pomocy ze strony robot
nika, maszyny rolnicze nie
zdadzą swego egzaminu w
akcji siewnej i żniwnej 1949
roku. Ośrodek maszynowy
był b. zaniedbany, jednak
zdolny - po przeprowadzeniu odpowiednich remontów
- do użytku. Na miejscu
wyremontowaliśmy
jeden
siewnik... z początku przywitano nas z lekką niewiarą
i rezerwą, ale szybko pierwsze lody zostały przełamane
i chłopi wzięli również czyn
ny udział w naprawach.
Błędem pierwszej naszej wy
prawy było, że nie przygoto
wano dla niej dostateczneg-0
gruntu, że nie zbadano przed
tym warunków technicznych
ośrodka, że przyjechaliśmy
do wioski nieprzygotowanej
na naszą wizytę".
Tym nie mniej jednak pierwszy siewnik wyreparowany, pierwsze kontakty

;~~~:o~;:~~~~ł~t~prE wy:::J~§!?y.=gz:!·y:~m.~o~dz~:,1.·e~z.no~
wszystkich
nie.

chłopów

I TO I

specjalne warsztaty ruchome, dostarczając
potrzebne materiały konstrukcyjne i narzędzia, zapewniając szybki dojazd samochodami fabrycznymi.
Jak zawsze w podobnych
wypadkach bywa - do akcji przystąpili najbardziej uświadomieni robotnicy. Podkreślić jednak należy znaczny
udział bezpartyjnych w bry!!&dach „szefowskich". Dziś
jeszcze niesposób podać pełnej liczby robotników, którzy zgłosili .się do brygad,
.
1iczba
ta stale zmienia się,
narasta. Przed kilkoma dnia
mi w „Metalurgii" było ich
30 a w Państwowych zakładach Kotlarsko-Aparaturowych - kilkunastu, dziś już
sporo więcej, a jutro ... ale
nie uprzedzajmy WyPadków .
Przewodniczący Rady Zakładowej „Metalurgii" tow.
Mrowczyński Ignacy tak mó
wi nam o nastrojach panują
cych w zakładach-w związ
ku z organizowaniem akcji
szefostwa nad wsią: „Najbardziei za»alił się do akcji
u nas oddział konstrukc:vin:v.
Młodzieżowcy, którzy b:vli
pie~si na „wyprawie malu
szyńskiej" są przedmiotem

nem o§rodk6w
maszynowych w naszym powiecie
jest ogromne i zrozumiałe
zresztą bo dobrze zorganizowane ośrodki maszynowe - to więcej chleba, kartofli, cukru, to pomoc dla
klasy robotniczej na wsi bie!ioty wiejskiej, dla jej sojusznika średniorolnych
chłopów w ich walce z boga
czami i wyzyskiwaczami.
Nie ulega wątpliwości, że
akcja rozpoczęta przez młodzież robotniczą, poparta
orzez starszych robotników
Radomska,
podobnie jak
współzawodnictwo pracy sta
nie się akcją masową, mobilizującą cały proletariat.
Za przykładem robotników Radomska pójdą niewątpliwie robotnicy wszvstkich fabryk L'ldzi i miast
województwa i każda gmina
i wieś znajdzie swego .,szefa" czy „natrona" w załodze
tego czy innego zakładu pra
cy, patrona, którv pomoże
wsi kroczyć szybciej naorzód nn dT01he rozwoju go
spoda-.:ki rolnei i dobrobvtu
pracuiąc:vch chłopów, który
ro7.hHe mur demnoty i prze
">ądów, od~rad.,.ający wieś od
włllczen?a się do ·tego potężc;tałych nat:'abywań. Widać, oe~o ruchn {>ostępu knltuże wśród robotników „Meta- [ rafo ... „o. który ogarnia obeclurgii" zainteresowanie sta- nie Pf)fske.
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Innym wzro~ie~.

Cudzoziemcy (anglosascy cudzoziemcy) mi eli truba to z góry powiedzieć - dziwną wadę wzrok-u.
Nie mogli jakoś - tia ogól biorąc - nic dobrego
to Po'lsoe dostrzec, a jeśli nawet to i owo dostrzegali,
spoglądali t14 to zezem. W ostatnich jednak czasach
wzrok naszym gościom zagraniwnym (w. w. narodowaści) Z'11.aCZ'nie należy to przyznać się poprawił. Oczy im się jakoś szerzej otwierają i zaczynają coraz częściej patrzeć prosto, zamiast z podelba
tudzież t. zw. świdrem.
Ot, weźmy np.' p Sidneya Grusona, warsz(JIU)skiego
korespondenta amerykańskiego „New-York Tirnes'a". Różnie dotąd - jal' pamiętamy - z p. Grusonem bywało. Byl ?ULWet czas; iż słynąl jalro spe-cjalnego autoramentu „daltonista" w sprawach poZslcich. A obecnie„. obecnie mister Gruson, wróciwszy do Warszawy po trzymiesięcznej nieobecności
io Polsce pisze artykuły, jakże inne od swoich dawniejszych korespondencji preparowanych „na ślepo".
Zwłaszcza ...,,len uznania i podziwu 1·est p. Gru""
son dla Czm•u Kongresowego. Czyn ten - słusznym
„
..
zdaniem warszawskiego korespondenta ,,New-York
Times'a" - przyczynił _.,.;.., w znacznym stopn•u do
~"""
•
osiągnięcia rozwoju produkcji i efektów akcji odbudowy.
O tej ostatniej akcji amerykański dziennikarz
rozpisuje się wręcz z entuzjazmem. Osiągnięcia na
tym odcinku - oświadcza „zapierają oddech
w piersiach". Widać to najlepej na przykladzie Warszawy, gdzie „spor{ z-iemi" wyrastają coraz to nowe
budynki instytucji rządowych i mieszkania dla
świata pracy.
Omawiając zniesienie „kartek" w Polsce z dniem
1 stycznia b. r. - Amerykanin stwierdza wyraźnie,
że STOPA tYCIOWA SPOŁECZE1VSTWA POLSKIEGO WYKAZUJE Z ROKU NA ROK WIDOCZ-

NĄ POPRAW.ę".

Skąd to nowe, właściwe. spojrzenie na sprawy
polskie u p. GrusonaY Przyslowie powiada: prawda
w oczy lrole. ,,Klują" też i natrętnie nasuwają się
przed oczy - fa k t-y. Tylko ś"lepy mógłby ich
w 1.:ońcu nie zauważyć.
E. TAM
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S. /llorldeq,icz

Dyr. Nacz. Przem. Jedwabniczo-G~teryjnego
.

Przemysł

w tere-

Jedwabniczo-Galantery1·
ny
w
r.
1948
I

wej do Maluszyna - nie po
Wyniki pracy w naszym nacisk na podniesienie jakości,lo 375 tkaczy, w styczniu r. nanie z nadwyżką zadań p1'.
bez echa.
przemyśl~ za r~k ~947 . wyka· pr~dukowa_nych tkanin, t.
j. 1!)48 - 456, w maju 523, a w jektowanych na rok 1949. Za_
zały
· łó w w ga- koń cu roku ubiegłego już 562 dania- te traktujemy jako bazę
W pierwszych dniach sty. wiele n1edo etąg n1ę ć • co
. zwięk szeme materia
cznia br. robotnicy „Meta- zmusiło nas do wyznaczerua tunku I i stopniowe likwido- tkaczy.
·
wyjściową do planu sześciolet.
lurgii" i „Państwowych Za- na~tępująeych konkretnych za._ wanie braków.
Weźmy inny lf#kaźnik.
w niego.
kładów Kotlarsko-Aparatu- 'da.li na. rok l948:
Dzięki temu udało się nam grudniu 1947 r. na 1000 kros- Na tej płaszczy~nl.e rozpatry.
h"
d" l
Obniżenie proc. braków do w ciągu roku
ubiegłego pod- nach
zatrudnionych było 458 wane będą zagadnienia inwe.
rowyc
po Ję i uchwałę:
minumum,
nieść odsetek pierwszego gatun tkaczy, a w październiku 1948 stycyjne w ogólnym ujęciu.
„Przygotujemy
ośrodki
Przystosowanie asortymen ku p kilkandcie lub nawet kil_ r. przypadło na 1000 krosien Plan inwestycyjny dyrekcji
maszynowe do prac rolnych .
tu do parku mai1zynowego, ka.dziesiąt. ;pT<>cent (w zależ_ 427 tkaczy.
PJG. na rok l949 przewiduje 1
w 1949 roku".
Racjonalne
gospoda.rowa_ ności od rodzaju produkcji).
Również postoje ulegały na budowę przędzalni i tkalni fi.
Dobrze się stało, że Powia
nie siłą. roboczą.
przez
Odsetek braków uległ znmiej p;zest;zeni roku ubiegłego stop ranek w Baranowie, uruchomieKontakty nie ograniczyły towa Rada Związków Za- wlaAciwe
wykorzystanie sił szeniu do połowy.
moweJ, cho~ powolnej redukcji. nie tkalni kordowej w PZPJG.
się do wspólnie podejmowa- wodowych w Radomsku ob- nieprodukcyjnych,
zwiększenie
Powyższe wyniki osiągnięto . W 1948 r. pr.owadziliśmy '.ak: Nr. 5 w Białymstoku, budowt
nych akcji i zebrań. Robot- jęła od początku akcję ra- obsługi ma.szyn i podniesienie mimo stale wzrastającej wydaj CJę o~zczędzamn. surowców 1 tkalni Nr. 3 i dalszą. komasa.
nik dotarł do zagrody wiej- mami organizacyjnymi. za- kwalifikacji robotników.
ności na robotniko _ godzinę, materiałów.
po~ocniczych. cję PZPJG.
l.ódź _ Południe
skiej, w rozmowach z chło- sięgnięto „języka" o sytuacji
Racjonalne. gos~arow'."nie która wzrosła we w zystkich Oszc:ędnośm materiałowe dały zakończenie komasacji PZPJG.
pem poznał jego bolączki i w terenie, i w rezultaci~ bry
s!1rowcem 1 materiałami po działach produkcji w granicach pokazne sumy: w l kwartale Lódź • Północ, budowę kotłow.
152
braki, zrozumiał, że pomoc, gady robotnicze ,,Metalur- mocmczymi.
od 5 do 15 proc~nt.
miliony ~ł?tych, w IT kwar ni i farbiarni w Milanówku,
W
k tale 130 m1lion6w .rl., w III uruchomienie
farbiarni
w
jaką udzielał dotychczas ma gii" otrzymały pod „szefosStworzenie zadawala.ją.cych
zrost wydajności uwarun o kwartale 175 milionów zł.
PZPJG. Nr. 15 w Pilawie Gór·
·
d
·
1
hł
t
"
St
b"
k
M"
·
k"
·
warunków
pracy
1
opieki
wany
był
przez
rozwóJ.
wspóL
Pl
1n
ł o-ł 1 sre moro· nemu
c opu, wo :
o iec o
IeJS ie I
tycyjny na rok neJ·, budowę kotłowni i instalał
·
S l ·
· nad robotnikiem 1 jego rodziną. zawodnictwa pracy i ruchu wie 1948 a.n
b y a jeszcze mepe na, ze na- u m1erzyce, k t6re posiadają
w rama.eh akcji socjalnej.
lowarsztatowców.
~:zewidziitl dla za~adów cji klim~tycznych w PZWł. Nr.
leży w pierwszym rzęqzie własne ośrodki maszynowe,
.
dyrekcJ1 na nowe inwestycJe 11u 7 w Kahszu.
pomóc chłopu w jego co- a robotnicy Państwowych
~sprawnienie pracy na. od_
RucJt wielow~rsztatowy ro~u mę zł. 94.933.000.- , na kapi- Co się tyczy węzłowych za.dziennym żmudnym życiu. Zakłaąów Kotlarsko-Aparacmku organizacyjnym we \948 wzmagał .się w roku ubt~- talne remonty 99.499.000 zł. Su gadnień technicznych <'hcemy:
turowych _ gminę Kłomni- wszystkich wydziałach Dyrek- głym w miarę doRtosowama my powyższe pozwoliły na prze przygotować park maszynowy
Zwrócono baczniejszą uwa
cit Przemysłu Jedwabnicza - parku m~szynowego do potrzeb prowadzenie następuJących po- jako podstawłl produkcyjnego
Galanteryjnego.
pracy wielowarsztatowca.
gę na ośrodki maszynowe _, cę.
ważniejszych inwestycji: odhu planu pzcstioletniego wykorzy_
Należy podkreślić, że dy- . Wysiłki n_asze. skup~ały się Dla przykładu ?1o~e posłuż~ć dowę ?dd~iału 3 PZPJG.. -Lód ~ ·ta.ć tiełną. szerokośĆ krosien,
powiecie, na fakt, że nie mo
zestaw1eme: w paz- Południe 1 przeprowadzeme w ściślej
d·.~tosowa-ć a.sortyment
gły one sprawnie działać w rekcje i Rady Zakładowe o- metylko na Ilościowym i warto poniższe
ko· do y,„trz11b r.)'1lku wewętrzne_
przeszłości.i spełnić swe za- bydwu fabryk przyszły ze ściowym wy.konaniu pl~n~ ~ocz dzierniku . !947 r. na czterech tym _oddziale cz~śc~owej
dania w przyszłości, jeśli znaczną pomocą robotnikom, nego. Połozono rówmez silny krosnach Jedwabnych pracowa- masaCJI, uruchoIDJ.eme tkalni go i eksportu, prowadzeriie nir
przy 17 PZPJ.G Lódź - Północ dal a.kc,i małej racjonalizacji,
park maszynowy tych ośrod
1
przeprowadzenie komasacji położyć silny nacisk na staranków nie zostanie wyremonw
tej
tkalni,
instalacji ność wykoticzanta
towarów
towany.
urządzeń
odkurzają,cych
w wprowadzenie steelonu do pro2
Najbardziej zapalna i akPrasa Tita rozpoczęła w o- przewidujące niespotykany w przez Agencję Reparacyjną . PZP~G. Nr. 1 w l.od.zi, zakoń- .:lukcji masowej. Przez ści sły
tywna młodzież robotnicza statnich czasach jeszcze gwał żadnym kraju rozmach inwe- W oficjalnym oświadczeniu na czen~e budowy tkalm na 200 kontakt z Dyr. Włókien ~ztu<'Z
~ros1en w PZP~. ~r. 7 w Ka· nych chcemy doprowad zić
do
- młodzieżowcy „Metalur- towniejszą niż dawniej kampa stycyjny, nie liczące się z re- konferencji prasowej
dnia hszu,.
k~óra będzie Jedną, z naj- podwyższenia
jakości proclukgii" - na zebraniu ZMP w nię prasową przeciwko Związ alnymi możliwościami pokry- 29.XIJ. 1948 r. wiceminister hardzteJ
no_wocześnie
urzą.dzo- cji przędzy szt11 czn flgo jedwa·
drugiej połowie grudnia br. ko~i Radzieckiemu i krajom cia wystawianych czeków. Lovett powiedział, że .,rząd nyrli t k ~'"'· budowę. maga~~._ biu i zwiększenia produkcji
de
okracji
ludowej.
Za
punkt
amerykański
nie
ma
nic
prze
postawili sprawę szefostwa wy ściowy tej kampanii
posłu
„TRZECIA SIŁA" CZYLI
ciwko rozszerzeniu wYmiany nów surowcowych l 1 remizy krepy i matu oraz rzucenia na
nad wsią. Termin ten „sze- żył koniec roku. Bilansując
strażackiej w tychże 711 - i~ lach rynek nowych artykułów, maDRUGI FRONT
handlowej z Jugosławią".
fostwo nad wsią" nie był je- rozwój gospodarczy Jugosławii
odhudowę zniszczonych hal
VI qowej konsumpcji.
IMPERIALIZMU
„New York
Z zagadni eń wcwn ę trzno _ or
szcze w początkach dosta- w r. 1948, frakcja Tita w KPJ
W swym przemówieniu no- Herald Tribune" z 29.XII.1948 PZPP Lódź i podstacji tra.nsfo
matorowych
w
~akładae h qanizacyjnycb musimy
posta·
zmuszona była przyznał z11.ła worocznym Tito nie wspom- stwierdza wyraźnie:
tecznie jasny.
manie się wszystkich jej prze niał w ogóle o walce z impe„Wobec faktu, że komu- PZP;TG. Nr. 1 ~ l.odz1, PZPJG wić na poziomie zaprowadzeW pierwszym etapie nara- widywań odnośnie planów go rializmem I podżegaczami wo
właści w ej
księgowodci
niści jugosłowiańscy, podob- Łódz -. Północ 1 PZPJG l.ódz· nie
stania tej akcji tłomaczono spodarczych. · w przeciwień jennymi, obszernie natomiast
.
. . materiałowej
ł
produkcyj_
nie jak i inni, mają głębo Połudme.
z. uwagi na to, że najistotmeJ nej,
go jako wyłącznie d-0prowa- stwie do wszystkich państw omawiał stosunki Jugosławii
wykorzystanie
narad
kie poczucie lojalności wowytwórczych
dzanie do stanu używalności obozu pokoju, Jugosławia nie z krajami sąsiednimi, obrzuca , bee ZSRR, marszałek Tito szym elemen~m w ~roces~ch technicznych i
uspraw·aienia.
proceparku maszynowego ośrod- wykonała planu, pomimo peł jąc wymysłami Związek Razmuszony jest przedstawi11-ó wytwórczych Jest człowiek, wię~ dla
ków maszynowych. Sekcja nej poświęcenia i bohaterstwa dziecki i demokracje ludowe. swojej partii ciągłe dowody, troska .o jego zdrowie, -warunki sów technologicznych, dosto~o
że jego obecna, niezależna ~racy i kwalifikacje jest na_ wa.nie do rosną cych potrzeb
Młodzieżowa przy Oddziale pracy robotników jugosłowiań Ataki te zbiegły się dziwnie
skich. Przyczyna niepowodzeń „przypadkowo" z następują
.sprawy szkolenia kadr.
polityka, nie jest wroga wo- .zelmł _zasadą..
Związku Zawodowego M~ta jest jasna: jest nią fałszywa cymi faktami:
bec Związku Radzieckiego". W ciągu . roku wzrosła ilość Wykonanie tych wszyst!dc'1
~o~~ów .wyszła.. ~a. przeciw polityka gospodarcza napiętno
Otrzymywanie w coraz więk
Brutalna szczerość nowych czynnych . żłobków z 5 do 9, planów jest punktem l_lonoru
m1cJatywie młodz1ezy, zwo- wana w rezolucji Biura Infor szych ilościach towarów ameprzedszkoh z 6 do 9, ambulato· dla wszystkich pracowników fi
sympatyków
Tito spod znaku riów z. 19. do. 28. Wzrt>sła ta~że zycmych
łując w kilka dni po zebra-1macyjnego Partił Komunistycz rykańskich obłożonych zakaii umysłowyc.b, za·
zem eksportu do krajów nie- Departamentu Stanu przyczy- zr-aczme 1lośc osób ~orzystaJą- trudnionych w przP.myśle jed.
niu młodzieży w „Metalur- nych i Robotniczych.
marshallowskicb. Oprócz naf- ni się do otwarcia oczu tym c;vrh z .wczasów, wycieczek, za_ wabniczo _ galanteryjnym i jegii" konferencję całej mło
ty, urządzeń wiertniczych, ma ieszc:z:e uczciwYJTI komunistom pomóg 1.t: p.
„PLANOWANIE" CZYLI
stem przekonany, że plany te-dzieży robotniczej, zatrud„DZIECINNA LISTA
szyn itp., Jugosławia fawory. 114 m1honów zł?tych wyda- zarówno w roku bieżącym jak
, nionej w przemyśle metalur
ŻYCZE~" .
zowana jest bardzo przy ostat w KPJ, których żelazna kur- hś!11y na cele SOCJalne w roku i w ciągu lat Planu Sześciolet
gicznym Radomska.
Przyczyną niepowodzeń by- nich rozdziałach odszkodowań tyna kłamstw i terroru odcina ub1eglY;Ill_.
niego, tak jak dotychczas btw
_ :Y., dw11. dni · u6źniei. w ły utopijne plany l!osood~rcze . niemieckich. dostarczanych
dotvchczas od orawdy.
AmbJCJ~ naszą. jeitt eyko· dziemy ;wyko~a~ ~,,-

Raz nawiązane kont.ak_t!
przerodziły się w przy1azn,
chłopi zrozumieli, że w kłasie robotniczej mają wiernego sojusznika, dla robotników stało się jasne, że wszy
stko to, co dzieje się na wsi,
nie może obyć się bez ich
czynnego udziału.
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Niedawno 91>eaker B. B. C. ogłosił aU.pioaym głosem, ie brytyjski przemysł węgłowy nie wy·
konał nakreślonego planu produkcyjnego na rok
U48. Niedobór wyniósł % i p6ł miliona ton, mimo,
że Anglicy zagnali do kopalń wszystkie rozporządzalne rezerwy ludzkie, a międ2y innymi kilka- ·
dziesiąt tysięcy byłych polskich żołnierzy.
nglicy planu nie wykonali, mimo to, że próbowali naśladować nasze dodziedzinie
świadczenia w
pracy,
W.>półzawodnktwa
mimo, że propaganda. brytyjska
po prostu wyska..
~
kiwała ze skóry,
~1iii
napędzić
ażeby
~~
górników angiel(~\
skich do wykonania planu.
reklama
Wszechpotężna
anglosaska również nie spoczywała. To wszystko razem jednak nic nie pornogło. Nie wyszło i już.
Nie sposób bowiem przy
pomocy jakichkolwiek nawet sztuczek z górnika angielskiego, pracującego na
lordów dziedzicznych, którzy zagarniają resztę pochodzącą z jego mozołu lub
też na lordów, wywodzących się z Labour Party
mianowanych do Rad Nadzorczych, którzy pobierają
ogromne pensje za nic, wykrzesać tego entuzjazmu,
jaki dobrowolnie i samorzutnie wydobywa z siebie
np. górnik polski, który dosl<onab rozumie, że pracuje
na swoim i dla siebie.
Nic dziw-nego więc, że
górnicy polscy wydobyli w
r. 1948 - 70 miln ton węgla. Nic dziwnego również,
że górnicy polscy dali w roku ubiegłym właśnie 2 i
pół mili6na ton węgla ponad plan.
slę
Sprawa załamania
dość
brytyjskiego
planu
smutna dla Wielkiej Brytanii, nie kończy się jednak na węglu.

socjalistyczne
wyśmiewaU
planowanie w ZSRR.
„Planowanie - to mrzon
utr"zymyka i utopia" wali jeszcze niedawno uczeni i politycy burżuazyjni.
Jednakże pierwszy, drugi i
następne plany pięcioletnie
w ZSRR wypełniane przez
narody Związku Radzieckiego z nadwyżką i przeobrażające z roku na rok
nie tylko wygląd zewnętrz_
n r jednej szóstej kuli ziems!dej, ale i jej strukturę
„przekonały''
społeczną najbardziej tępogłowych i
epigonów
twardogłowych
burżuazyjnej ekonomii.
To też dzisiaj, gdy socjalistyczne metody planowania poczęły zdobywać sobie
prawo obywatelstwa w wielu krajach Europy Srodkowej i Południowej, i gdy
planowanie to osiąga coraz
lepsze rezultaty nikt na Za
chodzie już nie wyszydza
metody planowania gospodarczego, wynikającej z nie
śmiertelnej nauki Marksa,
Engelsa, Lenina, Stalina.
ekonomiści
Przeciwnie,
i politycy burżuazyjni, przy
znając klęskę swych poprzednich koncepcji coraz
częściej poczynają mówić o
swoich „planaĆh". Inicjatorem „burżuazyjnego planowania" jeszcze na kaka lat
przed drugą wojną świato
wa był Schacht, który na
zlecenie Hitlera i Goeringa
opracował sławetny hitlerowski „plan czteroletni " .
Po drugiej wojnie „plany'' bu!'żuar;yjne poczęły sy
pać się jak z rękawa: „Plan
Monet'a" we Francji, „plan

o to, że niewykoC'.. odzi
„planów
brytyjskich
nanie
gospodarczych" stanowi już
drugą za życia jednego pokolenia katastrofalną kięskę burżuazyjnej nauki eko
nomicznej.
Już wprawdzie minęły
c:asy, gdy anglosascy ekoolT'iści burżuazyjni wychowani na wstecznych w do-
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nomistów, i polityków burżuazyjnych przechodzą tyl1'0 do krainy martwych
wspomnień.

Kto pamięta dzi ś jeszcze
o planie „De Mana''? Kto
wspomina plan „Monet'a"?
pogrążona
Pamięć o r.ich
jest w nicości.
Natomiast zrealizowane,
socjalistyczne p i ęciolatki sta
linowskie weszły na zawsze
do historii świata.
N ie ulega również wąt-

obradował

Po raz pierwszy w Łodzi
Obradowali wczoraj aktywiści Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej - członkowie Związku ZawodowePracowników Służby
go
Zd1owia - lekarze, pielęgniarki, sanitariusze. farmaceuci i inni przedstawici.ele
zamkniętej i otwartej Służby Zdrowia.
Na naradzie obecni byli!

wczora1• w

przedstawiciele sekcji zdro-'
wia przy KC PZPR - tow.
dyrektor
dr J Grynberg Departamentu Planowania
przy Ministerstwie Zdrowia
oraz płk. Przysuski.
Omówiono również szczegółowo i przedyskutowano
dotychczasowe osiągnięcia
i braki lecznictwa społecznego. Ustalono też plany
działalności na rok bieżący

Masy

ze szczególnym uwzględnie.
niem odpowiedniego roztol..Zenia opieki lekarskiej nad
robotnikiem w mieście i mało- i średnioi;olnym chłopem
na wsi, oraz podniesienia
poziomu ideologicznego pra·
cowników Służby Zdrowia.
Do tematów poruszonych
na konferencji jeszcze powrócimy w szeregu artykułów. (m.).

plastyczne-przemysł przyszłości
Ciekawe pomysły i ulepszenia

Nied4'WDO piealtiśmy o tym, du.kit w lZllliietnośd od g~~ k lórych można 6pocraq.d:zJa.ć 7Jwydt. gie pieniądz~. Obecnie fabryftti
n.a1sze pnzygtąJ>iły do prodclccJi
:ie PZPB nr. 3 ooaz dwie iimne wa.I1Sltwy maJSy plastycz.neJ 1 od łym OłłówOOiiem .różne :nota.tiki.

f<1bryki
pi~y

oo

wiłóloiieniruicze

przystią-

nej skóry,

IPfOOOklQłW~j

plastyozmy'Ch pod

z mas

kiierowni<:Arty'krulów i

twem Dyirekcjł
1'koa•nim Teab.n.iainych.
Obeonie., po wpfywńe kiilLknl
n1iesiięcy Olka.ruje 6'ię, że prod'Uikcja te-go cennego 6JU'1'0IWCa
ustE)pcz,egio ma prczed oobą wiiel
.
k.i•e peirspeklywy.
Sztuczma tilkióra., czyli igieht
powstaje, jak wiadomo, w ten
siposób, że 21WY-kiłll 1.kaminę bawe1n:oa.ną lub lnilcim.ą pokrywa
się plasty'C'7Jnl\ wairstiwą, i;po-

z-aanówiły odmianę

igie· tego a.r<tyilmhl rz mas plra.s tycz·
do wyirobu rolet nych. Wstępine próby dafy wyW ~u b1eząqm gUOl~lna w wagonadi lwletjowych. a dla ruilki nader pozyty>Wlll.e. N a.u•
produloclJa tego airtyilwłu :v~nna pobrI.teb prrem)'8łu elekibroteah- linoleum jest niełamliwe, elasjuż wynieść potruad drwa m1hony nliezin>ego produkuje się już ce- tyczne, wodoodporne l oo naj·
a.rtyk'llł, ważniejsze kwasoodporne.
metrów kiwoadlratoMrych CLY'li ikil ratkę ioola.cyij~
ka,kJrotnńe więcej, aniżeli w ro- który do tej poa-y musieliśmy
Pie!'W\Sze rpall'tie nowo~
sprowadzać z !llag•rainricy.
k>01Wainego lino.leu.im 'Z.al!Ilówfone
kru ubiiegłym..
Ale t:o wszystko byuiialjllillll:iej zost-afy już pnzez PKP w ceilu
Z iqieli•tru wy:konoam.e ~aną
~iędzy mymi n~we leig1~ac nie wyoierpuie moci;liwoOOi za- wyłożenia pod:lóg w wa.gionacll
Je związkowe ~1~a m1l!~n?w stosowania mas pła.stycznych. 0&000wyoh. Pewne pnzydr.zńl(lfy
PKP

jakości .maże mieć 11J.<1Jjlb~

j.ej

produ:!ocji tzw. 6llJWiaz- daii.ej ~óŻdlJOtro~.e ?Jastooowalllle. lilbu,

6Ziluk), oprawa roznycli

kis1ążeik

sł'Użącą

„wyui.aiazk.iem" w otr:zyma}I\ róW'llież r.t1JPirtale, ł!rn·
t.7Jw. tkaniny bulaibooria i la.borat.O<ria chemia·
ne.
Tkaninę tę, podobną bardzo
W~le i11mycli a1rfyArulów wy·
do zamsa;u, ot.nzymuje 6ię w ten pirod'UOCowa~ O<Sltaibruio na61Z pmes.posób, że normaan(\ tka.n:iJ!l.ę myisł na bazie mas plastycz.
np. 6'\llrÓwkę pokrywa się war- ny>eh. Między innymi :znajdruj4
sbwą masy plaistyomej a na to się już w probe.cit takie ręwe
z kolei sypie się zmielone od- lacyjne wyrualazki, jak azółen
padki we.t.niamie, kl\lrz wełniany ka 1kackie, WJ'lprodukowane rz
i tip.
masy ?laslY'CTllT\ej (1laaniast drze
Całość pm:eohodzi nast~niie wa 1oo·melowego), gońoe, roe,pr.zea: kaJamdeir i ·w rerultacie rz.alk:l, wail!ki dla pr.ziędza.l.ń,
na· mans"W<ny, nn'llir.kii WTlJeCionoefekitowną
~my
miastkę ~ krt.óra nada.ii! we, ~1J0l.acja dna pmiewo<lów i
si ę do proóuik.cji wyirobów ga- kabli, wę-l.e (z.amililst węży gutorebek dam- IDOIW)'Ch.)
lanteryjnych,
siloich, paisków iitp.
Zasto>Sowaruie w praktyos
Tkanimy deke>recyjne, wy&:o- tych nowych ipom~ów naszych
nanie z mas plaistyic=ych mogą ill!IŻynierów i te<:hnilków poo!W'O'li
być bairiWione w dowolny spo- na zosa:czędzeini.e wielu mirriosób, a porzJa tym g.ą nfopITLema- nów dolarrów diri~ wydatnemu
ikia.1n e, oo w znaczarym sto.pniu 21tIWl.iejszeniu dmportu gumy.
po.clm.o!si lilch waJI'lość.
dumewa komnied01WegO, &'kóorr ~
llllnYIIIl .suk<:esiean przemysru wle111.1 dnimryic:h cennych IMgM·
teochnia- niemych MI!'OIWCÓW.
airtyk'lllłów t tkam.in
nych jiestt urudhomienie kmajo·
Trudno jieszO?Je przetWidzleć
we.j proiduik.icjli Hnoaeuan.
w tej cluwUll, jialk daleko pa;u·
P.rzed woJnll nie prodrulkowe.- nie si>EI w pney6•zlłośd pnzemysl
liśmy w lkrra1ju dobrego linole- ma8 pla5tvazn'j"ch. ale nie ulega.
um. Po wojnie produkcji ~ej juf wą.bpliwości, że ta nowa u
wogóle jesrroz.e do niedi!l\Wla nie nas, irodząca się doipiiero g-aJąt
uruclromi1Jiśmy. Linoleum spro· pwemyshJ ma pwed wbą Wiel'W'atÓ'Zaliśmy :z zagramicy iz:a dlro kie pemoeMvwy.
Nowym

. tej dz.iedzi:nn.e
Poczt:owa Kasa Os~ści deloo ra.c:yjn e.

iltp.

uamów.ilt<1 617JCi.ególm.ą ocLnuanę
igielitu 611.użącii do 'W'Y'TObu komądzoną ri: r-óżnycll clhemikoa1'iń.., pert - tecrek, w którydi praeOtr.zyimamy w ten eposób pro- cllowyw.am.e sa dokiumenty i na

15 tys. ton margaryny na rok bi"ez·

jowym
strony

tłumaczy się

niską ceną

z jednej
- , 375

zł

n::

:; ~i:~~ C:~ ~e~~s1:a:1:'8
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przeszło 7 milionów egzempla Rolniczej USRR wydało prze czarsk!ego, z drugiej zaś strorzy książek t broszur. Obecnie szło 3 miliony egzemplarzy ny - trudnośclaml tłuszczo-

11'

wym!, jakie odczuwamy po
wyjdą na Ukrainie dzieła Le- książek. .
Wydawnictwo wojnie · w wyniku znacznych
Państwowe
n!na i Stalina w przekładzie
pogłowiu bydła,
w
Literatury Pięknej dokonało strat
na język ukraiński.
Literatury również poważnej pra.cy. Wy- zmniejszenia produkcji mleka,
Wydawnictwo
dało ono między innymi utwo 8 także i słoniny.
111~!1;;ll!M11111111111 1111111111n1111111:1111111m1111111111n11111111111111111111111\11111!1111111111111111111111J~1n1lłlllll;ll!1111111111~Htl~n1n11tliia11111n
ry pisarzy ukraińskich oraz
10 utwory pisarzy bratnich republik w przekładzie na język
W11"r:r.eeh", 17.00 Koncart rol.. ukraiński. Przed kilkoma dnia
PROGRAM NA PONIE.
D:6IAŁEK, '10 STYCl.Nl.:\. r~kowy. 17.50 „Biblioteka im. mi wyszła z druku pięknie
Lenina. w ł.lo~kwie" - poga. wydana „Eneida" KotlarewR.
1949
przemyśle
18.00 „Walee Ja.na skiego.
danka..
11.40 „Uezymy si~ '.'Tiiewa'3" Brahmsa". 18.20 Pieśni Hu·
W przemyśle maszyn rolni- pieczeństwa ł higieny pracy.
wydawnictwa
Obwodowe
audycje. szkolne. 11ło..,no • mu. go Wolfa. 18.35 „Dzieje jedne- charkowskie, lwowskie, ~taliń czych, podobnie, jak i w inAkcja przedsięwzięta w tym
strajku'' - wspomnienie. skie, odeskie i zakarpackie, nych gałęziach przemysłu me- zakresie, prowadzona za pozyczna. dla. !du :nłods.i;yeh. go
11.57 Sygnal czau i hejnał.. W. Wasilewskiej (12). 19 OO wydały przeszło 200 książek o talowego, położono w ostat- średnictwem przyfabrycznych
19.40 ogólnym nakładzie około 2 mi nim czasie specjalny nacisk kół BHP (Bezpieczeństwa I
popularny.
12.04 Wiad•Jmo4d r.ołnfuiic.l'I ~. Koncert
12.20 Koncert so•„. „~.61,-. U .45 „WR:r.echnica Radiowa.". 20.00 lionów egzemplarzy.
na polepszenie warunków bez Higieny Pracy), dała już poAudvcje. dla. w~i. 13.l'l PitZ~· vznrnNIK. 20.4.i Mn7.yka. z
RWA. 14.30 (L)Z pm~y. H .?.(i ilłyt. 21.00 .Au!lyc:•\ Pol~ki11go
(L) Roman39 <';yg,l\skie (pły. W~clfiwnie. twa };I u7.)'l'7.ni'go.
l{.1munikaty. 21.35 Montaż litcrneki z okazji
14.55 (L)
ty)
15.00 (L) A•ulycja Płt1~no.mu· 21i.lt>eia pracy pi~:i.r~kirj .M.
zyczna p. t. „Ci11Reppe AnRelmi Szołochowa. 2:l.OO „Na Dobrastudiującej młodzieży
„
- tenor zapomniany", J5.30 noc" - Gra Orkiestra Uo:r..
f 40 tysięcy zł rocznie.
t dialnych I zapomogowych.
stypenI
zapomóg
Kwestia
Laureatka. m. st. Wanzawy E. głośni Wars:r.awRkiej. 22.45 (L)
od stypendiów
Niezależnie
W b. r. Ministerstwo RolSzelburg . Z!l.·eml-ina. mówi do Konce_rt . życzeń. 22.58 . (L) diów dla niezamożnych studzieci. l;i.45 T-:wadre. ".l!t rouzT"]o Om6w1eme programu na JU t.ro. dentów,
się nictwa i Ref. Rolnych przy- Min. Rolnictwa w roku bierekrutujących
wiadon~oś~i. przeważnle spośród ma!orol- znało 279 stypendiów dla stu- żącym udzieli pomocy mateOstatnie
popularnej. 1 fi.M DZIEi !};lK. 23.00
Lud chiński walczy o 23.10 Muzyka tan~czn11.. -3.wO
16-30
studendla Program na. jutro. 23.30 Za. nych chłopów i robotników dentów wyższych uczelnl, stu r!alnej niezamożnym
w~lno~~;·, - pogadanka.
rolnych, jest przedmiotem ti>e diujących na wydziałach rol- tom w okresie odbywania
młodzieży. 16.50 „Oświa.ta na kończenie audycji i HYM1j.
praktyk wakacyjnych. Na ten
cjalnej troski Min. Rolnictwa nych.
...,,...,.,.'lłlltllł•tł!T""'1tflf ll"''""'Slll"I=
""""""""""""""'"'"""""""""""''*llli&Mlii"'4;1HĄl&idiiN
Ogólna suma przeznaczona cel przyznano ogółem-1.700.000
i Ref. Rolnych. W chwili o•....„ ..•..·-···········-·-···-··················-························ becnej czyni się energiczne przez Mln. Rolnictwa na sty- zł. Suma ta rozdzielona bę
starania w celu znacz~ego po j pendia wynosi 11.160.00p zł. dzie pomiędzy 100 najbiedwiekszen!a krerlvt6w ~tvm~n- T{::i;..rlv atvnendysta otrzyma nlejszych studentów!

Bezpieczeństwo i higiena pracy
maszyn rolniczych

w

Państwo śpieszy

na pomoc · zimową

Łodzi

.•
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Rozwój czylelniclwa w USRR

Złóż ofiarę

się

Aktyw PZPR-pracowni'k'ow Sł uz'by Zd row1a

mai tych cudotwórców i zna

• • k
,
· mili•onow
'40
nowych k s1ąze

•
Co usIyszymy przez ra d

uczy

powszechnych czy przynależność blisko
w
dla dorosłych na Dolnym 1.300 uczniów do Związkó'.11'
Sląsku, utrzymywanych wy Zawodowych, ok. 500 do
tyczna i g08(>0danu tpo- pliwości, te nasz Polski łącznie przez Państwo, za- PZPR i blisko 900 do róż
czywa w ręku klasy kapi· Trzyletni Plan Odbudowy uważyć można stale wzra- nych organizacji społecz
tal~tów, rozdzieranej przez Gospodarczej wejdzie nie ,tający napływ młodzieży, nych. ·
sprzeczne interesy grupowe, tylko na wieki do historii zatrudnionej w przemyśle.
Ze względu na stale zwię·
Na ogólną liczbę 4.500 kszający się napływ mło
klikowe, g<hie istnieją rói- t naszego kraju, ale będzie
ne „orientacje", wreszcie w miał również swą kartkę w uczniów z 20 szkół po- dzieży zatrudnionej w faustroju, w którym klasa ro- księdze, zwanej dziejami wszechnych dla dorosłych brykach, szkoły powszechne dla dorosłych skoncenbotnicza dławiona jest prze-z świata.
70 proc. sto.nowi młodzież, trowane zostały w br. szkol
I dlatego nie możemy o
jarzmo wyzy!ku klasowego,
burżuazyj- pracująca w fabrykach.
r.ym przeważnie w ośrod·
nie nwże być planowania w „planowaniu"
w
przemysłowych
O wyrobieniu społecznym kach
. dosłownym tego sto-va ~na- nym pisać inaczej aniżeli w
młodzieży szkół powszech- gminach i gromadach wiej·
•
cudzysłowie.
czeniu.
nych dla dorosłych świad- skich.
W. Lemiesz.
I dlatego załamują się jelen po drugim „plany" roz- ._.....-............-~~--------..;....:;..____________~----------------------------------

ący
„plan CrippMarsl:alla",
sa" itp.
Twórcy tych planów próRośnie produkcja tego cennego tłuszczu
..>ując naśladować marksiDzięki systematycznej roz- cy ton margaryny. W planach
stów zapomnieli tylko o jednej „drobnostce'' - że re- budowie urządzeń przemysłu na następne lata przewiduje
alnc i na naukowych pod- tłuszczourego i powiększaniu się uruchomienie dalszych fabryk i doprowadzenie zdolnor·
·
stawac h oparte P l anowame powierzchni upraw nasion ole ści produkcyjnej przemysłu
fabryki w Bielsku i margarynowego do so tysięcy
moż~ powstal tylko na istych
gruncie określonej struktu- Gdań~ku wyprodukują dla roz ton rocznie.
t b
t j
prowadzenia na wolnym rynry klasowej.
w bieżącym roku 15 tysię- Wzras a ące zapo rze owan 1e
r ku
__z_·....:.p_o_1_---------------::--- na margarynę na rynku krab:;;,;ie:;_;d:z:i:s;,:ie;;j,:sz:e::.:j~k.:.;o:.:n.:.;c:.:e:.!p:.:c:::j:a.:.ch::.;,:.,_..;T:.a:..m,:::.....::g:.:d:..z_ie__w_ł_a.d

Na Ukrainie wydano w 1948
roku 1.700 pozycji książkowych o ogólnym nakładzie
40 milionów egzemplarzy.
]Vydawnictwo
Ukraińskie
Literatury Polityi:znej wydało

i wsi
miast
•
•

z

pomocą

myślne

rezultaty.
ków przy pracy

Ilość wypad
zmniejszyła

się w całym przemyśle maszyn rolniczych w ciągu 1948
roku blisko dwukrotnie, zaś
w niektórych zakładach nawet trzy- l czterokrotnie.
Tak znaczną poprawę w tej
dziedzinie należy przypisać
przede wszystkim zainstalowaniu szeregu nowych urzą
dzeń zabezpieczających, powszechnemu stosowaniu ubrań
i okularów ochronnych, zwlęk
szonej dyscyplinie pracy oraz

uśwtadomłenlu ogółu pracow~

ników o potrzebie zachowania
odpowiednich środków ostroż•
noścL

Wydatki na te cele, jak rów
na budowę łaźni, natry•
sków, szatni, ambulatoriów
itp. przekroczy!y w r. ub. 40

nież

milionów

zł.

I

....

w.

TEODOR DREISER
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Tra gedia

Amerykańska
u

od ~ku w Kamza.t City Clycle postcmowil
żyć możltwie jak najskromniej i ostrożnie, pracować
pilnie i wyglądać „po gentlemańsku". To też i zachowanie się jego poza godzinami zajęć zawodowych nic
również nie przedstawiało do życzenia.
Staranne spełnianie obowiązków i nienaganny tryb
żyvi,a bratanka zwróciJy nań uwagę Samuela Griffithsa.
Stryj postanowił awansować Clyde'a: dal mu „naczel-

tutaj,

Od !łedakcji: .przed połączeniem się respołów re~keyJnych „Kuriera Popularnego" i. Głosu Robotmc:zego" w „Kurierze Popularnym" b;la drukowana
Tragedia
w odcinku powieść Teodora Dreisera pt.
amerykańska". Pf'ZYiStępując do kontynu~:i.rua druku po~ższ~~ powieści - podajemy w krótkim streszc:zemu tresc poprzednio drukowanych odcinków.

ne

„Marzyl st~. o tym, uby mógl mieć lepszy kolnier~yk, porzqdnie1szą koszulę, przyzwoite buty, eleganckie pal~o, jak niają inni ?hlopcy. Ach, te pięlone garnitury, oteple, przytulne mieszkanw zegarlci pierścienie
J
•
'
•
tzpilki...."

N~e ,~a~8Uo się by'!P}mniej na to, aby te

rzema

•

„górne

ma-

pięmUJ,.Stoletniego amerykańskiego młodzieńca

stanowi.ska nad 25 robotnicami z pensją 25 dolarów tygodniowo".
Wśród łych robotnic znajdowała się mtelig&n.tna
i lad.n a praktykantka Roberta Alden, którą mlody
kierownik - wbrew swym postanowieniom ,,życia bez
Ewy" - wyraźnie się zainteresował. Mimo obawy
przed Griffithsami, Samuelem i Gilbertem, zainteresoioonii; to i skłonność do Roberty prędko przeszły w gorętsze uczucie.
Stosunek między Robertą Aldmi a Clydem Griffith:łem niewątpliwie przybrał by i.n ny obrót i zalwńczył
by się zapewne normalnie małżeństwem, gdyby nic pokrewieństwo mlodego snoba z zamożnymi krewnymi.
,,Cą ~<>wiedzą Griffithsowie'.l"-to w owym okresi e decyd01palo o postępou"aniu Clyde'a. To również sprawiało,
że Olyde czul się przynależnym do klanu ·milionerów
i odnosił się z pewną wyższością do kochanki jako do
„zwykłej robotnicy".
To i~czuoie fałszywej d1~my i W'IJŻ.n:o.foi 1.vzra13falo w
miarę, jak wzra3taly bliższe .~tosunki mi ędzy .~ynkiem
misjonarzy a środowiskiem Giif fiihsów. Od cz.a.su
zwłaszcza, gdy wpadl w oko zamożnej miss Sandrze
Finchley - Clyde'owi zupelnie się przewróciło w gloioie. Rzecz jasna, że wobec nadziei flirtu i ewentualnie
koligacji z taką panną, ,,zwyl\la robotnica" Roberta
Alden, przesta:la s-ię w ogóle liczyć. Clyde zaczął się
„WBtydzić" swej miZośoi do córki farmera, zaczął jej

'
Clyda Grifjithsa, zostały prędko spelnione:
SY_n ubogie": r?dzioów, ~jących bzika na punkcil
~e~rstwa misyJneg?• wló_ozyl si#z nimi po miastacl
' miasteczkach Stanow ZJednoozonych, biorąc udział
(razem z r~sztą rodze~stwa) w śmiesznych i upokarza;qcych mityngach ulicznych, w czasie których ojciec
·i matka próbowali zaszczepić wśród przechodniów ' ,bo'
jaźń i chwalę bożą".
Zajęui misją udoskonalania cakgo §wiata Asa i Elwira _Griffithsowie niewiele troszczyli si.ę o 81Voje potonistwo. Szukając wciąż lepszego pola do działań religijnych przenosili s-ię z miasta do miasta, uniemożliwia
jąc dzieciom naukę szkolną i zdobycie jakichś kwalifikacji za'WOdowyoh.
Przelomem w życiu domowym GriffithsÓUJ atala 3'ię
tlopiero ucieczka starszej sirutry Clyde'a. - Esty. Jak
to zwykle bywa w rodzinach, gdzie się nazbyt często
powtarza d.zieoiom dogmaty wiary - wystarczył jeden
dośw'dldczony dandys i cala praca misyjna rodziców w
unikać.
leb wzięla: dziewczynka umknęl.a r: kochankiem.
Nie bylo to ta.kie latwe: Roberta zaszla to ciq~ę.
Ucieczka Esty załamała moralnie starych GrifTym.bardziej przeto nie chciała i nie mogla poz1oolić,
fithsÓUJ i dzięki temu bodaj Clyde zdolal się usqmoaby w tym stanie kOchanek ją porzucił- i poszedł sobie
«ki.elnić. Otrzy'lrUU zwolnienie od ud.zialu w rodzinnych
do innej. Klopoty Clyde'a wzrastają. Szuka sposobów,
praoach misyjnych, zdobywając polffldlJ praktykanta
jflk się -ich pozbyć, jak się „odozepi.ć" raz na za.wsze
przy fabrykacji wody sodowej.
Roberty
od 3tojącej jego szczęściu na zawadzie Nie dlugo jedna1c „popa.sal'' "4 nowej posadzie. Tak
Alden.
~ zlożylo, że udalo mu 31.ę uzyskać ~ „w8panial8Z6" stanowisko, zbliżająoft niebezpiecznie rozmarzoneRozdział XX.XI
go młodzieńca. do jego rojeń o zbytku i przepychu:
Qt6 dwa listy, które· przyszły jednocześnie i jeszcze
Clyde zo.stal „bell-boyem" to największym hotelu K<Jht·
silniej podkreśliły c~ą trudność położenia:
eas City - Green Davidson.
Pine Point Landing, 10. VI.
Luksusowo urząd.zony kotel, przepych, o jakim wyClyduś mileńki!
chowanemu w ubogich warunkach chlopcu nawet B'ię
Jakże się mniewa mój kiciuś? Tutaj jest cudownie.
nie śniloJ widok bogatych ludzi, majflOiJoh tyle „róż- ,
nych rozkoszy" na zGWOlanie - oto atmosfera, kt6ra Masę osób już przyjechało, a z każdym dniem przyjeż
dża co"'.'az więcej. Kasyno i plac do golfa już otwarte
nie miala stanowczo dobrego wpływu na Clyda. Oceniai pełno tam zawsze osób. Stuart i Grant wybierają się
jąo wa:rtość „owoców kultury" od. najgorszej, kotelowej strOtJ,y, zaoząl formutować sobie poj.ęci.e „szczę- swoimi motorówkami na G~ay's Inlet, m~sisz .wię~, k?ścia żyoWwego" w 1wj:mpelniej niezdr .:;wy i przesadny chany pośpieszyć się z przy1a~dem. Tak Jest pięknie. ze
trudno wyrazi~ słowami. .Takie. s_ą ~u_dne te szmaragdosposób.
W tych warunkach prędko się w ni~ obróci1y za- we p~la, po ktory~h bę.dziemy J_ez~zih k.onn?. Czeka •nas
sady moralne, z takim staraniem wpaja;ne przez poboż- \ pr?cz ~ego pływan~e, w10słowame i codziennie od czwar.
.
. .
nych rodziców. Chłopiec poszedl drogą t. zw. łatwych .te1 tance, Vf kasyn~e.
1
Wł~sme ':'. t~J chwili zsiadł~~ z Dickeya~ lecz po
uciech. Przestały go obchodzić klopoty domowe i riędza rodziny: pieniądze zdobyte w hotelu z~ po- śniadam~ wyJezd~am zn.owu, al.e 1uz. na poc~tę, zeby ~y
§w-ieu,,,.r n.a piękne stroje" i zabawy -e zdemoralizo- słać te listy. Bertma obiecała, ze dziś albo Jutro napisze
do Ciebie, żebyś przyjechał na „week-ęnd" albo kiedy
"'
·
"~"""'. kole,,
· ,k o· h ac,
· przyJec
· więc
wanymi
z~chce~z, a ze Son d ra c h ce,. musisz
też spotkal mlodq kobietę, która bez trudNiebawem gami.
meczme, słyszysz, konteczme ... bo Sandra da w skorę,
n•odoó--:--'A-~
„_
.
.
,
·...:•
.
.
"
,
b
nosci zawrov.,,a mu w g~OW1.e i uczyn-""" .., „~
z ·k· " zo aczysz.
·
kom
·
l dz' •
Ci ten bzidki chopaciek baldzo ciężko placuje w 'swoym n:iewo n~ iem • •
nego m 0 ten~ s1;0oim „po
~PłY:J7 Hortens3i Br:gp.s ~ CZyda .był Jale n_a;norszy jej :fablyce? Siodla cie, zieby on byl psi niej, bo cie z nim
~ pomągnąl za sobą, 1esli się !ak ~ozna ~yra;;if!, dal:J?Y tańcić, pliwać i jeździć na koniku ...
A nie zapominaj o rakiecie tenisowej i pałkach do
Jeg_o mor~lny upadek. Zakoncze!"w z~3omos01. z _miss
Briggs miało c.ha1:a~t~ kryminalny· C!yde bior'ł<'. golfa. Prześliczny jest plac przy kasynie.
Podczas mej rannej przejażdżki jakiś ptaszek wlewraz z Horte~Ją ' JeJ t~rzystwem ud.ział w nooneJ
hulanoe, stal się uczes!nikiem, przykrego wypadk~ s~- ciał pod kopyta Dickeyowi, który tak się przestraszył, że
moohodowego, w_ wyniku k~oreg~ - dla _ooalenia się stanął .dęba, i Siondla o mało nie spadła ... Czy Clyduś
.
przed aresztowaniem - musiał zbiec w ogole z Kanzas bardzo się tym zmartwił?
Siondla napisała masę listów dzisiaj. Jak je wyśle
.
. .
City.
Od tej pory_ dla ~go Gnpithsa r~pooząl ~ę wszystkie, pójdzie z Bertiną i Niną do k~syna. Czy nie
okres tarapatow i długich wędrowek po rozn~.ch 1!na- chciałbyś pójść z nami? Tańczylibyśmy pod melodię „Tastaoh. Praoowal jako pomywacz w res.tauracJi~ Jako udy", bo Siondla bardzo lubi tę piosenkę. Ale teraz Sionpomoonik szewca i ykspedient w sklepie kolonialnym, dla musi iść się ubrać. Jutro otrzymasz więcej wiadomoś
imal się najróżnorodniej:szych. ~ajęć, -p_o" to, b_y ci, ty, bzidki chopaćku. A na list ~ertiny. odpi~z ~araz.
po p9ltorarocznej tułaczce „ustabilizowac się . wreszCt,e Widzisz te kropki? To są pocałunkl. .. Takie duze i ma- już w poczuciu pewnego bezpieozefr,stwa - Jako woz- lutkie, a wsistkie dla bzidkiego chopaćka ...
Sondr.ę masz wspominać codziennie, bo ona co dzień
nica platformy towarowej w Chioago.
•
.
z posady tej „wytrącił" go list. matlci, zalecający s.y- pisać będzie do cie~ie. Jesz~ze trochę całusów.
Clyde natychmiast odpisał w tym samym tome, ale
nowi skontaktowanie się ze strwem Samuelem Gnf •
jiths'em z Lycurg1~. Stryj ten byl dla Clyde'a od dzie- tegoż dnia poczta mu przyniosła także i list od Roberty.
Bl~tz, 10 czerwca.
.
.
ciństwa postacią nader atrakcyjną i „~~omq": ?rat
Drogi Cl~dzie! .
•
.
jego ubogiego ojca, a pan oalą gębą, m1li<mer,. Wte~i
przes~ać
Idę j;iz spac, al.e przedtem chciałar:i.
wytii.;órca kołnierzy męskich i 1wszuZ. Oto ktos z bl\·
parę slow. Tak rruałam z.nęczącą pod~oz, ~e p~zyJeskiej rodziny, dla którego pojęcie przepychu i ~b'!jtku
chałam prawie chora. Wiesz dobrze, ze me miałam
nie bylo abstrakcją lecz konkretną rzeczywistoscią.
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SamueZ Gnffiths, .<><?ZYW'tSC'łe, nie u~rzymywa~ .zad
nych sto~nkow z .miswn.a~z.~m Asą Gnfjiths, ani int~resowal się lo~em. Jego fa_milii. Mimo to, gdy zetlcn~ sip
z sympatyoźnie wyglądaJącym Clyde'm, postanowił co.'ł,
jak_ t? -~ię m?wi, zrobić .dla bratan_lw. Na początku n_p.
umwscw !JO ~ako robotnika w sV?oich zakl~ch kolnierzy m~ski~h i k<?sz~l, '!potem ,,się zobaczy · ~ tym, naturalnie, ~e o J~lcichs tam kr:ntaktach :~innych C,ZY
towarzy skwh między bratankiem-robotnik-iem a rodZiną
„
stryja-m;;;w nera nie będ.zie żadnej mowy.
Mimo tych zastrzeżeń, minio nawet wyraźnej antypatii, jalvą mu okazywał jego bezpośredni przelożony,
bra.t stryjeczny, Gilbert Grifjiths - Clyde był bardzo
szczęśliwy, że „zaczepu się" w zakładach w Lyt:JUrgn.~.
„Trzymał się" też w pracy zupełnie przyzwoicie i nie
dawa1, zamożnej familii powodu do niezadowolenia ze
swej obecności w wytwórni stryjowskiej. Należy dodać

ochoty jechać sama tak daleko. Czułam taki niepokój, takie dziwne przerażenie, chociaż wiedziałam,
że spełniam tylko to, co należy do naszych planów,
bo przyjedziesz przecież niedługo po mnie, jak to
obiecałeś.

Clydowi w tym miejscu słabo się zrobiło na wspomnienie obrzydliwej chałupy, w której teraz zamieszkała
Roberta, uczuł jednak przy tym bolesny ucisk serca
z litości nad nią. Czyż to jej wina, że znalazła się w tak
strasznym położeniu? Cóż ona dobrego zaznała w życiu
i co ją ·czeka? Nic ... prócz ciężkiej pracy, a może zamą~pójścia za pospolitego człowieka. Po raz pierwszy od dni
wielu, może dlatego, że dwie jego kobiety były nieobecne, myślał o Robercie ze współczuciem i smutkiem. Czytał dalej:
Bardzo ładnie jest teraz tutaj. Drzewa się ślicznie zazieleniły j kwiaty zakwitły. Ze swych okien
Wyjechawszy
słyszę brzęczenie pszczół w sadzie.

z Lycurgus postanowiłam naprzód pojechać do sio- ·
stry, bo nie jestem pewna, czy ją kiedyś zobaczę,
chyba, że wrócisz mi moją cześć kobiecą, bo tylko
wtedy mogłabym jej spojrzeć w oczy. W przeciwnym razie nigdy już jej nie zobaczę. Nie wyobraNie, jest
żaj sobie, że obmyślam coś strasznego„.
mi tylko bardzo smutno na duszy. Mają taki ślicz
ny mały domek, bardzo ładnie umeblowany, mają
i gramofon, i wszystko i Agnes jest bardzo szczę
śliwa ze swoim Fredem, i mam nadzieję, że tak
szczęśliwa będzie zawsze. Nie mogę oprzeć się myśli, że i nam byłoby dobrze w takim domku. Od
samego przyjazdu Fred zanudza mnie pytaniem,
dlaczego nie wyszłam jeszcze zamąż. Odpowiedzia·
lam mu, że bardzo być może, iż niedługo zobaczy
mnie mężatką. Sl«>rO\ ktoś wytrwale na coś czeka,
dochodzi do cek.i. - Tak, ale żebyś nie skoi'lczyla
tylko na cze~aniu - odciął mi.
Tak jestem szczęśliwa, że mam znów matkę przy
sobie, moją najdroższą w świecie matkę, dla której
nigdy, nigdy .nie chciałabym być przyczyną smai:-twienia. Mam przy sobie rodzeństwo i jest mi
z tym dobrze, tylko że bywa tu sporo osób wieczorami i chcą, żebym się z nimi bawiła, ale że niezbyt dobrze się czuję, więc nie mam ochoty na karty, różne gry ani tańce.
Skrzywił się Clyde na wspomnienie ·tego odrapanego domu. Ukazała mu się Roberta na tle tej kośla
wej chałupy, rozwalonego komina, przy boku nieokrzesanego ojca. Zerknął na leżący obok list od Sandry.
I ojciec, i matka, i rodzeństwo starają mi się we
ws:::~tk!m dogodzić, ale mi to przykrość: sprawia, bo
co by powiedzieli, gdyby mogli wiedzieć o mnie całą prawdę. Pytają mnie czasei;n o powód mego smutku, ale odpowiadam im zawsze, że jestem przemę
czona pracą fabryczną. Matka utrzymuje, że powinnam zupełnie rzucić zajęcie, a przynajmniej chociat
odpocząć dłużej niż dwa tygodnie, abym mogła zupełnie wydobrzeć. Nie wie, biedactwo, co mi jest ..•
O, Boże! gdyby też wiedziała, Och, Clydzie! nie
umiem nawet 'ł'yrazić, jakie to dla mnie jest chwilami straszne„.
Ale nie chcę Ciebie zasmucać, o, mói miły,_ pragnę tylko, żebyś się po mnie zgłosił i zakończył naszą sprawę tak, jakeśmy to ułożyli. Za jakieś trzy
tygodnie będę zupełnie gotowa, bo zajęłam się gorliwie pracą, cLcąc zająć swe myśli czymś innym.
Ale Ty po mnie przyjedziesz, najdroższy, prawda?
Nie sprawisz mi już więcej bólu i zmartwienia jak
wtedy - o, jakże to już dawno było ... - jak wtedy, gdy byłam w domu na Boże Narodzenie. Ale
bywałeś także i bardzo dobry dla mnie ...
Nie będę Ci już teraz robiła wymówek, bo wiem,
że mnie nie kochasz wcale, a mnie też jest wszystko jedno, co się dzieje w Lycurgus, tym bardziej,
że nie patrzę na to. Ale i potem nie będę robiła Ci
wymówek, przyrzekam Ci.
Najdroższy, przebacz mi tę plaml<ę, nie umiem
jakoś panować teraz nad sobą. Przyjechałam tu niby dla sprawienia sobie paru sukien, rodzina moja
przypuszcza, że potrzebne mi będą na zabawy, na
których, jak sobie wyobrażają, bywam w Lycurgus.
Są p~wni, że zawsze się dobrze bawię. Niech tak
myślą; może to i lepiej ...
Mam pojechać do Fonda po kupno rozmaitych
rzeczy, o ile nie poślę po nie pani Anse, mojej krawcowej. Więc gdybym pojechała, może byś chciał się
ze mną zobaczyt; o ile będziesz mógł naturalnie, ale
pewnie nie bądziesz mógł. Tak bardzo pragnęłabym
zobaczyć Cię raz jeszcze i porozmawiać z Tobą przed
tym naszym zamierzeniem ... Wszystko to wydaje mi
się jakieś dziwne. Sprawiam sobie suknie w pewnym celu, pl'agnę Cię zobaczyć, a wiem, że wszystko to jest dla Ciebie obojętne, a nawet przykre,
i wcale do tego nie zmierza52. Wiem również, że
jesteś zadowolony, że udało Ci się wyprawić mnie
do domu, bo sam możesz bawić się dobrze. Ale czy
też jest Ci równie przyjemnie, jak nam obojgu
w zeszłym roku, gdyśmy bawili się na wycieczkach,
spacerach ;wi,d jeziorem i wszędzie, gdzie się dało?
Ale to nieważ'ne, pamiętaj tylko, Clydzie, żeś zgodził się dla mnie na to poświęcenie, i nie miej o to
do mnie urazy. Wiem, że to dla Ciebie jest przykre, ale nie zapominaj, że gdybym była inna, mogłabym gorzej z Tobą postąpić. Wiesz jednak, że
taka nie jestem, i możesz się mnie nie obawiać.
Gdybyś po spełnieniu swej obietnicy nie chciał
mieć ze mną nic wspólnego, możesz odejść w spo·
koju ...
O, Clydzie, napisz do mnie długi, wesoły list,
chociażbyś wcale nie miał na to ochoty i powiech
w nim wszystko o sobie. Napisz mi, że nie pomyśla~
· łeś o mnie ani razu, gdyś mnie stracił z oczu, że nie
pragniesz wcale, żebym tam powróciła, i że nie ńę
dziesz mógł w żaden sposób przybyć tu po mnie ..•
O, mój miły, napisałam zupełnie bezwiednie
~szys~kie swe straszne myśli, ale nie mogę zupełme się opanować. Tak bym ! chciała pomówić
1
o wszystkim, co mnie boli, nikomu oczywiście z tutejszych nie mogę o tym wspominać bo nie zrozumieliby mnie wcale. Nie mam więc 'nikogo.
Nie powinnam jednakże być smutna ani przygnę
?iona, bo czyż mi tu nie jest dobrze? Obiecuję więc,
ze będę w lepszym humorze, chociażby dlatego, że
ulżyłam sobie pisząc do Ciebie, Clydzie. A może bę
dziesz tak dobry i odpiszesz mi choć w kilku sło
wach, aby mię choć trochę pocieszyć. Tak bardzo
tego potrzebuję ... I przyjedziesz, nie · wątpię w to.
Taka będę wtedy szczęśliwa i obiecuję, że nigdy Ci
więcej nie będe dokuczać.
Twoja psamotniona Berti.
(D. c. n.)
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DALEKO OD MOSKWY
I

Od Redakcji: 'poniewat druk

~eścl W • .Atajewa

„Dal~o ~ Moskw!'' rozpoczęliśmy
połączemem &ę zespołow redakcyjnych

jeszcze przed
Kuriera Po"
początek
pularnego " i „ Głosu Robotniczego", przeto
!>owyższej powieści nie jest znany b. czytelnikom
i pr<:nun;i.e~atorom „Kuriera Popularnego". Nie jest
on row_mez ~n.any wszystkim innym nowym naszym
~~elnikom i prenumeratorom. Dlatego podajemy
meJszym streszczenie tlotąd drukowanych odcinków .
„Daleko od Moskwy" - od 1 do 37. _
pt.

ni-1

T'JIC#!;nych i terenowych, ale przy pqrrwcy dobranych ~
mbie ludzi przeszkody t" ewalc.za i lamie.
Post<Jhl,owiwszy pracę prowadzić i w zimie, stara się
przed zamarmięciem Adunu zaopatrzyć wyspę Taj.sin w
ŻY1JJ'Yl-OŚĆ i odpowiednie materialy techniczne.
Dla usprawnienia robót organizator partyjny budowy,
tow. Zalkind niezmordowamy pomoonik Batmanowa, rewoluje kanfer6"1'1.Cję partyjną deZegatów ze wszystkich odcinków budowy, rozrzuconych na ogromnej trasie, nie polą
cz<mej nawet te"lefonem.
Na konferencję tę przybywa z najoaleglejszego odcinka tajgi dzielna i pełna zapolu dziewczyna, Tooia Was-iliczenko. Obeóność Tani wnosi wiele życia w atmosferę, panującą na „nowińskiej budowie".

R~ecz dzieje się podczas ostatniej W<>jny. Napastnic2e
tyv::izje niemieckie -prą w g'ląb ZSRR, zag'T'ażajq,c atolicy
Z~k'l!' -:- Moskwie. Armia radziecka wa'lczy o każ.dą
Partorg prowadził tego dnia może już dziesi ątą rozpiędz ziemi, cały nar ód radziecki pawstrzymuje 'bohater·
mowę. Wszyscy go znali i wystc.rczyło by się zjawił, jak
sko pa 1 Jerną lawinę hitleryzmu.
wokoło niego po kilku minutach zbierał się tłum.
. A11,Cja powieś ci Ażajewa toczy się jedlnak nie na frcmUmiał pobudzać do mówienia i ludzie zadawali mu
jak to już wskazuje sooi tytuł - daleko od
0".e, ale mnóstwo pytań, szczególnie trzy pytania nurtowały
M_oskwy, na tyłach, na bardzo odległym zapleczu, gdzie wszystkich. Czy Czerwona Armia . obroni Moskwę, czy
me. za],a;~ne by"!'°'jmniej bandyckim najazdem i przewicofnie się dalej? Czy sprzymierzeńcy otworzą drugi
duJ ąae zwierzchnictwo Związku Radzieckiego z genialnym
front czy t.eż oszukają i czy można im wierzyć? Dlacze~v o dzem Stalinem na czele orgamizuje planowo środki wogo idą słuchy, o tym, że mają wystą,pić Japończycy: je~enne po~rzebne do odparcia wroga i zadania mu decyduśli to jest wojna, to dlaczego mówią o nieJ po cichu: jeśli
3qcego owsu.
zaś to nie jest wojna, to kiedy należy spodziewać się naTa da"lekosiężna polityka organizowania potężnego zapadu? Batmąnow przykucnął obok Chłynowa i patrzył
plecza r1ie odrazu jest zrozumiała dla niektórych bohatejak czarna woda bulgocze w przerębli. Błękitny, metrorów powieści. Oto np. inżynier Aleksy K<M8zow nie mowej grubości lód wcinał się w żywą bulgoczącą głębinę.
że nijak pojąć, po co i na co gdzieś tam w Nowińsku nad
- Rano doszed10m do Nampi - opowiadał Chłynow
rz e ką Adun, w odległości dziesiątków tys. kilometrów od
- Punkt w zwałach kończy się na kilonaczelnikowi.
kapitalną
budowy
tej
frontu, buduje s i ę (i przywiązuje do
metr przed osadą. Wypadnie dziesięć kilometrów drogi
wagę) rurooiąg do „prze"lewamia" nafty z wyspy Taj.sin do
Dalej lód jest rć,wny, zasypany
przebijać w zwałach. najbliż;szej r afi nerii na Ządze w czasie najbardziej kryjedynie śniegiem. Tam trzeba będzie oczyszczać. Ludzie
tycznym, ::· :J n ieprzy jaciel naciera na Moskwę, gdy ojczyz pierwszego pur.ktu wyszli już na lód a Nanajcy im
zna wzywa wszystkch c~i broni i gdy obowiązkiem każde
pomagają w tym.
(zdaniem Kowszowa) go patrioty jest walczyć
- Towarzyszu Chłynow - powiedział podnosząc się
w P;ierwszej l inii bojowej.
- chciałbym skierować was na punkt RoBatmanow
_
Inżynier Kowszow jedzie do Nowińska z tym nastawiegowa. Tutaj pod nosem ludzi znajdziemy zawsze, a Roniem, by się „urwać" od „niedorzecznej, dobrej w okregow musi mieć pomoc. W ogóle mam zamiar rozszerzyć
sie pokoju" roboty, wrócić jak najrychlej do M,oskwy,
wasze oboVl'.iązki. Kiedy będziecie pracować obok Rogoswego rodzinnego miasta, i stanąć w szeregach obrońców
wa starajcie się wnik~ć we wszystkie szczegóły pracy:
nie wraca. Ba, dobrowolnie wyoofuje
stolicy. Jednak .Proszę zajrzeć do mnie wieczorem, pomówimy o wszystswoje podanie o „dymisję" zZożane na ręce kierownika
kiem dokładni e.
budowy, Batmanowa. Dlaczego to czyni? Dlatego, że się
Słońce pÓsuwając się ku zachodowi zaczęło czerwienieć
wreszcie przekonuje do :zmaczenia zaplecza, dlatego, że dochodzi do zrozumienia, iż budowa rurociągu to również s1ę coraz bardz.lej. wiatr n,a.d rzeką ucichł. W nadzwyczaj jasnym powietrzu wyraźnie zarysowywał się 'bezzadwnie bojowe i odpowiedzialna praca, mająca wplyw na
ludny, dziki, okryty tasami pi·awy brzeg. Nad wysokun
losy wojny.
i równym lasem widniał najdelikatniejszy, nieuchwytny
Co j eszcze cl.zielnego inżyniera pociąga do robót nowiń
jak miraż, jasnobzowy blask łańcuchów górskich, gotoskich - to w ielkie trudności, jakie trzeba '[>Okonać aby ruwy za chwilę stoi..ni eć i rozpłynąć się w powietrzu. Batrociąg wykonać w terminie. Bo nie na wypoczynek skiemanow pocierając twarz i nos rękawicami zawołał Załrowała partia sw oich bojowych aktywistów do ' Nowiń
ska, ale z ważnej, wojennej potrzeby.
kinda:
- Chodźmy Michale - zmarzłem zupełnie. \\t czasie
Pop1·zednie kierownictwo budowy z Sidorenkq jako kiepracy na mrozie język nie grzeje. Lepiej jest wymachiro wn~kiem budowy i Grubskim jako naczelnym inżynie
wać łomem! A i.ropos, czeka na ciebie pewna wysłanka
rem - nie zdało egzaminu, zawiodlo. Zamia8t - w myśl
z trasy. Przyszła specjalnie z dziewiątego punk~u aże
r ozkazów z Moskwy, polecających stanowczo skrócenie
by nam powiedziel różne nieprzyfemne rzeczy. Beridze
czasu robót z lat 3 do jedtnego roku - zabrać się jak
naj energiczniej do wykrmooia zadania, podchodzą obaj do
zlaleka straszył Załkinda:
- Czekamy na ciebie Michale Borysowiczu. fdź na
spr aw y biurokratycznie: 81,q. dlugie raporty o niemożno
śii zbudowania w tym terminie rurociągu, powołują się
roz.prawę!
- Witajcie towarzyszu p;;.rtorgu. Nigdy nie spodziena przeszkody terenowe i atmosferyczne, na kłopoty z dowałam się od was... powiedziała Tania. Załkind zaczął
st aw ami materiałów technicznych, na opinię wreszcie rozmaitych ekspertów... zaco do podobnych spraw się jej przyglądć ,
- Tania? Skąd los cię sprowadza? Czy zawiniłem wogranicznych. Zupełnie, jak gdyby nie toczyła s-ię cacięta
1,.Ca lka ze śmiertelnym wrogiem, zupelnie jak gdyby chobec ciebie?
- Mnie obrazili, ale to nie szkodzi. Gorzej, że obrazili
dzuo o jaki.eś „normalne" budownictwo w normalnych,
nasz punkt. Zbiera się konferencja partyjna bez naszego
;
pokojowych czasach...
udziału. Gdybym nie przyszła do zarządu, nie dowiedzia..
Nic <Lziwnego, że takie lcierownict·wo naZeżalo zluzować.
I dlatego na miejsce chwiejnego Sidorenki - przysłany
łabym się wcale v tej konferencji.
- Nie mogliśmy Taniu przywoływać daleko położone
zostaje do Nowińska wypróbowamy orgarvizator, energicz-1
punkty. Mamy dziesiąty, jedenasty i dwunasty punkt,
ny i rnądry Batman.ow, na miejsce leniwego biurokraty
Grubslci,ego - przybywa utaWr.towany inżynier gruziń
które są jeszcze dalej od waszego położone. Czy możliwe
ski B eridze, który nie uznaje przeszkód i nie liczy się z
jest wszystkich zebrać? Wypadłoby odłożyć konferencję
,danyrni" cudzoziemskich specjalistów. Zastępcą Beridzea odkładać nie wolno. · Czy zgadzasz się ze mną? Czy
go - jest poGzątkowo „malkantent", a następnie entuzjawybaczasz?
st a budowy - inżynier Kowszow.
- Nie zgadzam się.
Najtrudniejsze zadanie w powieści przypada, oczywiBeridze śmiał się.
ście, Batmanowi. Uporządkować clu:ws, który pozostawil
- Przepądłem Michale Borysowiczu!
po sobie Sidorenko, pod;nieść na duchu zdemoralizowa- Cóż, będę się starał ułagodzić ciebie. Zapraszam cię
nych b ałaganem i biui·oki'acją jego b. współpracowników,
na konferencję, jako przedstawicielkę dziewiątego punkznaleźć dla tych ludzi odp()1.!J'iedm,ią dla ich energii robotu. Zgadzam się nawet dać dziewiątemu punktowi pie.rw·
oto, czego
tę, wyzwalającą w nich zapal twórczy sze słowo. Czy na takich warunkach stanie pomiędzy
,
w pier wszym rzędzie musiał dokonać Batmanow.
nami zgoda?
Batmanow umie się brać do rzeczy. Wnet ze starego
- Chyba że tak. Prawdą fest jednakże, że żale moje
zespołu wyławia wszystkie wartośaiowsze jednostki. Pojeszcze nie są wyczerpane. W zarządzie zdążyłam się ze
t rafi natchnąć duchem nowej pracy naczelnika wydziału
wszystkimi pokłócić. To skandal! Zarząd budowy wciplanowania, Greczkilna, który .z ahukany ~:n'zez 1S~oren~
snęli do czteropiętrowego kamiennego domu. Piszą, rozi Grubskiego - byl zdania . „że budowa zna'lo.zła się
mawiają, plotkują, opowiadają bajki o japońskich spaw ślepym zaUł.ku"; wie jak spożytkować ambitnego a nie
dochroniarzach„. Nikt nie pamięta, nie myśli o trasie
m,ającego dotąd pola do pop'.su inżyniera Filimonowa (pojakgdyby ona nie . istniała!... Jednakże ona istnieje, towierza mu odpowiedzialne kierownictwo wydziału trcunwarzysze naczelnicy, niepotrzebnie zapomnieliście o niej!
- Bardzo dobrze, Taniu, doskonale - powiedział Zał
sportu i mechanizacji); daje trud/ny i sam~lny odcinek pracy rwącemu się podobnie jak Kowszow na frcmt
kind i lekko dotknął rękawicą ramienia dziewczyny.
z,ackierżystemu i kipiącemu &nergią naczelnikoWi wydzia- Nic dobrego nie widzę.
l u administracyjno-gospodarczego - Rogowowi; dobiera
- Doskonale zrobiłaś żeś -Jrzyszła do nas ... M.a homet
s ię zręcznie do skóry dwulicowego kanciarza, Libermana, idzie do góry. ~rasa zaczyna naciskać na zarząd, a to
szef a nowińskiej aprowizacji, przydzielając mu w charakjest dobrze. Najwainiejsze, że nasz ze.rząd wytrzyma
t eru; ,ooiola stróża" pedanty~go, pracowitego Fedoobecnie każdy nacisk - bardzo dobrze - Załkind lesowa ·' ba stara się nawet odpowiednio „poruszy[;'' takich
dwo poruszał wargami zsiniałymi od zimna.
zr'.:.m~lal~ch „żubrów" jak inżynier Topolew · i Grubski,
- Nie macie racji, przeklinając zarząd - odwrócił
·
się do Tani Batmanow. Szedł z przodu z inżynierem Beprzydzielając ich pod komendę Beridzego.
Zorgan izowawszy składnie sztab kierowniczy budowy
ridze.
- A jednakże ja poproszę, abyś zechciala na konfe- Batmanow przystępuje do robót przygotowawczych
p'rzy zaprowadzaniu rurociągu. Zaczyna naturalnie, nie od
rencji wypowiedzieć się przeciwko pracownikom zarzą
du, którzy zamknęli się w. czterech ścianach - powiewusułania raportów do Moskwy o trud:n.cścłach atmosfe-

r

-

dział Załkind. - Kłóć się mądrze Tania, mocno! - Muszę
ci powiedzieć Wasyli Maksymowiczu, że nasza Tania jest
historyczną osob~stością budawy. To ona przychodziła
do ~e do Rady Miejskiej i żądała zdecydowanej interwencji w sprawy rurociągu naftowego jeszcze na dłu
go przed tym, jak zrozwnieliśmy sami, że to jest ke>niecme. $pojrzał pieszczotliwie na dziewczynę i wziął ją

pod rękę.
- Oto Tatiano wspólnym wysiłkiem ruszymy ten wóz
z miejsca. Batmanow przy§tanął i odsunął Załkinda od
Tani, która wyprzedziła go: ja wiem towarzyszu naczeL
niku, że chcecie mi zrobić zarzut z tego, że sądy moje
są powierzchowne i pełne uprzedzenia. Dziewczyna wła
ściwie jeszcze niczego nie dostrzegła w zarządzie. Bo jakbyś nie kręcił, organiz:..cja zaczyna się w gabinetach.
„Sztab pozostaje sztabem niezaltrżnie od tego czym kieruje. Czy bitwą, czy też budową. Telefon, telegraf i
umiejętność pisania są największym wynalazkiem ludzkości,. które ~dosl';.Q,.naliły umiejętność pracy''. Czy doNa ogół dokładnie przyznał
kładnie powtórzyfMn? Batmanow; Be.' Tidze i Załkind zaczęli s i ę śmiać. Nac~lnik bud.owy uwa.żnie ~patryw_?ł się V: twarz Tani.
Ciemne .loki, które mesf·Jrme wymknęły się spod włócz
kowej czapki, były oszronione i zakrywały śniade czoło.
Oczy~ jej obramowane oszronionymi rzęsami, głębokie,
prawie czarne śmiało spotykały jego spojrzenie.
- Nam nie wolno przychodzi9 na trasę w goście, pić
herbatę, prowadzić rozmowy na międzynarodowe tematy i wyrażać współcrucie z powodu złych interesów.
Oto Beridze i Kowszow od pierwszego dnia wołają:
Chcemy wyjść na trasę! Ja zaś nie puściłem ich. Przyjdziemy na punkt, jako gospodarze. A w tym celu nałeży
iµobr<:>ić się i nabrać sił. Na uzbrojenie, na przygotowafiie się wyznaczor,y jest miesiąc, albo półtora. Czy dużo?
Gotów jestem odpowiadać za każdy dzień.
Tama nie odpowiedziała. Twar; do samych oczu za:~ryła grubymi włóczkowymi, czerwonymi rękawicz
kami.
- Zresztą, może nie ma potrzeby wam to wszystko
cicl10 powiedział Batmanow. Oczy macie
objaśniać dobre, powinniście wszystko widzieć.
- Coś niecoś już dostrzegłam. Tania odkryła twarza to co zrozumiałam - mnie się spodobało. I napewno to
wszystko czego nie zrozumiałam też mi się potem spodoba. Wyobraźcie sobie towarzyszu Batmanow, że mnie
Sl>odobał się nawet Liberman. To znaczy, chciałam powiedzieć, że spodobał mi się bardziej, niż przed tym.
Tania opowiadała o naczelnikach aprowizacji, o ich
rywalizacji, w której dostrzegła chęć współzawodnictwa,
o Tartuffie i o „wydziale tamującym budowę'. Batmanow zaczął się śm:ać i zakasłał_ się, zakrztusiwszy się
mroźnym powietrzem.
- A proszę mi powiedzieć teraz wysłanko trasy jak
się nazywacie i jaka jest wasza praca na punkcie? zapytał. Domyślam się, że mam do czynienia z Tanią
W asylczenko.
- Proszę mi wybaczyć, odzwyczaiłam się od tego, by
się przedstawiać, nigdy mnie nie pytają o nazwisko
po prostu przychoćłzą i zwracają się, jak do znajomej.
inżynier-teletechnik.
Zgadliście, jestem Wasylczenko - Acha! Trzymajcie się, teraz my będziemy was rugać - ucieszył się Beridze. Cóż to za skandal, do tej
pory na budowie .1ie ma ani telefonu, ani tdegrafu,
- · Proszę kłócić się z kim innym. ~nie wypadło zajmować , się wszystkim, prócz telefonu i telegrafu.
- Dlaczego tak? ·
- Właśnie w tym tkwi moje drugie osobiste do was
pytanie. Służba łączności powinna stać na czele innych
robót - tak uwa żałam i uważam obecnie. Ale Grubski
miał inny punkt widzenia. Mocno się z nim pokłóciłam,
gdyż nie umiem dobrze żyć z ludźmi, których nie lubię.
Wtedy on mme. wyrażając się jego językiem, wygnał
z zarządu na tras~. Poco zostayviliście go na budowie,
towarzyszu Batn1anow? Spotkałam go na korytarzu i już
zdążył zapytać mnie z ironią „Czy zrozumieliście obecnie, że wasze połączenia telefoniczne jeszcze nie są "ajważniejszą rzeczą na świecie?"
- I czy rzczywiście zrozumieliście to? - zapytał Beridze, któremu c.hciało się ją drażnić. Dziewczyna rozgniewała się, ciemny rumieniec ukazał się na jej czekoladowej opaleniźnie.
- Już niegrzecznie odpowiedziałam, byłemu główne
mu inżynierowi. Nie chciałabym jednak już z pierwszego· razu wydać się i wam niegrzeczna. - OdP.owiedź
Beridzego rozstroiła Tanię, gdyż odniosła wrażenie, że
jest do niej uprzedzony. Beridze pojednawczo wzi ął
Proszę się nie gniewać Czerdziewczynę pod rękę. wony Kapturku. Po prostu zażartowałem niezręczn i e.
- Idźcie szybciej! - krzyknął Załkind, który ich prze.
gonił i czekał obok auta.
Ledwo wcisnęli s:. ę ' swoich kożuchach do auta. Tani
Poczuła
było ciasno pomiędzy Załkindem i Beridze.
nagle, jak zabolały ją nogi, gdyż wiele biegała przez caiy
dzień.

- ·Grubski twierdził, że nie posiadamy pracowników
służby łączności i ie należy czekać, zanim ich przyślą Yv ogóle jest przeciwny prowizoryczmówiła Tania. nemu zakładaniu drutów na drzewach - „lepiej budować odrazu linię na słupach''. Za sto lat kiedy rurociąg
\
będzie ułożony!
Batmanowa zainteresowały jej wywody. Siedział obok
szofera i obejrzał się:
- Jak uwafaacie, c ~ y można będzie przyg otować ludzi
na kursach i w ciągu trzech miesiecy założyć prowizoryczna instalacje?
'.(D. c. n.};
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Przodownicy pracy w PZPW Nr 28
osiągają

coraz lepsze wyniki na dwu krosnach

Państwowe Zakłady Prze- ściowszy pracownik PZPW cnie PZPW Nr 28). Pracuje
myslu Wełnianego w To- Nr 28. Jaku dowód przyto- w wykończalni, potem jako
maszowie poszczycić się mo- czyć należy fakt zdobycia magazynier. W czasie wygą wynikami pracy zatrud- trzykrotnie kolejno pierw- buchu strajku w fał:rykach
r.ionych w nich robotników szej nagrody w 5, 6 i 7-mym tomaszowskich w roku 1932
-oPodajemy charakterysty· etapie wspólzawoC:nictwa na bierz2 w nim udzi&ł na teEOMU WINSZUJEMY
ki kilku z licznej rzeszy 2 krosnach. przy osiągnię renie fabryki Piesch. Skutciu ck> 179°/o normy pro· ki tĄdzio. łu w strajku n;e 0aPoniedziałek, dnia 10 stycz- przodowników pracy:
Ponadto ob. Woi- wały na siebie czekać. Ob.
dukcyjnej.
BToni·
Woicki
nia 1949
sław. Urodzo- cki zdobywa w każdym eta. Chrząszcz nie może otrzyDziś: Wilhelma
ny w 1890 r. pie, aż do obecnej chwili II mać pracy w żadnej z przed
wojennych fabryk. Dopiero
w Lubochni. nagrodę.
'W.A.!NIEJSZE TELEFONY
Chrząszcz St. po okola 7-letnim bezroboposzkoły
Do
51
ant Pożarna -syn rolnika ciu - na początku roku
wszechnej uM\łicja.i Obywatelska. - ł.7
ur. 1912 r. we 193g dostaje upragn!oną
w
częszczał
Dworzec Kolejowy - 4
. . .: . wsi Zytno k. pracę w Tomaszowskiej FaTomaszowie a
-0Częstochowy. ,bryce Sztucznego Jedwabiu
następnie bdAmtES REDAKCJI: lt. S. W.
W(~ Ukończy~ tyl- jako robotnik, gdzie pracu·
„Prasa.". Pla.c Ko§ciuazki 16,
był praktykę
(.k ko 5 klas szk. je do roku 1939. W czasie
godziny przyjęć 10 - 12.
jako przędzalnik i tkacz w
. ' powsz. W ro- wojny nracuje w Fabryce
f·mie Blacharowicz. Pracę .
· ku 1927-mym Sukna. Na stanowisku tym
.
wykwalifikowany
j ak o
Crechosłowacka
przyjeżdża do pozostaje do chwili skom;i
tkacz rozpoczął już w roku
1905 w fabryce Sukna H. Tomaszowa, gdzie uzyskuje sowania fabryk z FZPW
Landsberg, gdzie pracował pracę N firmie Piesch (obe- Nr 28.
Czechosłowackie :Ministerstwo do roku 1912. Dalsze etaoy
Szkolnictwa, Nauki i Sztuki
pracy ob. Woickiei;;o to f-ka
czed. sukna
przyznało 20.u pisarzom
I!
ff:
._,.
•
Al
Z. Bornstein, fabrykim i 10.ciu słowackim nagro.
d
BornEmanuel
Sulina
ka
dy literackie, za prace napi~ane stein, fabryka „Piesch'' (oz e są f!OSpo arowane
w latach 1945 - 1948. Wśdd
ła-1 dynki ulegają stałej dcwaNiejednokrotnie
nagrodzonych figuruje m. in. hecnie PZPW Nr 28) aż . do
nazwisko wybitnego poety Fr. wybuchu drugiej wojny. W mach naszego pisma poda- stacji.
Mni i więcej podobnie
Halasa, tłumacza dzieł :M:ickie. czasie okupacji hitlerow- waliśmy informacje o złej
wicza..
skiej nie zostaje przyjęty gospodarce resztówkami. O wygląda resztówka w Nodo fabryki Piesch, ponieważ wypadkach tych sygnalizo- wej Wsi, gdzie znajduje się
*
W CzechoRłowacji odbył eię zachowuje wszędzie godność waliśmy z terenów powia- cieplarnia i sad owocowv
'
· k'1ego, k onec k.ie- J·tore
doroczny „Tydzień Książki Cze11 Polaka nie maJ·ą · należyte]·
zostaJ·e uznany t u opoczyns
kiej'', który tym razem zorga.
nizowany został pod hasłem u. za ,. niepożądanego" do za- go, skierniewickiego. Ostat· opieki.
resztówka w
Ró~ ·,ież
dostępnienia książki wsi r.zerhn kvńczenia wojny. Ob. Woic- nio znowu otrzymaliśmy in·
słowackieJ·. W czasie trwaria ki n ie szczędzi energii. Wi- formacje odnośnie res~tó- G ~us~czy.cac h zos t a ł a wy„Tygodnia'' zorganizowano we dzimy go pierwszeb"O zaraz wek w gminie Wierze h Y w d z.1erzawi. on. a. .w resz tó wce
t
d
d
t
dnia po opuszczeniu naszych powiecie sieradzkim. .
wszystkich rniastar.h powiato.
CJ zn~J UJą się wa s a~ry
· ·
h wę drowne ·wystawy k· s1ąz
D
d
b
r
konasz
donosi·
m
na·
Jak
okupanta,
przez
teren6w
wyc
. Y ne i ~a owocowy: z; e r
k"
jak organizuje życie oddzia- respondent resztówka ta o za:vcy meb.ardz~ dba1~ o te
*
i.
Jak donosi pr~a ezechoslo. i,w produkcyjnych, jak pu- powierzchni 12 hektarów ab1e~ty, n;c vnęc ?z1wnena "O. ze stawy są zameczysz
wacka, na fundusz im. Alojzego szcza w ruch i obsługuje została przeznaczona
• Jiraska zebrano dotychczas w w~az z nielicz?ymi koleg~- szkołę rolniczą. Niestety, czon~. a ~ad podobny jest
Czechosłowacji sumę ponad 3 mi wa~sztaty, Jak krząta się pomimo upływu trzech lat do dzungh.
·
·
I ni·e zrobi'onc ni'c, by szkołę N aJwyzszy
Do końca r. 1951 wszędzie.
koron.
mil.
czas, b ~· o d poby~ mają. w 34 tomaćh
wydane
Od tego zaś czasu nie u- taką uruchomić. Ośrodek wiednie czynniki zainterewszystkie dzieła wielkiego pi.
earza, każdy tom w nakładzie staje w wytężonej pracy, ten obecnie jest wydzierża- sowaly się tym zagadnie·
70.000 egzemplarzy. W przodując przez cały czas wiony prywatnym osobom ::iiem i zalatwiły sprawę re.
50 całego
r. 1949 wydanych zostanie pier jako najszybszy, najdokład- i wskt.. 'ek braku należytej sztówek na terenie
wszych 10 tomów dzieł Jiraskn.. niejszy, a zarazem najwarto opieki. tak z;emia, jak i bu- naszetto woiewód7hva.
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Huta ,,Feniks" wykonałcl zadanie produkcyjne
Uzupełnić

:pracował początkowo na
jednym krośnie, zdobywając na zmianę to pierwsze
to drugie miejsce i wykony1820/o normy
wując 181 prodYkcyjnej. Obecnie od
na
przeszedł
1:iedawna
„dwójki". Zdobvwa w każdym etapie w dalszym ciąqu jedne z najlepszych

roku ubiegłym nasuwał
stan higieny I bezpieczeń
stwa pracy. Przede wszyetkim sam Referat H;gieny i
Bezpieczeństwa Pracy nie
był należycie zorganizowany i obsadzony. Nic więc
dziwnego, że istniejące tut..ij pod tym względem niedomagania nie były na czas
usunięte. A poważne są tutaj na tym polu niedociąg
nięcia.

Brak było przede wszystki szatni i umywalni. lstniala wprawdzie łaźnia, ale
niewielka była z niej pociecha, bo nie było pomi&szczenia na rozbieralnię. Fundusze na budowę rozbieral*1 i zostały w roku bieżącym
i:rzyznarle. Spi>dziewać się
więc należy, że już w naibliższym czasie budowa terozwiązać można budując go pomieszczenia zostanie
nowe, odpowiednie na ten rozpoczęta.
cel pomieszczenie. SpodzieDo dnia dzisiejszego nie
wać się należy, że w planie
inwestycyjnym na rok 1949, ma w tutejszej hucie ambulatorium. Czynności piekonieczność ta zostanie u.
lęgniarek spełniają straża
względni on a.
w remizie strażackiej.
cy
Są jedna~ i dalsze niedomagania. Poważnym hamul gdzie znajduje si~ bardzo
cem w procesie rnzwoju ormitywnie ur z ą d zony
produkcji jest brak maga · punkt sanitarny. A przecież
zynów i pomieszczeń na go •rzy produkcji szkła nie
towe wyrooy i surowcP trudno jest o nieszczęśliwy
ypadek.
Tylko podjęcie budowy od
Pocieszające jest, że w
pro
powiednich obiektów
roku bieżącym dyrekcja wy
blem ten może rozwiązać.
zastrze7en ia w stąpiła z wnioskiem do
Poważne

m:o-

(Bk.).

Producentka bimbru

Józefa ~ córka
Marianna Rosińska, zarobotnika wló
ur. mieszkał~ w Łowiczu'. uli~a
kni arza,
Hl12-go roku Łyszkowicka 2, trudniła s~ę
T~mas 0 ~ od pewne~o czasu produkcJą
d . zt . bimbru. Rosińskiej udawało
w.
v~\ g ~te ~z się to do czasu re~izji, któ. u Ot czy a sz · rą przeprowadzili u niej
Ochrony
powsz. Od r. ftinkcionariusze
1927 do .19f10 Skarbowe;, a podczas której
1 1
a w TFSJ ~ Toma- znaleziono 2 litry gotowei;!O
prac~\\~
.
· ,
szow1e Jako robotnica. Od
ro!rn 1947 pracuje w Tbma- .1uz. sam~gonu, ktorego. nie
szewskiej Fabryce Sukna zdą7.vła Jeszcze sprzedac. C"•
j:'tko thczka i po komc>sa- raz 250 litrów zacieru, któcji fabryk aż do chwili obe- re przygotowała na własny
cnei pracujt w PZPy.1 ~r 23 użytek, jak oświadczvła. 0"Y". czerwcu br .• zaJmu1e. II rzeczeniem Komisji Specjal·
· ..
.
.
m:eJsce w wspołzawodmctwie pracy, wyrabiając 180 neJ skierowano Rosmską r11t
procent normy, a w następ- jeden rok do obozu pracy w
nym m ; esiącu ub. r, I-sze Milencinie.
mitjsc.

Sołtys, złodziej i wyzyskiwacz
stanie wkrótce przed

Sądem

Dele- znaczną sumę rzekomo ,,na
Inspektor
1?2tury KomisJ·i Spec1·a1ne1· <1'U7iazdkę dla dzieci chłop,., ··
~
w Radomsku powiadomiony skich", którą sobie przywłazostał o całym szeregu nad- s~czył, udowodniono również
popełnionych przez przedsiębiorczemu sołtvsoużyć,
sołtysa z Górki Zamoiskiei wi, że rozmyślnie pobierał
- Włodarczyka Kazimierza wyższe ceny za trutki na
W toku d~chodzenia pro- szczury od gospodarzy, a
vadzonego przez Delegaturę nadwyżki stąd powstałe kie
, oKomisii Specjalnej i dzięki rowa ł d o swe]· k.leszem.· Zł
doniesieniom tutejszej lud- dziej grosza •publicznego oności wyszło na jaw, że soł- kazał się również wrocriem
Ludowej.
Polski
tys, Włodarczyk był nie tyl- ustroju
nieuczciwym urzędni- Swe wrogie stanowi~ko c:oł
ko
kiem samorządowym. ale i tys Włodarczyk porlkn>śl;:ił
-,dccydow~nym wrogiem de nader dobitnie w obecności
' vielu osób.
mokracji ludowej.
sołtysowi
Nieuczciwem11
sołtysowi
Udowodniono
ie swe~o czasu zebrał dość ~rozi poważna kara.
łódzkie]·

Szkolą sią

braki w dziedzinie higieny i bezp eczeństwa pracy - zadaniem na rok 1949

Plan produkcji za rok
1948 wykonanv został przez
załogę huty „Feniks'' 17 listopada ub. roku. W ramach zobowiązań przedkongresowych załoga podjęła
się do dnia 31 grudnia 1948
roku wyprodukować 294
tys. kilogramów szkła ponad plan. Zo'!:lowiązahie to
zostało w pełni wykonane
Są jednak pewnE: małe
niedociągnięcia o ile idzie o
jakość produkcji. Powodem
tego jest: brak należycie
rozbudowanego warsztatu
mechanicznego i brak od ·
powiednich. fachowców tokarzy. O ile brak fachowców da się uzupelnić
dym narybkiem, to nalezyta raz.budowa warsztatu
mechamczn~g? nastrę.:za pe
wne trudnosc1. Problem tel!'

Chrząszcz

miejsce, wyrabiając 183°/ci
normy na 1 krośnie.
Od października pracuje
na dwu krosnach, zdobywając na zmianę ze swym mę
i..em, ob. Chrząszczem Stanistawem, pn.odujące miejsce
w tabeli współzawodnictwa.

kadry

10 :.~ycznia rozpoczął się
( . ugi z kolei kurs dla człon
ków komitetów folwarcznych. Na kursie obecnych
j~st 30 osób. Przerabiane hP
najbliższym czasie rozpocz· towa ta produkcja leży nr
nie się również szkolenie placu pod , gołym niebem tlą zagadn'enia Polski
ustawodawczterech sanitariuszek, co na skutek czego narażona współczesnej,
r:;ozwoli na doprowadzenie jest na zniszczenie i stlu·
di> należytego stanu ambu- czenie. Należ;:iloby, aby CPn
trala Zbytu Przemysłu Mi
latorium.
Jest jeszcze jedna i to neralnego sprawą tą jak
bardzo poważna bolączka. [ naj5zybciej zajęła się i buW remanencie n!l dzień 1 telki t.r 7ahrała .
Zjednoczenia stycznia 1948 roku pozostaPółnocnego
Przemysłu Szklarskie~o o ło tutaj gotowych wyprodu
nrzyznanie na ten .::el fun- kowanych butelek warto~ri
ciu.~zów inwestycyjnych. W olrnło 47 miln. złotych. Go-

związkowców

~twa pracy. Poza tvm jerlE>n
z głównych punktćw pro-

g:amu prz2widuje zanoznan;e slu~haczy z wyn ikami
wsi:;ólzawodnictwa pracy w
·rzprnvśle i rriln ir"w:e.

-·-"""'

Złóż ofiarę

------

PablnnicP-

na
Pomoc Zimową
~zodują

Kobiety / pa ianic:ki
UJ

pracq zaUJodoaej i §poleczne;

W .stycbniu mija 'rok od
chwili zorganizowai:iia przy
Zw. Zawodowych Rady Kobiecej i utworzenia Referat·· do Spraw Kobiecych.
Rada !~obieca składa się
z 15 członkiń. S"l to -przodownice PZPB. . PZPW i
PZPJG w Pabianicach. iak
również praC"ownice PZPB
z Moszczenicy, Bełchatowa
i Zelowa. Rc1da Kobieca raz
miesiącu odbywa swe
~
posiedzenia, na których omawiane są sprawy, które
życia i pracy ko
L· otyczą
tiet - włókniarek . A więr
członk'r.':? Rady. pracujące
w poszczególnych Państwo 
wych Zakładach Włókien 
aiczych. wypowiadają swo-

ie uwa'!i i spostrzeżen i ;:. co
do warunków pracy kobiet
1 tereniP ich 7.akladów, co
do warunków higienv i bez
r :eczeirstwa, jak ~Ó~'111e1
korzystan ia ze wszystkich
zdobyczy socjalnych, za~wa
uc;tawodaw
rantowanvch
stwem Polsk\ T,udowej.
Zadan iem Referatu do
„praw Kohiecvch ;est ścisła
wspólpraca z I!adą Kobieca
i jak najbliżc;zy kontakt z
O?ó 1 - ·· 1 włókniarek.
pabianick;e
Włó1miarki
które - j::J wiemv - stanowią wiP,kc-,ość za.logi Pań
stwowych Zakła:lów Wić
dotychczaso':ienniczych,
wym wynikiem swej orarv
wyka7ały iż są e:c inymi o

bywatclkami Polski LudoWl'j. Dowodem tego bvlv
częste premiowania kobiP1
pierwo;zvcr
za zdobyc'.e
m1c.>1sc w Wv!Scif!•J P"rarv
jakkolwiek. aż " do listooada
ub. roku nie był on zorga ·
ni7.owany, lecz stosowan''
<;amorzutnie. Obernie, kie
dv Pabianickie Pań~twnwr
Zakłady Włókiennicze przvs • ąpiłv do planowego wsn6'
zawodn ictwa, kobiety na!'ze
znów wvkazałv, iż stoją na
wy!,oknś<'i zarfania . Prawr!a
~e w PZ.=>R w Pabianicar~
spora iloi:;ć kobiet iPszcze rlr.
~ei po . .1 nie zadeklarcwał~
swE>110 udziału. natomiast w
''?TW i f7,PJG w~zvstkie
;„i. ;~ -1 ,, ~ ,•„n~łv rln 70r!!a

....

ni?Owanei:ro wysc1gu pracy,
r.ełne uFności w iak nailep~ze wvniki. Na podziw za'>111«ują • r knh jptv z P7,P.JG
które wpro'J ~ masowo I z
wielkim . en !t1 7i"7.111E'm porl~dsały dekl:ir;icję o wspól;a•„nrlnictwie.
Mamv nadzieie. że entuljazm ten udz;f'li się tvm
kobif'tnm z PZPB. które ieszcze ::ło tej porv nie przystąpiły do wsoólzawodnictwa i pocią~nie je za sobą,
~dyż muszą one zrozumieć,
ii. nonrawa ich bytu. jak ró>'lnież przyszłość ich dzieci
1.ahży oi wvniku ich oracv.
Ufamy, że nowy rok 1949
nie powstvrhi •de za pabia..,;rlr;P '"r 1 f..l.,..,:"r'~i.
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TEATRY
!'allflt"tr. Teatr Wojska Polskiego
w Łodzi, ul. Jaracza 27
19.15
Dziś o godz. 15.30 i
I przedstawienia komedii Hen„Rozbity
Kleista pt.
ryka.
dzban" w przekładzie Zbignie.
wa KrawczykoWBkiego. Sztuka
oduiaeza eię bogactwem rysów
obyczajowych i zdrową. tendencją. społeczną. i moralną., które
głoszą. zwycięstwo prawdy i nie
winności nad podstępem i fał.
azem. Zespół tworzą.: Fijewska,
:l\Iacherska, Mancewicz, Tabor·
Me~z wygrywają łodzianie
ska, Biernacki, Grabowski, :r„a.
piński, Łodyński, Ordon, Wasi·
W. musza - Stasiak (Zr.) zwyciężył Florenczyka.
lewski i 11łuchacze PWST. Deko
NONSZALANCJA
W trzeciej rundzie ślązak
NIE POPŁACA.„
W. kogucia - Czarnecki (Zr.) zwyciężył Karcza.
racje i kostiumy kompozycji
jest nieco lepszy, gdyż częW. piórkowa - Rogalski (Zr.) przegrał przez t. k . .). ś~iej bije od Stasiaka i trafia
Dalszy punkt dla Zryw_u
Zenobiusza Strzelf'ckiego, reży.
z Matlochem.
precyzyjniej. Jego lewa pro- zdobył Taborek. Taborek m~
seria Da11uty Pietraszkiewicz.
W. lekka - Krawczyk (Zr.) zwyciężył przez t. k. o. sta była b. niebezpieczna i za miał wczoraj dobrego dnia 1
TEATR „OSA"
Piegzę.
Rundę tę wygrał niewiele brakowało, aby wyskakująca.
Traugutta. 1 (w sali „Syrei(y")
W. półśrednia - Kijewski (Zr.) zwyciężył przez t. k . o. nieznacznie ślązak. Ze wzglę- mknął mu się i ten jeden
Codziennie o 19.30, w niedzie- Pałkę.
du jednak na to, że Floreń- punkcik. Dzisiaj nonszalancją
lę i święta o 16 i 19.30 komedia
W. średnia - Taborek (Zr.) zremisował z Galle.
czyk był dwa razy na de- nie można speszyć przeciwnimuzyczna pt. „Porwanie SabiW. półciężka - Wojnowski (Zr.) przegrał z Fomulic- skach ze zwycięstwem Stasia ków. Młodzi chłopcy jakoś
nek" z J. Węgrzynem. Kasa kim.
szybko zapominają o przeszłej
ka rr:ożna się , pogodzić.
czynna od godziny 10 bez przer
sławie swych przeciwników i
W. ciężka - Niewadził (Zr.) zwyciężył przez t. k. "·
absolutnie nie chcą uszanować
wy. Tel. 272-70.
Hofferka.
CZARNECKI ZWYCIĘŻA
siwiejących włosów
nawet
OLll\łPIJCzyKA Z LOS
l'a:Ostwo.wy Teatr Powszechny
8:2
PROWADZI
ZRYW
meczu
każdego
Bohatera
Galle zaliczał się właśnie do
ANGELOS
11 Listopada 21
prowaZryw
walce
tej
Po
bokserskiego kreuje zwykle
Czarnecki miał wczoraj nie takich zawodników. Nie speCodziennie o godzinie 19.15 sama publiczność, w chwili dził już z Hutą Zabrze 8:2,
jakiego przeciwnika. Gdy szył się nazwiskiem Taborka
byle
doskonała satyra I. Erenburga g~y opuszcza halę.
Matloch \lluca t.aorze1 zo-:
Wczoraj meczu więc już w żadnym
wczoraJ
pt. „Lew na placu••. Passe-par- na ustach wszystkich był Ki- wypadku nie mógł przegrać , by łodzianin zwyciężył Kar- i ładował mu soczyste ciosy ~tal ogólnie uznany
trzech star- za 1najlepszego 1 iięściarza medwadzieścia lat temu, był we wszystkich
tout ważne.
jewski. Kijewski miał rzeczv ale zrywiakom chodziło prze- cza
by to sukces nielada. Dzisiej- ciach. Już w pierwszej runTeatr Kameralny Domu :tołnierza wiście dramatyczną walkę, cież nie o remis, a o zwycię szy Karcz, to ju;i.,. nie ten dzie Taborek inkasuje mocne czu Huta Zabrze - Zryw,
walkę, która mogła poruszyć stwo, gdyż od niego zależały
ul. DaszyńskieJlo 34
Karcz, który reprezentował uderzenie w wątrobę, które ne k. o. w trzecim starci11 Ro
Ostatni dzień Rattigana „Ka- największego nawet flegmaty- w dużej mierze przyszłe losy barwy Austrii na Olimpiadzie wyprowadza go z równowagi.
galskiego, mając zdecydowc.n9
osądźcie sami: być drużyny. Dzisiaj możemy pobo
no,
ka,
det Winslow". dwa przedsta.
w Los Angelos, ale i wczoraj w dalszych starciach jednak
na deskach w pierwszej run- wiedzieć, że Zryw stanął już zdradzał jeszcze chwilami wy Taborek nadziewa się nadal nad nim przewagę przez C'ały
wienia o godz. 15.30 i 19.15.
dzie i wygrać przez technict-. twardo jedną nogą w pierw- soką klasę. jaką niegdyś re- zwłaszcza na lewe proste, któ czas walki. Slązak przedstaKa~a czynna od 11-ej do 13·ej
k. o. w drugiej, na to trze- szej lidze, gdyż Huta Zab„ze
ne
re paraliżują wszystkie jego wia dzisiaj wysoką klas~. Pood 15-ej. Tel. 123-02.
ba mieć nie tylko silną szczę najgroźniejszy przeciwnik ło prezentował.
W trzecim starciu fi- siada bogaty repertuar udebył wyższy od Czar- akcje,
Karcz
Teatr Kukiełek RTPD
ale i wieijtie serce do dzian zeszła z ringu pokonana neckiego o głowę. Zdawałoby nisz Taborka nie wypadł im- rzeń i umie go za~l.)s'.lwać
kę,
Nawrot 2,7. tel. 160-07 .
.
5:11.
walki.
ciosów przez co walka jego oie poWiększość
się, że Czarnecki widział to i ponująco.
W każdą niedzielę i święto o
To dość wysokie zwycię będzie atakował głównie dol- było niecelnych. Z wyniku re siada absolutnie tych cech bimogącyc;h, obrzydzi6
godzinie 12 .,Czarodziejski kaKIJEWSKI I PAŁKA
stwo wywalczyli Zrywowi o- ne partie ślązaka, tymczasem misowego Taborek powinien jatyki,
boks. Rogalski pomimo pr.raż
NA DESKACH
losz•• - widowisko otwarte.
Stasiak, łodzianin uwziął się na jego być zadowolony.
bck Kijewskiego:
ki wypadł dobrze, rt'l. wiajqe
W pierwszej rundzie Kijew Cr.arnecki, Krawczyk, Tabo- szczęki. Przez wszystkie trzy
Teatr Lalek „ARLEKIN' •
NIEWADZIŁ MASAl{RUJE
do końca walki op">r s\vemu
ski jak rozjuszony odyniec rek i Niewadził.
Łódt, ul. Piotrkowska 150
starcia Czarnecki atakował
Ostatnie dwa punkty dla przeciwnikowi.
rzucił się na swego przeciwtelefon 258-99
górę. zapominając zupełnie o
Hof
nika, twardego ślązaka Pałkę GUMOWSKIEGO ZAS:I'ĄPił. żołądku, przez co walka ta Zryv.-u zdobył NiewadzfftechWOJNOWSKI SPUCIJ.f..
ferek był zbyt surowym
Dn. 9 stycznia o godz. 17-ej i rozpoczął akcję od zwarć.
Słabiej od Rog3lc;!{;t'~"J w~·
była dość monotonna. Wygrał nicznie przecłwnikiem dla ło
FLORE:ŃCZYI\:
„Dwa Michały i świat. cały'• Muskularne jego ręce jak bły
Stasiakowi los oszczędził ją jednak przekonywująco ło dzianina. Niewadził rozpocząl' padł wczoraj Wojnowski , ~tó
Niezwykła podróż
Franta.
skawice przeszywały powie- spotkania z Gumowskim, gdy7 dzianin mając przewagę przez walkę w b. szybkim tempie, ry w wadze pół..::i · :zk;c:; 5p,>tdookoła świata. Dla dzieci i star trze, a. pięści z głuchym odbyłeinu mistrzowi Polski nie wszystkie trzy rundy.
widocznie wykończyć kał się z twardym i bardzo
chcąc
szyrh.
głosem bębniły w żołądek, awolno jeszcze w barwach Hu- KRA WCzyK BOHATEREM swego przeciwnika jeszcze w silnym Famulicki1n. 1,•1-Jjn0wle trwało to krótko. W pew- ty Zabrze walczyć o ligę, ale
NR 2
pierwszej rundzie. Nie udało ski niepotrzebnie wdał się w
nej chwili ślązak wypuszcza za to Stasiak dostał przeciwKrawczyk zgotował nam mu się to jednak. W drugi:)j bijatykę. która tak wy-::;:~rp"'l
prawy dyszel i Kijewski siaw trz::!ctm
że
ła obydwóch,
da na deskach, Po upływie nika o ciosie o wiele silnie.i- wczoraj drugą po Kijewskim rundzie przewaga Niewad ~iła starciu obaj nie mieli Jui s,ił
ADlUA - „Wio$na"
Floreńczyk już w pierw miłą niespodziankę, zwycię jeszcze bardziej wzrosła.
szym.
Po
jest
łodzianin
sekund
dwóch
niedz.
w
godz. 16, 18.30, 21,
ruszyć się z miejsca. Famu13.30, film dozwolony dla mło jednak znów na nogach, ale szej rundzie kilka razy tak żając twardego i dysponują jednym z ciosów w wątrobe, licki zdobył się jednak jeszsilnie skontrował łodzianinP-, cego silnym ciosem Piegzę ślązak stojąc ~ie się liay_.;
cios tak ·go widocznie osłabił. że wkrótce musiał on zanie- przez techniczne k. o. w dru.. , ,
.
dzieży.
do 5. Pomimo napomnienia cze z ostatnim wysiłkiem na
BAł..'rYK że kryje się zą podwójną gar„ G uram1s~w1 11 ,
swej agresywności i giei rundzie.
za trzymanie rundę tę W'J- kilka ciosów i tym zapewnil
g_odz. 17, 19, 21, w medz._ _15 dę. Widownia przeżywa kry- chać
sobie zwycięstwo nad wyczerObaj chłopcy rozpoczęli wal grvwa również Niewadził.
Po
film dozwolony dla młodziezy. tyczny moment Zdaje się przejść do defensywy.
pierwszej rundzie mniej wię- kę od wymiany ciosów, które
W trzecim starciu ślązak panym krańcowo łodzianinem.
BAJKA - ,.Cygańska _Miłość'• niech tylko w).jdzie jede~
cej wyrównanej, w której je- poczęły załamywać pod nimi
liczony na stojllCO
POST SCRIPTUM
!'~~z. 18_. 20 3?, w medz. 13, cios ślązakowi, a łodzianin dnak ślązak znalazł się na kolana. W pewnej chwili na- jest znów
8
Na zakończenie tx:zeba pod}.J.30.. ~1lm medozwolony dla znów zapozna się z matą. Ki- chwilę na kolanach, w dru- dziewają się na nie jedn ''e- do 7, za chwilę klęczy d;i
aż wreszcie sędzia odsyła go
kondvcję.
doskonałą
kreślić
iewski łapie jednak drugi od- giej zaczyna się bijatyka, jak śnie i jednoc7eśnie obai przymłodz1 ezy.
wszystkich
zmasakro- iaka
cechowała
zupełnie
ODYNJ A - „Program Aktual· dech. Walka znów w zwarciu. to mówią „na całego". Slązlłk klękają na deskach. W dr~ do rogu
wanego.
niemal zawodników Zrywu. co
Przy wyjściu z niego łodzia ~est bardzo natarczywy, ciosv giej rundz;e Krawczyk rozpnr.ości Kraj. i Zagr. Nr. 2.
w dużei mierze przyczyniło
gm.lz. 11, 12, l:l, 16, 17, 18, 19, ninowi wyehodzi krótki pra- .iego dochodzą Stasiaka, ale czyna walkę w imponującvm
MATLOCH TO KLASA
się do ich WC70ra;szC'go zwywy sierpawy na szcz„ke I te- ten czyściej trafia, toteż po'.P tl"mpie, zapędza ślązaka do ro
20, 21.
Cztel'y punkty stracił Zryw ciestwa nad twardvm i amIlEL - (dla młodzi~ży) „Usta- t'a:r. ślązak siada na deskach ... dnej z jego kontr ślązak znów' :ów i w jednym z nich tak go w wagach p;órkowei i poł::ież bitnym zespołem ·Huty ZaDalszą walkę przerywa gong. zapoznaje się z deskami. Dru- wyczerpuje długą serią, że sę- kiej. W wadze piórk'.>we; Mat brze.
tt:i Mohikanin''.
SLĄZAK PO RAZ llRUGI
godz. 16, 18', 20, w niedz. 14.
z: Kr.
dzia musiał przerwać walkę . loch zwyciężył przez techTJ1::zgą rundę wygrywa St.as;ak.
NA' DESKACH
::llUZA - „Dusze Czarnych·'
------~---------;_.--~--~~------~--------....;...~~--~
Druga runda rozpoc>:vna sie N~ rin~u '"' Poznaniu
~orlz. 18. 20. w niedz. 14, 16,
film dozwolony dla młodzieży. od szalonego ataku łodzianina.
POLONIA- „Słońce wschodzi" w zwarciach- łod7iar>in biie
godz. 17, 19, 21, w niedz. 15, niesłychanie szybko I celnie.
film dozwolony dla młodzieży, a przy wyiściu z rvch przyPR7'EDWIOśNTE -....„Casablan· oieczętowuie je pr'l.wym sleroem na szczekę. Po iednym
ca"
niezasłużenie
godz. 17.30, 20. w niedz. 12.30. z takich ciosów ślazak oada
15. film niedoLwolony dla ·mło 0 raz dru~I ina de~ki do 3
W ~adzc, ,t,~o D~bisza (-J,K~) n~,d Ra.
POZNAŃ (obsł. wł.).-Pierw 1 g6lne. spotkani:i- s~ały na zada-,wy~ ~ : 8.
T. to już jest właściwi~ koniec
dzieży.
w:il · ~aJczak1em, co pubhcznosc przy
ROR<l'l'NIK - „Pieśń •rajgi" T(ijewskl TI'."ZVCZl>T)l;i sie tera:r szy tegoroczny mecz pięściar. wa!aJący~ poz10. m~e._ Mecz z.a. lckkieJ .- _po w.yró~~aneJ
gwizdami,
s1Q wymk1em rem1so- ce sęrlz1ow10 ogłos1h zwyc1ę- ięła długotrwałymi
godz. 15.i!O. 18. 20.30, w niedz. r:ło nierto jak piiawka. I wv- Hki, rozegrany w Poznaniu mię. lrnnrzył
13, film dozwolony dla mło· oruwa mu w zwa„ciach Mtat
dzy Wartą. i dwukrotnym drn· N- r•lf1lanch co#.,,, Pol§h.i
nie siły. Trwa t0 k„ńt1{0
dzieży.
Polski
mistrzem
żynowym
~dv7. i:<>o„i„ rin""'"'' rn~rl~J~h
TIOMA - „Gilda"
godz. 18, 20.30, w niedziP,lę 13, '"li:"Zeciwników i odsyła ślązak~ LKS.em, wypełnił -publicznością
15.30, film niedozwolony dla do roa.u.
halę Izby Przemysłowo - Han·
Uradowany Kii„ws'fi:i scho- dlowej po brzegi. Zestawienie
młodzieży.
LUBLIN (obsł wł.). - Dnia dly wczoraj nasti;pujące wy. Radomiak zwyciężył „Craco„Rosanna 1 księ· .-tzi z ringu ł przyimuie pra- par nie zapowiadało wielkich
RgKORD 9 b. m. w sali kina Apollo w niki:
vię" 10 : 6.
żyeów' •.
ernocji, lecz zebrana p11blicz1l('ŚĆ L11blinie odbyły się zawGdy
(Gdańsk)
~ Gedania"
poko. Gwardia (Warszawa) poko.
godz. 18.30, 20.30, w nic-dz.
była zadowolona, gdyż posMzebokserskie o wejście do Ligi na Odrę (Szczecin 13
i:ala Gwardię (Rzeszów) 13:3.
3.
14. 16.
rozegraue Il'.ifdzy IKS „Samo.
}'ilm niedozwolony dla mło
rządowi ee'' (Wrocław) a Wl<.S
dzieży.
ff. oftlun.u, n~
(Lublin). Za. ~śc!arska kl. B
„Lublinianka"
STYLOWY - „Wielkie Nadzic
wody zakońrzyy się zwycię.
je''
stwem drużyny wrocławskiej w
godz. 18, 20,:;o, w niedz. 13,
stosunku 9 : 1.
l;:;.:.:o. Film niedozwolony dla
wrocławiani<'
punkty
Dwa
młodzi eży.
.
W sobotę rozpoczęły się za·
Waga musza: Styglis (G=az
Podaje się do wiadomości zawodnicy co w poniedziałek zdobvli walkowerem za niedo.
„Czarodziejskie ziar.
śWT'J' Czwartek, godz. 17-18: Ju- wagę miRtrza Polski junior(," 1\ody o drżynowe mistrzostwo da) zdobył dwa punkty walko·
rozkład treningów zimowych
no''
godz. 18, 20, w niedz: 14, 16, organizowanych przez Łódzki niorzy, jak we wtorek~
wilgi papierowe.i Kuki!'ra (L). w klasie l:f. Walr-z.viy ze ~ poł.v werem wobec l.Jraku przeeiw.
Tramwajarz~-. 11ika. Waga kogucia: Rumiany,
i
Czwartek, godz. 18-19: Za- który miał walczyć w wadze .,(l-wiazrly"
fiim dozwolony dla młodzieży. Okręgowy Związek Piłki Nożprzy czym zwycięstwo uzyskała (G) ulegl w 1 rundzie przez k.
nej, które rozpoczynają się wodnicy Kl. C po trzech z muszej.
'l' Ę:CZA - „Sen o miłości'•
.Gwiazda'• w stosunku 8 : 6. o. Losowi (Tr.), waga piórko.
godz. 15, 17 .30, 20, w niedz. dn. 10 stycznia rb. w Hali każdego Klubu z terenu Ło
DALS:<:E SPOTKANIA
Zaznaczyć wypada, że obie nru. wa
12.i!O, film niedozwolony dla Sportowej KS ZMP Zryw, dzi, Pabianic, Zgierza, Alek_przegrał na
Durke ('l'r.)
W dalszych sp-btkaniach o mi· 1żyny nie posiadały zawodników punkty
sandrowa i Konstantynowa.
przy ul. Pogonowskiego 82.
młod zieży.
do Ro,,ee"'ajga (O.),
pa· w \vadze półciężkir.i
Program niniejszy obo wią ątrzo ~ two ligi bokseskiej
Poniedziałek, godz. _20-21:
waga lekka: Ring ę.rman (G.) po
'l' .\'l'RY - „Pi<-'~ń 'ra.ii!i"
qot!z. Jfi, 18.30, 21, w 'lierlz. Zawodnicy I i II Klasy Pań- zuje aż do odwołania lub
kC'i.ał na punkt.v Rosiaka, waga
wprowadzenia
13.XO. film dozwolony dla mło stwowej, oraz zawodnicy re- konieczności
pi'•lśrednia Rybińsk.i (Tr.) , głu.
orezentacjł Okręgu z Łodzi I lmian.
dzieży.
cboniemy bokser w 15 sek. wy
WU>KNIARZ -„Słońce Wsooo najbliższych okolic.
;;rał przez k. o. z Zilber bci;giem
Treningi rozpoczynają sie
w koszykówce
(G.), waga średnia Łukasik
Wtorek, godz. 16-17: Ju- punktualnie. Zawodnicy winni
dzi"
W sobotę i niedzielę odby- sobie pierwszą lokatę w ta- (Tr.) w pierwszej rundzie zwy·
gorlz. 16.30, 18.30. 20.30 w niorzy I i II-go turnusu Obo- przybyć na 15 minut przed
D1cdz. H.:m. film dozwolony zu Spalskiego, oraz juniorzy rozpoczęciem zajęć . przyno- wały się w dalszym ciągu beli. W konkurencji męskiej Ó':'.Ż.Ył WarEkiego (G.) prze.1 k.
abozu PZPN w Swidnicy z r. c;ząc ze sobą pantofle gimna- zawody koszykówki o mistr10 l\ZS może poszczycić się cen o, waga <'iężlrn Straube (Tr.)
dl11 młndzii>ży.
„we~oły Pcn~jo· 1948.
styczne, kosznL~ę. spodenki stwo kla~y A okręgu łódzkiP riymi zwycięstwami nad Zry ul egł w drngi_E'j rnniłv.ie przez
ZACH ~~ 'l"A 7eńskie .1 wem
po dogrywce trchni11z11e k. o. Weintraubowi
37:35
~o. W konkurencji
Sroda. godz. 17-18: Zawod- ręcznik i mydło.
nu t';
Za stawiennictwo zawodni- YMCA pokonała Włókniarza 114:17) oraz YMCK 25:8. Dwa (G·. ) •
gorlz. 18, 20.:m, w uiedz. n.oo ~cy Kl. A, oraz po trzech wy
15.30, fil»\ do1.wolonv dla 1 1„ różniających się zawodników ków odpowiedzialne są' kluby dopiero po dogrywce 25:19 zwycięstwa odniósł również
W ringu sędziowali: ćwiJ\
HKS pokonał Włókniarza ŁKS: walkowerem nad T. U.
i ich kierowni.-v SP.kcyj Pił
~z Klubów Kl. B.
dzieży.
na punkty Denys.
w stosunku 40:8, zapewniając R-em 20:0 1 nad Zrywem
Sroda, godz. 18-19: Ci sami karskich.
D-032373

DramGtyczna- walka Kiiewskiego
podczas meczu Zryw-Huta Zabrze
11:5
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