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Stabilizacja cen i płac

Starcia w Barcelonie

to niewzruszone fundamenty Qudżetu Państwa na rok 1949
52 posiedzenie Sejmu Ustawodawczego 'RP
WARSZAWA <PAP). - Głównymi punktami wczorajszego 52 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego było expose
Premiera Cyrankiewicza, oraz przemówienie Ministra Skarbu - Dąbrowskiego l prezesa CUP - Dietricha.
Na posiedzenie przybył R ząd z Prezesem Rady Ministrów - Cyrankiewiczem, oraz Wicepremierami: Gomułką,
Korzyckim i Marszałkiem Żymierskim na czele. Miarą zainteresowania, jak~e V1<-ywołało posiedzenie Sejmu, jest fakt,
że zarówno loże dyplomatyczne. jak i loże prasy krajowej
I zagranicznej były wypełnione do ostatniego miejsca.
Również I galeria dla publicznoś ci była przepełniona.
52 posiedzenie Sejmu Ustawodaw czego R. P. otworzył
l\Iarszałek
Kowalski, który,
po stwierdzeniu przyjęcia pro
t ok ółów z 50 i 51 posiedtenia
Sej mu, odczytał pismo Prezesa Ra dy l\linistrów, Józefa
Cyr ankiew icza, zawia damiaj ą ce o przedstawieniu Sejmowi spraw ozdania z wykonania
Narodowego Planu Gospodarczego w roku 1947. Sprawozdanie to Marszałek odesłał
do Komisji Planu Gospodarcze go.
Marszałek Sejmu
zaproponował z kolei
uzupełnienie
porządku dziennego
sprawozdaniem Kom is ji Administracj i i Bezp i<? czeństwa Public7ne ~o oraz Ziem - Odzyskanych
o rządowym projekcie ust~wy
o scaleniu zarządu Ziem Odzyskanych z ogólną administracją pańs twową.

Izba przystąpiła do pierwszego punktu porządku dzi e nnego - expose Premiera Cyrankiewicza . Marszałek udzie
ła głosu
Pre mierowi, który
wchodzi na tryburię, witany
burzliwymi oklaskami całej
Izby.
E x oose premiera tow. Cyrankiewicza z powodu spóźnia
nej pory podamy w numerze

OrgahiHc ·a hitlerowska
·w Aus ·rii.
przygotowt wała

z mach stanu
r

\

WIED EŃ, (PAP) Wład ze polir yjne wy kryły nową nielcgaL
m1 or1Ya ni za<'ję hitl n owską. z
c c at ral ą w Gra zu. Or~ani z 'l cja

ta o b ejmowała swą.
cią.

'l':rrol i
5 osób.

S ty ri ę.

d z iałalnoś·

Aresztowano

W r ęce władz wpadła pełna
Ji,ta czło n k ó w , z której wynik a,
że do organi zacji tej nal e żeli

b. c złonko wie SS i ,.Ritlerju_
gc·nd''. Organi zacja zwała si ę
„Freikorps Scharnhor~ t·' i m i ała
'n a celu twor zeni e
par tyzan c.
ki ch oddziałów SS oraz zaopatr)"lva nia ich w broń i amunicj ę . Ost at<'cznym zadani em hitlP
rowc6w bYło utworzP nie niiro_
do-1,·o ·socj ~lis tyc zn ego rządu w
Austrii.

- G ~ ńd i epłdem·a
w Heiderabad~ie

MOSKWA (PAP). Agen_
cja 'l'ass donosi z N ew Delhi ,
że w H a jde ntb ad sytua cja ~ ze 
rokich mas ul egła w cią gu osta
tnich miesięcy dalszern u pog;or _
szeniu.
W kraju tym panuje głód,
któl'ego ofi arą p adaj ą tysiące
lud zi. W Hajderabad szerzy si ę
r 6o;ynicż epidemia cholery.
Korcsno nqen t dziennika „ l!'ree
P res8 J ouri{al" donosi, że w
prowincji 'l'elinh~na to czą. się
walki miedzv chłopami a wojs
ki em.

Dąbrowskiego,
stwierdzają rozwoju dynamiki gospodarcych, że Państwo Ludowe czej i spcłecznej Pańdwa Lu
bt>dzie wymagało od przedsię dowego - wywołuje burzliwe
biorczości
prywatnej bez- oklaski.
względnie
uczciwego wypeł
Po przemówieniu Izba przy
niania jej obowiązków.
stępuje do pierwszego czytaDuże
wrażenie
wywołuje nia rządowego projektu ustazapowiedz wydatkowania po- wy o Narodowym Planie Goważnych sum na oświatę, o- spodarczym na rok 1949.
piekę społeczną, zdrowie, kul
Głos zabiera prezes CUP turę i Inne cele, związane z
Dietrich.
·
potrzebami człowieka.
Po przemówieniu prezesa .
Słowa ministra o koniecz- Dietricha, Marszałek Kowal-·
ności pl.nowej
oszczędności ski komunikuje, że łączna dy
w każdej dziedzinie spotyka- skusja nad expose Premiera
Podczas obławy urządzonej
ją się z głębokim zrozumie- i przemówieniami
Ministra przez frank.:stowską_ Falangę
niem. KońC'owe stwierdzenie Skarbu 1 prezesa CUP odbę-, w dzielnicy robotmaej Ba~mówcy, że 602-mlliardowy bu dzie się na następnym posie- celony - doszło do starć mię
dżet stanowić
będzie
bazę - dzen !u Se jmu w dniu ł1 bm. dzy robot.nikami a żan<iarme-

I

jutrzejszym „Głosu".
Z kolei na trybunę wchodzi minister Skarbu tow. Kon
. .
stanty Dąbrowski.
ria. Robotnicy podpaht kilka
Od pierwsze j chwili u w agę
wozó~ tramwa;owych, prze·
Izby przyku wa ścisła w y m oryw-aJąC . ruch ullcmy na kilwa cyfr, ilustru j ących dotych
ka godz:m.
czasowe osiągnięcia Polski Lu
dowej na polu gospodarczo finanrnwym oraz impomijące.
a całkowicie realne, zamierze
nia na przyszłość.
Zainwestowanie w gospodar
czą budowę kraju 450 mlliar
pragną nawiązać
dów zł., dostarczenie aparato
wi gospodarczemu 259 miliar
LONDYN (PAP).
Agen- wzgórza. Komunikat ogłoszo- cja Reutera donosi, że Rząd/ raj odbyło się specjaln! podów zł. środków obrotowych, cja Reutera donosi -z Bagdawydatkowanie z budżetu pań du, że na granicy między Pa- ny w Bagdadzie stwierdza, że Brytyjski skierował na wody siedzenie gabinetu brytyJsklestwowego na róż~e dziedziny lestyną a Irakiem doszło do walka była niezwykle zacięta. Bliskiego Wschodu kilka więk go, pcświęcone sytuacji w Pa
Pol egło 74 żydów, a przeszło szych jednostek morskich bry lestynfo.
życia państwa 631 miliardów
starcia, w wyniku którego od ~oo odniosło rany.
tyjskiej floty wojennej.
PARYŻ (PAP). W środę
zł., ze szczególnym uwzględ·
działy
Iraku zajęły ważnr _LONDYN
(PAP).
AgenLONDYN (PAP). - Wczo- rozpoczną
się na wyspieIzraeRo_____
_ _ _- _ _
;..._;...____________
rtieniem potrzrb człowieka dos rokowania
już te trzy podstawowe cyfry
lem a Egiptem w sprawie zawywołu .ją żywe zainteresowawieszenia broni.
nie posłów.
PARYŻ (PAP). Powołu
Izba słucha dalej z napię
jąc się na miarodajne źródła,
ciem słów ministra Dąbrow
agencja France Presse donosi
skiego o sukcesach zeszłoro
z Kairu, że brytyjskie władze
cznyl!h na odcinkach finanso
AoSKW 1\ •~ AP). - Ko respondent agencji Tass do- dnoczonycb. co jest sprzeezne wojskowe wzięły w swe ręce
wania inwestycji, finansowania wymiany towarowej oraz nosi z Szanghaju, że w dobrze poinformowanych kolach z zasadą suwerenności Chin. całkowitą kontrolę nad wojStany Zjednocione do- skami i śrndkami komunika·
- polityki emisyjnej. 10 za- zagranicznych omawia się no we starania amer~· ltańskie,
magają się,
aby wyspa'- cyjnymi w Transjordanii.
sad, na których zbudowany maj~na celu wykorzystanie krytycznej sytuacji KuominLegion arabski, pozostający
Formoza została przekształ
zostanie budżet r. 1949 - spo tangu dla zaborczych planów USA.
cona na wspólną amerykań pod dowództwem GLUB PAtyka się z powszechnym zro
Przedstawiciele Stanów Zje czonych są następujące:
mmieniem. Ze szczególną a- dnoczonych w Chinach wysuOtwarcie
największego sko-chińską bazę wojskową. SZY, podporządkowano rówOznaczałoby
to faktyczne nież bezpośrednio Anglikoll)
probatą
przyjmuje
Izba nęll wobec rozpadającego się
szlaku wewnętrznej koNieznana jest jeszcze sytustwierdzenie, że do budżetu reżimu
kuomintangowskiego munikacji wodnej na rzece oderwanie Formozy, mającej
na rok 1949 zostaną włączo- nowe żądania.
Jang-Tse-Kiang dla floty wo- wielkie znaczenie strategicz- acja armii irackiej, która znaj
duje się teoretycznie razem z
ne wydatki na ct>le inwestyŻądania te zostały sformu- jennej i handlowej Stanów ne, od terytorium Chin.
Rzecz jasna - podaje kore- woiskatni
transjordańskimi
cyjne I że budżet opiera sir łowane jako warunki dalszej Zjednoczonych. Przyjecie tena zasadzie stabilizacji cen I 'lmerykańskiej pomocy w wal go warunku oztrnczałoby usta spondent Tass, - źe w do- pod jednolitym dowództwem.
µbe.
J :e przeciwko siłom demokra- nowienle w tym ogromnie brze poinformowanych kołach
Posłowie manifestują •swe tycznym w China<;_h.
ważnym rejonie otwartej kon zagranicznych Szanghaju papełne uznanie dla słów min.
Warunki Stanów Zjedno- troll wojskowej Stanów Zje- nuje przekonanie, że przyję
cie bezprawnych żądań amerykańskich nie mogłoby ura-
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Pomimo prowokacji brytyjskiej w Palestynie

Izrael i Egipt

rokowania pokojowe

między

Desperackie chwyty USA w Chinach
nie

~ratują

Czang-Ka:-Szeka przed ktąską

·
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..J..rze c1• q roczni· cę ~~~~u b~~:~~~!~~o;;>i:i~:
żądania

Wymiana depesz z okazji
św. ęta Biaioruskiei SRR
WARSZAWA

(PAP).

W

USA ocenia się w związku z 30-leciem poSzanghaju, jako desperackie ":'stania _Białoruskiej SocjahstyczneJ
Republiki
Radzieckiej nastąpiłił wymia.
cenę
suwerenności
narodu
K
który llS'aga l!obro~ył
na depesz pomiędzy Prezeęki przyd11 Zwi ązku Raclz ecl<iego
chińskiego.
sem
Rady Ministrów Józedrui
LONJlYN
(PAP). - LUDOCHIRT,;rana PAP. W
u 11 i poldtycznym. Plan ten prze- ruje part!a świata pracy, któ SKA
ROZGŁOSNIA
fem , Cyrankiewiczem,
a
stycznia l!V 6 alb3ń~ kie z;ro· widuje poważne i~westyc~e ra związ ała Alban1 ę z obozem WA PODAŁA DO WIADOprzewodniczącym Rady Mimadzenie ustawodawcze po- prremysłowe
~ zwiększenie antyimperiaJ.istycz'nym i demo MOSCI. ŻE W PONIEDZIA. ł
h
ł
,
produkcii rolnej . Powstaną no kratycmym świata. Naród al· ŁEK PRZED POŁUDNIEi\f nistrów BSRR A. E. Kleszwzię 0 uc wa ę w spraw.e u· we fabryki, jak: zakłady tek- bański złączony węzłami ser- ZLIKWIDOWANO
OSTA- czewem.
tworzenia Albańskiej Republi stylne, cukrownie, tartaki, fa decznej przyjaźni ze zw: ~ ".- TECZNIE WSzySTKIE WOJ
ki Ludowo . Demokratyczn~j . bryka cementu. rafineria ro- kiem Radzieckim i krajami SICA NACJONALISTYCZNE.
W trzecią roczn'.cę utworzenia PY naftowej „ATA" przyporni demokracji ludowej śmiało OTOCZONE NA POŁUD~IF.
na. ie odbudową Albanri:i kie pa}rzy w przyszłość.
OD SUCZOU.
'
Republiki odbędą się na t.e-,;:;---------------------tworzą

utworzenia Republiki
_ra-,

I

Albańskie,· ::s~ł~~ ::~~~;~~~· c~~ą~:

dz

Sofurs i Tsafdaris

;~~e

Albanii liczne uroez%\<J

Albańska Agencja Telegra ft~na „Ata" ogłosiła artyk uł.
w· kt.órym podała osiągnięcia
Albańskiei Republiki w c'. ągu
ostatnich tnech lat. Po przeorowadzeni u na.c jonalizacj1 fa
flryk i kopalń. produkcja prze
mysłnwa pod.n i osła s'e z:nacz·
nie. Zbudowano 10 tysięcy do
mów. linie kolejowe, drogi i
mosty_Przeprowadzono w rpo
sób energiczny walkę z analfabetyzmem, Otwarto licme
c;-zkoły. którvcn il-0ść podn'.osła się 7 r 200 proc. w porów·
1938
na n i'll e stanem z roku
·
„ATA" podkreśl.a. że dwu·
letni plan gospodarezy na la
ta 1949-L950 wzmocni A~banię
.pod

względem

Niemieckie

oddziały

wojskowe

formowane są przez Anglosasów na terenie Bizon·i·
I

BERI:IN, SPA~) - w. k~- ,Krefeld przebudowano magazy. ją . równoczeSnie faszystów poiłach dziennikars~ch podaJą, ze ,ny i fabryki na koszał°y.
sk1ch, czeskich, i jugosłowialL
angl~-amerykatiskie ~ladze oku Władze amerykańsltie zorgani skich, którzy mają s1·1żyć w

~a.CyJne w ~als~ym ciągu ~o~u , zowały pod Frankfurtem oliro_ tworzących się oddziałach woj_
Ją n~ terenie B1zonii niem1eck1e dek werbunkowy dla żołnierzy skowych - pod dowództwem
oddziały wojskowe.
!niemieckich. Amerykanie werbu niemieckim.
W okręgu Osnabrueck-Aachen
znajdują się koszary oddziałów
_
wojskowych,

które

otrzymały

na zwę „brygad robotniczych',,
Na czele tych oddziałów sto

Komun1·kat KW PZPR

r,o_wy rząd grecki

Paryz. (PAP> .. Agencja Fr~n
ce Presse podaJe z At.en, ze
~omiędzy Sofulisem a TsaJdarisem osiągnięto porozumienie
w spraw:e utworzeni.a nowego
rządu, którego skt.ad będzlie
ogłoszony w środę.
D . k·
.
. . d
z1 ę i _ przyc_1 ągn1ęC'l'll u rzą
du part11 SOCJal-demok.ratyczIl~( Sofulis i Tsal~aris zal>i7w
nih no we~u gaJ;inetowi me-

•
•
znaczną więkswśc głosów w
ją byli oficer-Owie hitlerowscy: .Wydział. Ek?no11?-1czny Ko przy. Komitetach mie:; ·kich i par~amencie.
.
Wadze brytyjskie starają się nute.tu W~3ew?dzk1e~o PZP~ po_wratowy_ch PZPR Woje~1erwszym. krok1~m. nowe.go
przede wszystkim zwerbować zawmdam~a, ze w srodę tJ wodzwa t.odzkiego.
rez1mu ..,będzie. złozeme ':v-m?-

żołnierzy niemieckich, którzy
podczas wojny służyli w zmoto
ryzowanych dywizjach „Grossdeutschland" i „Wiking".
"
łospoWc:Q'lll W mie j scowoAc"iach Gladb ac..,

12 styczma br. o godz. 10
Stawiennictwo przewodnirano odhedzie się. w świetli- czącego, z-cy oraz sekretacy KW PZPR Łódź, Piotr- rza sekcji obowiązkowe.
kowska 55, pierwsza odpra- WYDZIAŁ EKONOMICZNY
••
wa aekcn nrir;emvdawycb
.KW PZPB

sku

W: . spraw. e

:~kaeJ~

-prveclluzi::ma
par_lar;ientarnych o
6 mi~ęcy.

a-J!y~
,_,n „~;W no':,~, r~
mpew„, ..._...,,_e na ·JJV> ~„
pebtHI swobode d:zilełarxh1..

Nr. lł

Komunikat KC włus'.<iej partii Komunistyczrej

y

RZYM (PAP) Wl~ka Par- celu zmniejszenie nędzy i głO
tia Komun'sty~a opubllkowa du mas robotniczych i be-z:ro.
botnych .
Prawie tysiąc radoów irnkła
la po n1lrnńczemu obrad KoKi.erO'ń"fl:ctwo Pa!rlid 1Jjawdowych - włuknia1zy zebrało
mitetu Centralneąo, komuni- nia przed oałym narodem ten
się wczoraj w sali Centralnekat w którym t1twierdza z o- nowy dowód obr-0ny prwz
go Robotniczego Domu KulRadcy 7akładowi włókniarze wyjaśnią
umowy bu~zen·em, ii n:ąd odr:i:ucił na nąd jedynie interesów naibai:
tury, aby omówić ogolne wywet na}hardz'e.i umiarkowane dz.ie.i eci>istycznych grup ka~1
współto arzyszom
racy.
tyczne nowej umowy zuioropropozycje komun' st. . frak-I talizrr:iu prze!Tiy~lowego i ob·
wej w przemyśle włókienni lłarczycl·. Jest układ~m Jas- witlowime \>artki rodzinne. I kretarze Rad wzmogą czuiczym i aby zasady .it>.i p<'1żn;ei nJ m I tlrzejrzystym i clajr gc.lyż nwz:;·h;dnla on wi~kszt' ność klasową, aby zwalczyć cji parlarr.:cntarnei. ma)ącc na szam1czego.
wyjaśnić robotnikom, kt{1ryc;li mn:i:nosc
każdemu
włóknia- potrzeby rodzin
o wlęlcszej chwyty propagandowe wroga.
są przeds~awicielami. •
r/.owi szybkiego obliczt>nia za ih•ś1·i dzi<'ci.
·który usiłuje siać ferment.
Zebraniu Hadców Zakłado rohku. \Vlączając do pła1•y
Nowa umowa przynosi rówNowy układ zbiorowy dowych przewodnicz.:rl tow Ju- 11(Jd~tawow('j włókniarzy wy- nież włókniarzom, a w szcze- pomoże włókniarzom w wyBRUKSELA (PAP). - St!- rówrtież poddawani !Il\ konlian Kubiak - przewodnicz<1- nagrodzenia w natnne w po· gólnoścl robotnikom niżej u- kona"lill planu produkcyjnego
celnej
sprawowanej
cy Zarządu Głównego Zwiq;:- ~·iari kart żywnośl'iowych I o- posażonym powa7.ną pod'lll'1'Ź- w roku 1949 i doprowadzi do nacka komisja wojskowa w troli
ku Włókniarzy. Obecni byli: d:.ic);nw.vch Ol'l!.Z inne !Swiad- kę plac, przeeil'tne realne pła zwycięskiej realizacji planu raporcie, dotyczącym sytugcji przez Niemców.
Członkowie sztabu główn'!
prezydent mias~a tow. Euge- 1•zenia, jak clota<-ja stołówko- Cf' 11odn!csą się o ckolo 10 trzyletniego i podniesienje po belgij~kiej armii okupują::'!j
niusz Stawiński - d;:wny S('- wa i ckwiw~lent za rozmcr prol'ent.
:domu iyciowego. Włókniarze tereny niemieckie, zwróciła go armii belgijskiej - ~twi'!r
kretarz generalny Zw'<1zlcu, cE<n ~azu, t>lektryczności. bileRadv Zakładowe zobowią- zdają sobie w pełni sprawę. uwagę na znamienne faktv. dza raport - nie biorą udzia
oraz przewodn'czący OKZZ- Linv tramwajowych l kolt>jO- zują s!ę ! ''"Zywaja wszyst- że rc'łlizacia planu trzyletnie- świadczące o wyra7.n°i dy- łu w obradach, od wyniku
tow. Widawski.
wych nowy układ zl>lorowy kich aktywistów zwiazkowych go iest fundamentem i wa- ~kryminacji Belgów w Ni~m których zależy rozwój bel~tj
sko - nłemieckich
stosunk6•N
Po referacie tow. Aleksan- claje k11żdemu wHi!mlar.„owi i członków Związku do do- runl:iem rozpoczecia I reali- czech.
7.go<J'llP z powyższym ra11or handlowych.
dra Burskiego, wiceprz~wo.;d pn w!l'l:iwy obraz Jtgo płac:v kładne~o zapoznania się z :facji 6-letni"<:!O pl'ln'l gospoNie posiadają oni równi<"!
Sprawkdliwy I tekstem umowy i wyjaśnienia darczel{o, planu, którv zbu- tem. żołnierze l oficerowie
niczącego KCZZ - liczni rad zasadniczej.
cy, którzy zabierali głos w dy słlls7ny' ,jest również sy~tPM jej zasad współtowarzyszom duje fundamenty socjalistycż bell{i.l"'CY nie t.:vłko podlega i<> żadnego wpływu na pod::lmodo:?c~rzje
pn:ez antJ:ddow61ł:r.twu an,virlfldt>mu. l'<lt' warie
·'
skusji, podkreślali, że umo- ~'~'płd odnkodow:'lnia Ta rlik I '!rac~·. Przewod;iiq:ąc:v i se- nei Polski''.
skie władze okupacyjne.
wa jest wielkim osiągniE;ciem
Od decyzji tych 7.ależy cz~
I
o
klasy robotniczej. „ W ustroje;
sto bezpieczeństwo Bel~il.
kapitalistycznym
mów il
Się
tow. Czerwiński z PZJG Autorzy raportu donu1gaja
nie śniło się nam o takich og!ę
przyznania jednostkom
wcią2aiac
Danię.
Szwecję
i
Norwegię
do
imper!alistycznego
bloku
siągnięciach.
Walczyliśmy o
belgijskim, stacjonującym w
zdobycze socjalne - które teNiemczech praw armii au'.IJ·
PARYŻ. CFAP) Z Kopcn· ona z inicjatywy Waszyng- 01·ganizacji marschallowskiej I Dziennik
podkreśla,
że
raz mamy".
nomic~nej i przydzit-lenia do
h:t!ri donoszą, że dziennik tonu
ulatwiła Stc.nom Zjednoczo La.nge uważa projektowaną
dowództvra bryty.iskii:?g9 V.'YŻ
„Zaszere~owaJiśmy rubo1 nirluń~ki „Land och Vol!r" oStany
Zjednoczone
pragną nyrr. wywieran!e nacisku na :.:.andynawską
wsoólpracę
S7.ych of'ceró'v bel'(ijsk'ch w
ków - mówił tow. Sunarowpolityki szwedz- 'wajs!rnwą za przygotowanie charakterze obserwatorów oa
skl - we wszystkich dzit>d:d- mawi:ija-.: konferencjP. m:n; mP::mizować „blok atlanty- kierunek
dJ
przystąp'enia
krajów litycznych, gospodarczych · I
nach włókiennicLwa. Usur.ęli i..rów kraiów skandvn~.w cki" w ~ią~u najbliżc;zego 1<iei.
stwlen!z.a, ie· cz~· ni cza<>u.
śmy dysproporcje. z powodu sk' eh,
Twierdzenia, jakoby Zwią skadynawskich do bloku im- kulturalnych .
których płaca za te; samą pra- się wys'!ki tlla wcin~ni~in
W świetle ostatnich wyda zek Radziecki zagrażał bez- perialistycznego.
cę w dwóch
różnych zakła .U.-mii do
antyradzieckie~o ·.-2!'1 pisze dziennik - wi pieczeństwu Szwecji, są ten
W tej sytuacji - pisze
dach była różna. uregulowa- hfoku.
clać, opinia kół postępowych dency,inymi
wyJ,łlvsłami. d,;iennik rząd szwedzki
liśmy spr a V.'ę god,:in postojoNikt przy tym nie ir.tere· o planie i\'.[arshalla była słu· świadomie .szerzon.rmi dla po••t:nien bezwzględnie wy- pohikiego ŚJ)iewaka
wych, wynikłych ni() z wln.\'
:MOSĘWA (PAP). Znany
robotnika, a daliśmv wy:i:szą su ie s!~ o,.,ini11 narodu duń <>zna. Plan ten ma ułatwić przyciągnięcia Szwecji do cofać się 7. wszelkich pro·
:iektów, dotyczących stwo- śpiewak polski Jerzy Garda,
zachi::tę akordowl\
dla tych sk:t.go .. Prowadzi się tylko Stanom Zjednoczonym opa· „paktu atlantyckiego".
.,Ny Da.~' nawiązuje do rz~n'a hic ku s!•a.ndynaw- którego pierwszy występ na
którzy ogranic7nni sa możli nropn'{andę, ma.1nca n11 re- nowarne świata.
Z?<;(ra~"<'n:e D11iiczyków.
wościami prod11k<:'yjn:vmi war b
Przy pomocy planu Mar- oświadczenid
norweskiego s~:iego.
akademii mickiewiczowskiej
sztatu.
LN'7 n1.ród c!uii;ki piS7.{' shalla 1m•Jsza się do poslu· m'.n;stra
spraw zagranicz:
Dziennik zaznacza, że je· w :Moskwie spotkał się z goNie ma już wic;cei zmory 1hien:i'k - zdaje soh'.c S!Jr:i 5<eńshva te kra.ie, które mo nych. Lange, który wyraził żeli Szwecja pragnie sz~ze rącym przyjęciem publiczno
bezrobocia, któ~a ne'.rnła 11a• w~ z tegi:I, że proiektow:>nl.' ;, y by przec:wstawi~ się prztkonanie. że Szwec.ja i rze pro·,vadz:ć politykę neu
ści radzieckiej,
wystąpił w
w czasach knn't;1I:~tycznvch hlo 1d kryi:! w s.1h:c• w;l'lk:e
rti::-bezriierznyrn tendencjom Dania wraz z Norwegią bę t!"alną - musi ona wycofać dniu 7 b n. z własnym konAkcja
~0eiaha
ur1<1żliwi,1
Ją ściśle wspó;prarowaiy z ~·~ również
z organ;zacji certem w wielkiej sali im .
nam i naszvm dzic>c'om wc7n- n:rh!:.ql·cc1.cń<;two i zagra- ••1eryknńskim.
Szwecja. przvstaoiwszy do b;ok;en; zarhodnim.
-narshallowskiej.
Czajkowskiego.
sy. zapewn:a ż!obki i p~z1'd ;~a·..i intcr'.'som Dan"i.
S?Tor-::noLM (f't.P) - ~~~~~~~.....,~-~~~~.....:.--~~
szkola".
Rezolucja, j~1ką udnvalono 1niennik „Ny Dag'' podna zakończenie zebrania, w 1ffcśla. że taj na konferencja
wyniku długotrwałej dysk11- mini~trów krajćw sk:rndy· •
s.ii, jest jednoe7°śnie jej pod- n:nvskich. którn s!ę orłbvla i "'v~y,va
podjęcia rokowań
~umowanit>Pl. W rf'70lucj1 czy
w Karlchd, je<;t wyrazem
tamy między in11ymi:
NOWY YORK (PAP\ - Komitet ~·ykonaw<'zv amery- jakiego Truman dnmaga ~lę llorrc-~tala, dotycl'ą"" 1:nvarro~nacea,o naclsku amervkań
- Nowy nklad zbiorowy rt'
kań~kie.i Partii Podępowt>j r. ~losił
komunikat, w ktorym pozostaje w jaskrawym k0n- cia
północno - atlantyrk!E>go
alizu.il": n!'I rl.Pwna o~zl":klwiinP c;kie~o na _Skanr1vnawie.
domall!'~ się, aby pre1.ydent Truman dotrzym:.il swyd1 prl'IY
traście
do drobn.vch kwot pai.tu i wys~ ł;:nb broni ame
Pr7l''I'. włi\ltnfor:rv re.form~ płac Konfer~nc1a w Ka_rlstnd odl'7'1"lf'ń w sri~~ 11'it> ntrwa.11--'~. r><'k!>fn I w tym <'fin roclj;il
ia g'ranicę.
i sb„owl 1>owafoy krok na- była się, formaln•e b•nrqc. nicowania Z!' Zwł:>T!d!'m Ra cllri.,.ddm dla urrirulowa?lła przeznaczonych na podwyż rykań•kkf
Partia pror.-re.sywna. domaga
szl'nie dobrobytu narodu amc
przód w kler1•r.ku normalb:a-Jz inicjatywy Norwe~ii. Lecz ni>.iważnlPjs:z~·rh !'IJ01"l~'<'h za ·a<?nil'ń.
ryka1'1;:kiego.
się równkż Tniel'lenia u!ótawy
cji na"'Z:V<'h i:to•1mki\w iro~po- w istocie rz~·c~v oribvla siP,
Im więcej armat - czyta- Taft· Hutley I wnrow~d:zenla
Tr<>~ć dl"klaracji am~rykań pat.ry•vanie pięć krajó·. v t>uro
my w deklaracji-tym mnie.l .,, powrotPm akh1 \'Vag-nera
'kici Partii Postępowe1 rnsta- ppjqki<'h. UC7. 0 ~f,.,icząc~rch "' nowych mies?:ka11, tym gorze~ 1><"7 popraw.-k. 11ro1Jor.owata uchw11lona na speci:ilnvm bl0k11 7achndnim w brnr1 orr.Pn~ta wl;i się or.ie ka ll'k3 r· „~,rh t>TZf'IZ Trumn.na.
oosit>dzl'niu Komitetu Wvko- 1m<>ryk:ińską.
~i.a. tym ni:i'.szy poriom ośwla
Poprawki te oznaczaia h:i'1a WC7P.go. w któr.vm uc7.est.Rr'"vnoc?.e!&n i minlster F'or· ty. Nah'.ŻY odl'7.uclć politykę. wiem. że polityka rep~esyjM
niczvlo 30 d1ia!?.<:'7.:V Parl li !'c ·"sial w::stąoil 7. l".:~ZC'?e bar- e-odz:ira w dobroh,·t ""rorln wo!:Jec ruchu robotni(;zego, s•o
prze~iw
zarządzenirm rządu
~t"nnwei z lR ~+,,..,ów.
1"'.i,..i P"''va7n„m '''l1Joqk;„m am~ryk2ń~ltleg-o I· w pek-S.l ~owana na podsl<lWi" us<.łwv
MOSKWA (PAP). .Japońldow;1ch w .Japonii po•t11.11owiła
'" ill'klar:-di' t„i czytam:v rlnm?"a;?C ~le
anv or«anv '1('WS7Pchny.
Taft-ffart.ley - b-ędzie d.:il•;j
11ka ag<'ni:.ia Kioda Cu•in dono zwróri~ •ię ilo mini•terstwa M. ł""I,:
''"'k"'"'""'C7" Jh.;idu TTSA nPrezydent Trum.z n - jak •1ł"lrri·rv;~n==ł.
„Dwa tygod11if' t~IT'u pr<>7.Y- h·7.vrn::i •v n"fl\"0 nr1°~yl-=-nifł oodkreśla deklarac1a si, że fodcracja. ?Cwią7.ków zawo pntc;v z prote?stem przec;wko
p'1dent Truman 7.wrócił sie drzamierzonE'j rewizji
u~tawo narodu amerykańskiego z a- nron' a. . . iak'""''knl\.-i<'k k~;i :;iada oh cnie mn7nn"ć ro:i:pnZacię ·e wol~i na Jawie
;u rez upr>:eo<iniei 7.~or.1v Knn- czeci" nowpj polityl:i. Może
daV1·stwa dla robotników.
oPl<'m (\ pnrl'~r<'if' jej,'o <t„rań '!rn<u „
"ln u<iowodnić, :i:e . chcemy !P
PARYŻ (PPP\. Dzi~nniki
'J'r11{1Jio twlrrd7ić, 7„ łt'l"r dynit> I tvlko p,.,k...,iu"-nr1e7
Federacja zwrócila się rów- m11i'll.<'V"h na celu „nrzrkonAł
~'łnO"';r:;, ie
Jawie toczą
lł„:id Faclzi cki. 7,„ C'h<:'f'mv jf "!'d?:!! in nl;u•v
~t:!
nnwl"
wv~"7.00C7r>Ci"' rokowań 7.e 7.wią'
nież do pracują,cych z !"pekm
się
zacicte
wnlki
między od•a.„
1>nkn.iowyrn
t~ni!"'1di".
"'"";"
i
t-.lJro
p'1koj'1".
Rzad
BUKARESZT. - PlE>m1m Ko_ o JJOdj-;cie
'.\:iem R::idzierkim rlla uregu~olidarncj
akcji ">t:onr»v 7.;"dPn~7011vch nod ia'
Dekl<>~::iciR
amPrVk<'ń~lr<e' low:inia
mitetu Centralnego
WPYstkirli srornvl'h 1hi:iła;r i indont>zyjskimi a
związku
protestacyjnej pr7.eciwko zaku iC'd...,„k l:JkiP kroki. którt> nr7" o„rtii P')stennWPi porl.1c·e3:a 7.a!!adnień i ~ak,.,ńe1enia „7.im wni~kal'Y'i f.nle!'tclerskil"."i..
młodzieży robotniczrj Rumunii
·
Indonez:vjczyc:v wy><ACh:arowzięło uchwnłę
w
sprawie ,:om rz~du, których eelE'm jest krcśhi<1 no':oiowe 7.am'arv ·hl~l. :i:e nrnvdent Trumer „p.; ~,oiny".
Z,iednoczenia
młoclzieżow!'go dra..•tyczne
P?rtia Pr~t:-r"''1''-' rnełu !e ia w p~-.vi 0 frzc moi::ty, a'iy
ogranfrzenie 1 rnw n"onrt:imPnt Shn11 z~knm11- ,„, 0rf'rł7:n l::"vvm nf'3 7~nn·urł ...
riiknwał ;:(' nr~v ... otow11le l)Ó' ·h nrzc>r,va„ia
„7.!mnf'i \•·n1- ~" nr ... ~vtl!>nh, · Trnn:>na. :>h'· ulr11d..,it rudn· z'i1oton1::i;<1ruchu demokrittyrznrgo w Re· /.Wiązkowyrh.
"'""'1o-n1lroril vcki ~ni11~7 woi- '1V"
f\tlr711~il
nrf'„Or•„,...;t» n""'13 rł'1 - w1>nvrh
publice rum11f1•kirj.
woj~k
h~ll!'n•ln~k'1Wv. k!firv pr1,..wid11i„ v1nn"rom'1v hud?:Pf woi~kow" lllt'ntn st~l"!I. v~rflpnl•<>r"'~ 5kich .
<•
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Daleko od' Moskwy
- Pracownikćw łączności należy uczyć nie na kursach, a odrazu na praktyce. Jestem pewna, że przewody
do Tajslnu można przeprowadzić w ciągu półtora miesiąca. Mam pewien plan i nawet go przyniosłam.
- Zręcznie! - powiedział Batmanowi znów odwrócił
się, ażeby spojrzeć na Załkinda i Beridzego.
- Jaki jest scr:s tw0go planu ,Tania? - zapytał Zał-

.

~~

.

- Nie rozpraszać łączników na pu.c;tkach, ,:dyż jest
ich bardzo mal<>. Należy stworzyć jedną szturmową kolumnę, gdzie proces pracy będzie rozbity na proste, nieskomolikowane czynności. Rzeczą najważniejszą będzie
zwerbowanie t:lu komsomolców, którzyby dobrowolnie
poszli do tajgi. Tania czekała, co powiedzą kierownicy
budowy o jej pwpo7.ycji. Ci milczeli, myśląc nie tyle
o tym, co powiedziała dziewczyna, ile o niej samej. Na
duszy Batmanowa zrobiło się jakoś świątecznie i w
myślach mówił sam do siebie: Oto one, złote kadry
same idą do ciebie, Wasyli nie ziewaj, staraj się jaknajlepiej przystosować je do pracy. Beridze obser\\ował
dziewczynę sponad kołnierza kożucha.
Che~ odtiowiedzieć na wasze pierwsze pytaniepowiedział. Macie rację. Każdy punkt ma prawo znać
nasze zamiary i powinien mieć jasną perspektvwe ..•

/

,,„

0

•

Tania sluchala LO, nie odw1 ;„caj~ic głowy. Beridze mówił o przebu<lowii: projektu, o odcinl·u trasy położonej
na lewym brzegu.
- Należy wyobrazić sobie zadanie to w całości, a nie
część tylko. Dziewiąty punkt jest jeszcze niedostateczną
wysokością, z której można !Jyloby uchwycić cały c br a z.
Obecnie wam trudno jest zrozumieć nasze decyzje, ale
zrozumiecie je późn'ej.
- Zdaje się, że już zrozum:ałam - powiedziała d;dewczyna i odwróciła wreszcie twarz do Beridzego. - Czy
sami wpadliście na pomysł J<>w\•go brzegu, czy też czytaliście o nim w naszych notatkach?
- W notatkach? - nie widziałam żPanvch notate1<'
natmanow z zainteresowaniem spojrzał na Tani~. któ·
ra wyjaśniła mu:
-- Od pierwszych dni wojny na trasie' slvchać bylo
g~osy o tym, że należy zrewidować proiekt. 7:11alail się
człowiek, nlejaki Karpow. który dowodził, że trasę należy przeciągnąć na lewy brz=g.
- Kto to jest taki? - czy inżynier?
- Nie. To jest rybak. rdzenny mieszkaniec Adunu, ze•
wsi Dolna Sazanka. Kierował dużym kołchozem. Pewnego dnia przyszedł na nasz punkt i prosil aby mu dali
pracę: ,.Chcę nauczyć się u was rozumu". Bardzo zdoJny
człowiek! Wykształcenie ma nieduże. tylko siedem klas.
ale wszystko umie i najbardziej skomplikowaną sprawę
chwyta w . lot. W naszej budowie ogror,rnie fascynowała
go droga. Przez c ły czas dowodził: .,To nie przypadkowo na lewym b; zegu Adunu utworzyło się tyle posioł
ków. wówczas !!'dv na orawvm bneS?n nie ma ich w ogó-

le. L~\\~Y brzeg ?asiedlc•n:v hst. gdyż istnieją na nim
sprzy.ia1;:-::e w~.rU'llri n:itur:'..lnc. Tra::-a r.a pra;;~y.n kze
gul i;z.ie wbrew historii Aduw~. Droga potr7.ebna jest
w.a~me na lewyrr brzegu. gdyz ona połączy Namni, 01go.chtę, C~y:mył, C7omi i wiele innych osad z Nowiń
sk1em, ria impuls d111 rozwoju po„1-·::itu w kierunku pólnocnym. Na prawym rrzegu c!ro~a potrzebna jost iedvnie <;>Eadz'e - u.artir. Poz11 ty11'1 n:i. prawym hrŻe~u 'trri~a
przecina całe o?s ary zaroś;:· ętych p2górków. n'l lewvm
zaś ?r1egu będzie się ciągnąć szeroki:n t;:ira.<:eii1 t:'lbok
rz~k1. Tut~~ budr wniczym naftocią~u b~dzie pomagać
c2.a lujnosc Adunu, na prc1v'ym zas brze01u
je.st pusto
0
i n'kt nie pomoż'e!''
.
Do djabla! Dajcie mi dowody na korzvść lewego
brzegu - ze zdEnerwowaniem poruszył ~ię Bcridze czy możliwem je:~, że rybak w ten spo.oób to w;,:zystko
sobie obmyślił?
- Aha! - zaczepiło was! - roześmiała sie zadowolona _Tania. Ale bąd~cie sp?k~jni, _on. nie odbije wam wasze.i sławy. Choc1::iz, uczc1w1e mow1ąc, ja uzupełniłam
myśli Karpowa propozycjami i pomys1ami innych towa
rzyszy, - Tania głośno kichnęla, ok::izalo się· w końcu
że się zaziębiła.
'
- Mówi.~e o wysok;m punkci~ v.ridi.enia i o Małych
spi:awac~ Jedn~go p_unJr_tu. ~le, Ja 1t W:dzic'e. była już
proba 7a•nt"reso-.vania się ogolnym losem całej budowy.
- Czy Karpow jest tera.z na nunkcie? - zapytał
Załkind .
·
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Pomyłka w

adresie

Tzw. pomyłki w adresie nie należą do rzadkości.
NiedAiwn,o np. do mieszloa:nia mojeg-0 znajomka, z zawodu artysty-plastyka, dobijał się (w godzinach wieczornych) pewien facet, żądając natychmiastowego
pójścia do chorego. Próżno nieszczęsny plastyk tłu
maczył, że nie jest lekarzem i wogóle nie ma zie7onego pojęcia o medycy'Ylli,e - gość się upierał przy SW-O·
im i domagał się w dalszym ciągu poraocy lekarskiej.
Sprawę wyjaśniła illtterwencja dozarcy: jak się okazało, przybysz był ciut ciut, fttk to się mówi, pod gazem.
Ofiarą innej pomyłki paiJla moja znajcmw.. Pamylki telefonicznej. Zrobiono jej miaf1iO'Wicie piekielną
au;amturę o nieaotrzymarnc umowy o dostawę jakichś
tam owoców. Naturalnie, chodziło rozmówcy o centrazę czy hurtownię owocowo-warzywniczą. Tylko omylił
się w adresie.
Najbardziej jednak ostatnio pomylił się w adresie ..•
rząd holenderski. Zwla..szcza, że pom,ylka została dokonwna ani pod gazem ani przez roztargnienie. Bądź
co bądź o ważną rzecz chodzuo: o tzw notę. A nota
to wszak dzieło dyplomatycznej sztuki, starannie
opracowane, przemyślane i wycyzelowane. Dlatego
właśnie nijak nie mogę pojąć czemu trafuo na adres
naszego rządu.
Bo jakaż jest treść owej sławetnej noty i zalączo
nego do niej memarandum 'I Oto rząd holenderski prosi uprzejmie rząd polski... o poparci e dla holenderskiej polityki agresji wobec narodu indcmezyjslde90.
Ano, pomyłka. Fatalna pomyłka: I niczym n:euzasadnione nieporozumienie. Bo cenimy sobie lud roboczy holenderski, szanujemy, owszem, i podziwiamy
holenderskie radioaparaty, holend.erskie tulipany, ale
daleko, bardzo nam daleko do tego, by uznać i pogodzić się z ohydn-ym ludobójstwem, stosowanym wobec Indonezyjczyków przez rząd holenderski. I dlatego n'ie tylko nie ma tutaj mowy o „popieraniu" podobnie niecnej, kTwawej, imperialistycznej roboty,
ale zawsze tę robotę będziemy zwalczać i jej się prze-

Przyznanie nagród pań·
yczyl się będzie nie tylko a prawdę o żych„ wyrażaj jowie i Łodzi o polityce mó.
Rudnfokiemu, działacz robotniczy, ale - tak, jak odczuwają ją dzie· wili tak samo, jak o innych
atwowych
swych codziennych spraSchillerowi, Dlllllikowskie- co bardzo ważne - kan- siątki milionów.
Pochodzeni€ klasowe pi· wach. Więcet - najbardziej
dyda~ na prole~ariusza i pro
mu i Wojtowiczowi ma <>letanusz. Polityczna war· sarza - Rudnicki jest z po- świadomi zdawali sobie spra
kreślone znaczenie politycz- to~ć bowiem książki Rt:dni- chodzenia robotnikiem-nie ·,;r~, że to właśnie przez pone. Wybór uzasadniony był cl_t1ego polega przede wszyst jest tu czynnikiem wyłącz· litykę rozwiązywać można
potrzebami i celami · poli ty· kim na tym, że nie jest ona nym i decydującym. Ale wszystkie zagadnienia bytu
ki kulturalnej, usta~onej napisana dla człowieka pra- książka Rudnickiego w po- narodowego, bytu jednostki
przez rząd, a zgodnej z li· cy - w ujemnym znaczeniu wojennym dorobku naszej związanej z gromadą. :ąud
nią wytyczoną przez Kon- tych słów-ale wyrasta or- literatury jest napewno je- nicki pokazał, że upolitycż·
gres Zjednoczeniow:i1. Wy- ganicznie z życia polskiego dyną, albo jedną z niewielu nianie się klasy robotniczej
bór ten świadczy przede pleb(!jusza. Dziś porówny· książek, które wyrastają bez to zjawisko wyrastające z
wszystkim o tym, że rząd wać ją można chyba tylko pośrednio z potrzeb i pra· dążeń i potrzeb klasowych,
a nie sztuczny twór jednanasz i Polska Zjednoczona z utworami pisarzy radziec- gnień człowieka pracy.
książki stek-jak twierdziła i twier
Polityczność tej
Partia Robotnicza sprawy kich, których twórczość jest
kultury traktują jako jeden "!apne~zeniem dro"bnomiesz-1 nie j_est sztuczna i _nie ma ni.c llzi dotychczas reakcja.
Istniały u nas opini€ _
z bardzo ważnych odcinków czańslnego natręc.twa w st0- wspolnego z ła~izną pubhnajczęściej
ogólnej walki o zwycięstwo S'lnku do człowieka pracy c;styczną. LudZie w Sule- formułowane
przez pisarzy, którzy dotych
nowych elementów socjalistycznych w życiu naszego Nosi korespondenci fobryc~ni donoszo
czas nie potrafili znależć
rełnego kontaktu z masami
kraju, przejmując z dorob·
że robotnik
pracującymi ku kulturalnego narodu to
czy chłop nie lubi czytać
wszystko co twórcze i po:
Sprobujemy tw'. erstęPQwe.
kshżek o swym życiu i waldała więcej przędzy
dzenie to uzasadnić na przyc.;. Jest to stanowisko bezRówrueż zobowiązanie o wy- względnie niesłuszne i fał·
Zaiło.ga PZPW Nr. 5 w Ło&1,
kładzie nagrodzonej książki
do końoa r. ub. szywe. Książka Rudnickie·
prod1Ukowamiu
ro=y
plan
wydooinalłia
która
Rudnickiego.
„Stare i Nowe'' Rudnic- jooz<:?.e w dmiru 23 listopada r. dodartikowyich 60.000 kg. przę go „Stare i Nowe" jest
k"ego jest utworem literac· ub., rz:obow.ioąiz.ała się wykonać dzy został'C> rmaCiZllie IP.ra;ekiro· już i będzie napewno czytakim - niezależnie od tego ku czci KongJ"€ISIU Zjedmoczemii.ia czo.ne, gdyż za!łoga 'W)'lJ>llOOO'ko n~ z najwyższym zaintereczy nazwiemy go pamiętni· 40.000 kg. prrz.ędzy. Zobowiąza- walłia w rzeazywi&tośai aż 78 :..Jwaniem. Dlaczego? Prze·
kiem czy powieścią - któ- .DJile to zostało wylkonan.e :z nad- tyis. kg. prrzędxy, wylkonując d~ wszystkim dlatego, ponie
ra obrazuje powstawanie, roważ wyrasta z plebejskich
1plan roczny w 112 proc.
dzenie się klru.y robotniczej wy:iJkltpotrzeb i pragnień, ponie·
i jej walkę. Mały, zabity deważ nie jest zafałszowana
skami Su~jów Rudnickiego
dromieszczańskością i na liistniał nie tylko koło Łodzi.
terackim odcinku toruje no.
.
.
ciwstawiać.
Załoga Państwowym Zakiła
Każde większe miasto, maCel ten 7JOStaił osiągnn.ęty - we, nakreślone przez P„rtię
I ba.rdzo pro.simy: niech się rząd holenderski wslcaPr?JeililyMu W e!hn:ianego fahryih."lii wy11mnał.a llQ'lllad plan drogi wychowania socjalijące perspektywy rozwoju dów
wie na przyszfość nie myli. Nie na ten adres z takiwbo'W'ią7.iała
Zgierrz;tI
w
30
Nr.
przemysłowego, wchłaniało
133.097 metrów, oo &tanowi stycznego.
mi notami.
z okolicznych miasteczek i się wyiproduikować ku azci przekiroczenie zobowiązania o
·
ZjednOoC"Zenioiwego
. K~
E. Tam
wsi miejscowy półproleta· 100.000 metrów :po;nad iplal!I.
Antoni Pokorski.
33 proc.
r iat, deklasujące się drobno
wypycha·
mieszczaństwo ,
nych z coraz mniejszych
działek chłopów. Ludzie ci
wędrowali do miasta - niosąc ze sobą wszystkie cechy
przeswego środowiska kształcając się przy warsztacie w gromadzie fabrycz·
nej w proletariat.
sze zdobycze. Za młodu jesz·
dzić: towarzysze z PZPB Nr 1 dem bogate doświadczenie cze śpiewałem, że „co złe •
to znaczy I pozyrozumieją, co to znaczy być bogate Ten wielki, żywiołow)r
to w gruzy się rozleci, co do•
i maprzodującą organizacją partyj tywne i negatywne często proces zmian w stru·
bre wiecznie będzie żyć". To
dużo
ją pod tym względem
spoczywającą
rozumieją
i
ną
kturze klasowej społeczeń
się ziściło: wszystko co w runa nich odpowiedzialność. Do- do zrobienia. I zrobią. Zrobią
stwa pokazany przez Rudnichu robotniczym było złe
wodów tego zrozumienia mo- tym bardziej, że już teraz, u
jest typowy dla
cl~iego zdradzieckie - zapadło się w
l znaleźć je!- progu nowego roku, _towarzyżemy szukać gruzy i odpadło od nas, a
całego kraju, dla wszystkich
zarówno w pracy organizacji sze - Scheiblerowcy obliczają
wszystko co w polskiej klasie
ośrodków fabrycznych. Popartyjnej w okresie przedkon- swoje możliwości produkc.v ine
robotniczej jest dobre i twńr•
choć odbywającą
dobną cze, znajduje się w PZPR".
innych warunkach
się w
Tow. Woźniak był na K•.mdrogę roz·
ustrojowych gresie i słuchał mów powitalwojową, drogę awansu sponych delegacji robotniczyda
l .;!znego przebywać będą jepaństw zagranicznych i rart~
wał się, że „związek nasl h:at
szcze w Polsce mieszkańcy
ni ogarnia ludzki ród". I tą
miai.:.teczek i wsi w trakcie
właśnie radością dzielił się '1!
realizowania planu sześcio
delegatami
towarzyszami letniego, który doprowadzi
konferencji.
do wzrostu zatrudnienia w
Im dłużej trwała konferenkamy się Jut niczego. Prze„W imieniu Komitetu Cenzawodach pozarolniczych o
kopciusz- cja,' tym wyższa stała się jeł
stałyśmy już być
tralnegl> witam ł pozdrawiam
l.20li.OOO osób.
kami, które siedzą tylko w temperatura,
tym gorętszy
konferencję delegatów PZPB
T
kuchni i zajmują się tylko był panujący na niej nas~rój.
ę wielką armię przysz· Nr 1 przodującej organizacji
garnkami. Nie lękamy się ju? Przypominał się Kongres. Oproletariatu obciąża partyjnej Czerwonej Łodzi".
łego
teraz kierownic.z ych stano- wacja, jaką pod koniec zgodziś wiele wad środowiska, Tymi słowy zaczął swój refewisk, które nam powierzają towali towarzysze przedst'łwi
które jl! dotychczas kształ· rat tow. Ochab i już z ty~
Obejmiemy 1 wywiążemy sit: cielowi KC świadczyła o wie]
Prezydium Konferencji
towało. Już dziś w Suleja- słów towarzysze z PZPB Nr 1
z nich".
kim przywiązaniu organilacjl
wach różnego rodzc:ju są dowiedzieli się, co o ich orprzemawiał'J do
Dużo jeszcze
kierownictwa par;;y_;nego
możliwości przedterminow'!i
w
fabryki
pracy
w
gresowym,
ale ganizacji partyjnej myśli f
ślady nowego .życia,
towarzyszy. Z ich przem?wień i do wytkniętej przez nie liwie tow. Ochab i Komitet tymże okresie przedkongreso- go wykonania planu rocznego. wynikał
jasny obraz: organi- nii generalnej partii. A całe
ksi ą7ka Rudnickiego ukazu- Centralny. A podsumowując wym, możamy je znaleźć rów- Dyrektor zakładów tow. Norozmiary zacofania, dyskusję tow. Ochab mówił o nież w dyskusji, jaka toczyła wicki oświadczył, że takie mo zacja jest jednolita i zespo- konferencja - świadczyła o
.' ca
ciemnoty, wpływów klery- odpowiedzialności tejże orga- się na omawianej konferen- żliwości istnieją. Pod jednym lona, zaiste w trakcie dysku- tym, że organizacja partyjna
nie widać było śladu daw- jest gotowa do pracy, że tokali1ych , uprzedzeń ...-różne· nizacji partyjnej. O odpowie- cji, w tym, jak towarzysze z warunkiem: jeśli organizacja sji
nej przynależności do dwóch warzysze przystępują do je'
go rodzaju długo jeszcze bę- dzialności wynikającej nie tyl PZPB Nr 1 rozumieją uchwa- partyjna zdoła zmobilizować różnych partii, a jak zapew- realizacji na swoim terpn1e·
w przystosowa- do tego zadania wszystkie siły,
dz'. e podręcznikiem, z któ- I ko z ~akt.u, że je~t ,to wie~a ły Kongresu
nie widać w bitwach o plan, w prary
jeżeli potrafi pociągnąć za so- niają towarzysze niu do swojego terenu.
iego uczyć się będzi€my ro- orga~1zacJa, ~l~ 1 z te?o, ze
również w pracy codzien- nad podniesieniem poziomu ijej
entuzjazmem
natchnąć
i
bą
socjalizmowi
ku
Idziemy
nada Je ona me Jako ton mnym
.
.. .
.
zezn~wama sytu~c~1 1 form organizacjom partyjnym w Ło taka była istotna treść uchwał twórczym całą załogę, jeżeli nej. Na konferencji odnusifo deologicznego PZPR-owców I
Kongresu. A o tym, jaka bę potrafi wykorzystać wszystkie
dzi i nie tylko w Łodzi.
przespuscizną
złą
ze
walki
Z satysfakcją możemy stwier dzie w zrozumieniu towarzy- istniejące na fabryce rezerwy
szłości.
szy z PZPB Nr 1 owa dr;:>ga energii i zapału, owe rezerwy,
do socjalizmu, mówiła - w które tak pięknie ujawniły
imieniu wszystkich towarzy- się w dni przedkongresowe.
szy i bodaj, że całej załogi Jak wynikało z przemówi-?przodownica pracy tow. Ra- nia przewodniczącego Komitemus. „Swoją pracą, naszą co- tµ Współzawodnictwa Pracy
azienną pracą, podniesieniem tow. Gabary organ!zowanie tej
wydajności naszej pracy, wy- energii jest już w pełnym todały PZPB w Rudzie
kuwamy drogę do socjalizmu, ku. Już teraz istnieje na f'ł
Państwowe Zakłady Prrzemy- wieJlkich i:lo.ści praędrzy w przę do szczęśliwej Polski wolnych bryce 220 zespołów współza
ludzi".
wodnictwa pracy. „Jest to
shu BMVe<bn.ianego w Rudzie d"Laolnilach.
Sekretarz Komitetu Fabrycz przede
zasługa
wszystkim
Do·d.atkowe te z~bowi ą.-zoal!li1a
Pdlbi.amickiej wykona!ły pla•n
którzy
ro~baJły wytko.nal!lJe z dość dużą nego tej wielkiej, jednej z na.i przodowników pracy,
pnzied terminem.
1r10CZ111Y
naidiwyżiką we wszyis.tkkh od- większych w kraju, fabryqnej wzięli sobie do serca sprawę
W ailocji CzyiILu Kongiriesowe- drzliałach.
organizacji partyjnej zatrzy- podniesienia wydajności, i oni
DelegQoi
statutu właśnie te zespoły zorganizo- się _wrażenie, że biorą w niej załogi, w uaktywnienienlu
go zobOIWią"ZlCllła się zaiłoga fa· ko
Ostatecmie oka.7Jć!Jło si.ę, :Le mał się na punktach
·
· Jednej
par- biet i młodzieży, w rozwija·
. owie
~-d zi~ ł cz ło nk
bryozna w dniiu 6 grudni.a do zalłooga PZPB w Riu.dztiie Pabia- i kongresowego referatu tow. wali".
formułują
Zambrowskiego,
PeW]:lą korektę - I słuszna tn me od kilkunastu dni, lecz niu aktywnej działalności rad
WYJP1oduk01Wan.ie ponad plain nickiej wytkon.aiła p1ain ro>emy cych po nowemu zadania or- korektę
w
- wniosła do tegą od lat.. I dlatego taki radosny zakładowych
jed,n,ego mil:ona metrów tkain.'.m w prządmatlni średnioprrzędnej ganizacji partyjnej w przed- twierdzenia tow. Switoniako„ w~d~w1ęk mogło :nieć prze'- wzrost kultu'ralny J~=~y ro~
2 m:l'onów 200 tyis :ęcy metrów w 101 j)<llOC. w p.riz.ę.d:wlni od- siębiorstwach przemysłowych. wa: że dokonały tego przede mow1eme sędziwego wetera- botniczej. ·
Zupełnie słusznie. To zagad- wszystkim
Słowem: w J;Jracy nad r~a
które na ruchu robotniczego starekobiety,
w wykończalni (fabryka wy-1 padkowej w 111 proc. w tk. al nienie
musi partyjniaków- pierwsze stanęły do współza- go działacza SDKPiL KP lizacją historycznych uchwal
lkańic?Ja obce otlkaniny) or arz dlo ni w 107 proc„ a w W!V'k.oń>ezal Scheiblerowców bardzo intewodnictwa, do bitwy o wyko- PPR, e. obecnie PZPR tow Wielkiego K'ongresu.
JWY'Drodiu:kJoiw.amia ~ona d ;o<lan ni w 108. !5 moc.
resować . Maia ood tvm wzl?!e nanfo nl::mu ...I teraz nfe lę- Woźniaka. „Upajają mnie na·
A. PerłowatrJ ":
-

Załoga

PZPW Nr 5

Zgierz nie pozostaje w tyle

Przodująca

oriianizacja partyjna

Co wykazała Konferencja Fabryczna wPZPB Nr 1
I
I

Realizacja Czynu Kongresowego

Milion metrów ponad plan

1

•

Nr. li

z::

Przed wyhuc~e°! wulkanu

PrzeglQd prasy rodztecklef

•

.

„Krasnaja Zwiezda•

.•

WUSA wzrasta bezrobocie 1 kurczy się prod11kc1a ·.:!'.:;~" i~:~ln;.c::

J
si..cza artykuł i:>:<>święcony 6Pr•
wie z1ednoczen:a partii robot
Nowy Jork, w styczniu.
nl.czych w krajach demokra...
Głownym problemem, zajmującym teraz co najtężcji ludowej.
sze umysły w administracji Trumana to sprawa budżeRok 1948 - P~ dziennik
tu!. który no~y Ko~gr~s zacznie rozp~trywać już w naj- wejdzie do historii świato
bhzszych dniach. Nie 1est to sprawn łatwa. Wiąże się :ma
~;goro~cr!iei~~~=::.·ęsł!;
ze wszystkimi niemal zagadnieniami amerykańskiej pow wa.lee 0 Jedność robotni·
lityki zagranicznej i wewn ęt.n:uej.
czą. Komunistyczne 1 robotni
tanowi~lrn szerokich ma~ kupiectwo. ~rugim 1Jodźce?1
cze partie krajów demokracji
pracujących Amerykt była powoJenna elrnpansJa
ludowe! realizują jedność kla.
w tej sprawie jest znane. z:.ikladów
przemysłowych.
sy robotniczej na zasadach
1
Trum_ an wygrał swoi·„ kam- 'l'r?'.eci·m ,,pln" „. .arshalla"
ma.rkslz.nu.,.len hlzmu. Akbcj.a
"
""
;.vJ.
jednoczenia &!ę partii ro o ....
panię ":'Yb_orczą pod hasłem i zbrojenia.
niczych stanowi silny clos
~apewmen:a me~om i:racu„Obecnie jednak kupiecdla zd.raJców klasy robotni,.
Jącym tai:iich. mi_eszkan, ~o~ two i przemysł zaprzestały
czej 1 dla arentur łmperlalla
'."V3zec~1~<'J opieki lekarskie~ magazynowania. Zdecydo}\'a
mu w mlędzynarodowym nr
i _zmn:e~szema podatków na] nie zmniejsza się również
chu robotniczym. w kwietniu
b1e_dn, ieJszym warstwom lud tempo p:>WOJ'::-nncJ· ekspansJ'i
• •
__
194B r. iJednoczyty się par·
.
"'
„
tie robotni~e Rttmunii
nosc1.
przcltlyslu. Pomimo planu
d
k
·
•
,
I
w czerw..,...
-· l'"·"
r
· · s t rony zupeł nie Marshalla" od prZt'SZło" roku G'1gan ł vc~ne
·
plany Zw. Ra -?':ee iego sta·1q s ę r.zeczyw1stosc q n1111tąpiło zjeonocr.e.nif'!
Z drug1eJ
„_, ·
ruchu
odmienny jest program, Ian- stale zmniejszają ~ię rozmia
Rząd radz.ieck( t partia boJ 1 R~ec~ywi~tość szybko jednak I stwach _leśnych. Jednncześnie robotniczego na Węgrz~ch, oo
s~w~uy przez k~ła wielkoka ry naszego 'eksportu. Trzeba S7.ewicka powz'ęły 0$1atnio z prz„krcśliła kłamstwa i osz- prowadzi ~ie 1..akrojo11P na położyło kreB trwa.iącemu od
p1tahstyczne, ktore domaga- zastosować obecnie jaki.ś no- infcfatywy Jó1,efa staJlnl\ uch czerstwa prasv kapitalistycz- szeroką skalę prnce zadrze- 30 lat rozbic:u ruchu robot·
j~ się przeprowadze1:ia .wiel wy środek jeśli chcemy unik wah, dotyczącą planu przeo· nej_
·
wienla pól kołchozo"".ych i nic 7,ego w tym kraju,
· kiego proqramu .zb~OJe.• mo~re nąć poważnych kłopo_tów. brażcnl.a przyrody na ogrąmJuż w przededniu· nowe!(o sowchozowych
j<'k . ro,:n1ez
w l.'..pcu 1948 r. zjednoczyły
go, a co za tym idzie 1 zwię- Nic należ" zapominać, że ży nym terytorium eurooejsld~j roku w prasie radz.ieckiej zo budowę stawów ! zbiorników !rlę partie robotnicze CtechO·
J
cz.t>śc! ZSRR planu walki ~lał opublikowany komuin'kat wonnych.
Elowa.cli, 00 przyczyndlo tdę
k szenia
zamówień rządo- 1·einv na wulkanie, kl6ry w
w roku 1948 Iłoweh ozy ;.tre do
•
71 r:cs11chą.
RAdv Ministrów 7.SRTI t CK
zac.1eśnien1a sił demokraty
wych, dla zapewnienia sobie k:iżclej chwili może wyLuchW'cść 0 tej uchwale szybko WKP(b) o tym, Jak przebiega fy stepowej i leśno-stepowej cuiych Czechosłow;>cji w wal
wysokich zysków i odsunię- na.'.·".
przekroczyła granice ZSRR. realizacja d:ilinowsk 1ego pia europejskiej części ZSRR u- ce przeciwko reakcji.
cia przynajmniej .na kr?tki
\V świetle 011::iszonych o- Prawdziwi pnyjacl"le demo· nu przeobrażenia pr7yrody twor7yly pasy leśne na po· w sierpniu 1948 r. nastąpi-~
okres czasu gro..1by meu- statnio statystyk, niepokój krac ;i uirz.eli w niej symbol o tym. co Już wsta~o dokona wierzchni 200.000 ha. Pod za Io połączenie partii robotnichronnego kry~y!:u gospodar amerykańskich kół wielko- pokojowe.i, ,twórczej polityki ne w tyim zakre~ie.
arzewienie w roku 1949 przy czych Bułgartl
czego.
k;ipitulistycznych, „żyjących Zwlaz.ku P..adzieckie~o. Podl.e
w ciągu okruu jesiennego gotowano glebę na obszar1.e Następnie podaje d.2llennik
W dotychczasowym butlże na wulkanie" wydai" się aż gacze wo.l enni !taral.i sle z po kołchozy, sowchozy i go~po- 269,5 tysiąca ha, co pozwoli S?czegóły, qotyczące Kongresu
•
l · k"
15 m1·1·
darstwa leśne strefy stepowej zasadniczo
wypelnie
z.led110czen1owego w \Varsza•
c1~ nmery ~a.ns tm
i;ir- nadto m:asadniony. W pierw czątku plan ten przom~lczeć.
ć
·d ·
k l949 prze1n
d·
d 1
nr.~1 ••pn e oS?kalowa . nrngn::ic i leśno irepowej europejskiPj w: z1any na ro
Pa , wie. Dziennik :thzm:aC7...a, ze
ow
o arow, pr;;ezn~czo- stci połowie bieżącet:o roku pnekonać op'nię publiczną. cz.ęści ZSRR pneprowadz"ły rnles:enia już na
wiosnę. Polt.ka zJednoczona Partia Jlo
ny<::h zostało na cele WOJsko- produkcja przemyslu amery iż jest to iedyn:e qest propa wiele prac w clzled?inie zale Przygotowano już około 200 botnlata opiera slę na 7.asawe. Ale kola wlelko!,apitali- kańskicgo h:1ła .o 20 proc. qanctowy. pozbawiony w~zPl· 111enia p 3 sów ochronnych. u- miqia.rdów ~'Ztuk sadzonek i dach ma.rksi7Jllu • 1e11lnizmo.
~tyczne twierdzą, że to jest niższa niż w roku 1914, a kiego praktycznego znaczen~a. prawy gruntów pod sadzenie ~ebrano tysiące ton nasion Znaczenie zjednoczenia ruchu
za mało. Ż'.'dah one pod- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - leśnych pasów ochrcnnych w drzew i krzewów,
robctn1czego w Polsce wycho
wyższenia Wyd:.1tków na
o~ob stą
1'tyczną
1949 roku. tbioru
nash1,n
Dopiero
wczoraj
zndziwiła
dzi
daleko po:r.a granice kra·
zbrojenia do 23 miliardów
H
u
U
drzew I krzewów, zaldada.n 1a cały św~at gigantycz.ntl id~a ju i prowadzi do dalszego
dolarów
i
jednoczesnego
•
szkółek leśnych I wprowadze przeobrażenia przyrody. a już wunocnlenia
m1edzynarod.IJJ'
zmniejs7.e'1h r„Je"" i-., 1,Hetu nrzeCIW przes 3 0\Van!Cffi ro Otnl 0W W
Zie nia. płodozmianu polowo-łąko dziś jesteśmy świadkami, jak wego frontu demo-kracji I 10
z sumy 42 m:Jiardów dolawego. Na tereny pr7eznaczo· idea ta wciela się w życie. cjaJlzmu.
Utworzenie w
rów do 37 miliardów dolaAmerykański pisarz
Ho- ~ich, organizowali związek ne pod państwowe rasy o- Wielom'.lionowy sztab rolni· itrudniu ł1J<t8 r. Polskie.i ZJeward Fast, dopiero co o;m :;ctl konkurencyjny, lctóry jednak chronne udały S-ię już ekspe- ków radzieckich z Partią T<o dnoczonej Partit Robotniczej,
rów.
więzienie w USA, gd!i~ S['~- nie został uznany ani ?n•z dycje uczonych i specjali- munistyczną na czele toczy wiernej tra.dycfom internac.loJasne, że „o;;zczędności", d?.it szereg miesięcy, jak'.l o- s:id, ani przez ot·s!anizacje za slów. Ooracowują on' s•,,cze- zwycięską walkę przeciwko naJlstycznym, k1erulącej sJę
proponowan"
przez kołu fiura tzw. Komitetu BarJ:rnia woriowe. R>::Jd jednak toler:i- Rólowo na miejscu plany sa· żywiołom przyrody.
walki,', doświadczeniem WKP(b)
wielk::ikapitali::tyczne doty- Dzialalności
Antyam.Tylni'1- wał zbrndniczą działalno~ć dzenia drzew i krzewów. by kr.-Ora ~akońc:ziy 111ię zwycdęs- wzmacnia siły polskiej klasy
c7-ą w pierwsz:cm rzc;dzie o- skiej, wygłosił przemOwie; 1 'e właścicieli okri;tów, którzy u- st<worzyć warunki,
które u- lwem nad posuchą i nienro- robo*nlczej i Jej klerówniczą
gran.ir.zeni '1 i h~t n'1c'ych wy podczas masowego wiecu. ja- żyli przeciwko strajkującym możliwią rozpoci;ęc· e na wio dzajem. Rok 1949 otwi~h> rolę w walce o d:llszy rozwó.ł
·
d"ltk ow
socj:;.invch . wydat- ki odbył sięT w czwa•'lt:lt w1~- broni palnej, strumieni gorą- sn„" 1949 r. prac przyp,oto- przed rolnikami radz!ec!dmi kraJu na drodze, wiodącej do
ce.i p:>ry oraz ł:lmi~trajków. wawci.ych w 94 gos'>Odar- novie. S!erok'e pers"'ekywy.
sodalhmu.
k·.)w na OŚ'.viatc: oraz kredy- czorem w oronto.
"
łów na budownictwo mi~szHoward Fast mówił o sprak:rniowe.
wach obywatelsklc'l i wr.zwał
Tu się najlep:ei odpoc~ywa i pożytecznie spędza czas
Kanadyjczyków, abv S:Jli n:-i
Kola wielkokapitalistycz- straży swej osobistej l poline nic ukrywają. że zwięk- lyczneJ wolności.
szony pro~ram zbroje/i jes1
Znanemu działaczowi spoim potnebny nie dlatel{o, że
„Wolny cz.al'! nnjle.p.!iej &pę PO·wodzeniem cie6zy się dtiisl I jP6t tkaczem w „6semce" już świetl1icy" odbywa s1ę próba
Stany Zjednoczone s:i zagro- łecznemu, występujqcem1.1 w dz'isz w św!ellk:y" - ba1rwne. b~IMrySllyczny. Dl'1cze90 tak wiei~ lat. Czy przyitl\l';.~zi\ł teatru kukiełek. Je~t t.o o6t.,_t.
obronie
obywatel-11\ic.1
rrnw
„pa1p'.ero·plr1S1tycr.ne" plak&ty, Ilu rzaidi'ko bliene s:ę do rąk! ka- ?r:r...ed wojną, ie mała Hala bę- nia 2dobycz k.ierowniaikl No·
żone przęz kogokolwiek, ale
Mmzynów ameryic·H'ukl-::h dlatego, że bez ,,zastrzyku" W!lliumowi Pattel'J•1ll'.>Wi, klt'. st•rn jące tlzia~alno~ć· pois.zCT;egOl talog biblioteki po.pulanno - nd cizie k1iedyś uczyć sle tańca w wl<:k.iej.
w po1k.oju kierown~OZ!1d kort·
w postaci zwiększonych wy- ry miał równid ;>L';:l•tnaw1a·: nvch sc1kcji świc.tlirowych, zdo uloowej? \Vszruk nap'• n.a<! ko- faibrVlk.anc.k:m pa.!aC'll1
Dżv.r'ę'.rl muzyki wy.pe.\tniają ct1nt.rują ~ię wszyt;ihlcioe świetli
datków na zbroj2nia cały na tym wiecu, rząd k'.lnad."j- bią ściany halu dov."Tiego pa- mink iem gło'Si: „Bibll~teika s:DfO
!,1c11 bbry1kanta Diedenm1t.nH. tą nowego c11lowieka 1 '.Tą 6~K.o W•zvsbki"~ zaką~ki św'.etlicy oo1wP. i;.p.raiwy. Co chwila ktoś
przemysł amerykański może ski odmówił udzieleniu wi/y
Tn mbd17:ez roboln '. cra z PZPB I~ są p17{'!de wszyst~1rn .ks1~z- Docierają naiwet oo 6 a11i q'er, wpada., - IPO kostium, ipo 57.asię łatwo znaleźć w natych- wjazdowej.
Nr. 8 ma swój 'druqi rlom - kt po.pu.lairno • naukoiwe. N;~- qd.zie w za,pamiętanin roUJr)'IWa chy, a cza.sem na skarqę. Zamiastowej konieczności poLicznie
zgromadzoin
na <3Woją fa1brycz.ną świel!l>cę.
st~tv. :R1e v.<&ZY'flCY wyk~ug ją me.cz pi.ng • ponqiści 1111ie t;irgi torz.slrzyga się na miejscu.
ważnego 06raniczenia pro- wiecu· publiczno~(:
ucnwaliła
' rokojr świe<tlicy są piękne. wirlką ch~ć . do neukl. ~fa.ło oo.mni na to, co się dzie•je clo- C?ęS<to WVl!\tall'ct.a tn AU.to:rytet
dukcji.
rezoh.1cję,
domagając'\
iię Tu 'PI•7.ykuwa wzrok krys-italo- osób ucz~·cz.a na kway JEp:Y- kola. Scia:ny udekoro.w~mo dy- Wl3-d,\,..._ Sk.6iiki1, ffk.ncM. który
„'Trzykrotnie od chwili za zwolnienia ponad '10-ciu Cztl•l'l wy żyirand1011, tam misternie ków obcy·h 1 na ku•rsy do- plo1rna1ml - to zdohV'C:te świe- iP.st .i~inym z naj~lat1'15eych ~wie
·
p o tee
l
ll!iCO'We"O
ta.n&zne.go
kończenia wojriy - pisze or ków Związku Znw. Maryna- rzez'b'101t1'l. b omena.
i ksztaka.jąoe.
„ z"""""'lu
~~„~
. rli„zan.
którzy k.r<e"1la wokół ~tollków obsi!e·
W dawnej i;.ani ballowC?j -w a przed~ wsrtvr.l:k.im teat.ra1lnP.•
ga11 wie1kiego kapitału „Jur rzy Kanadyjskich,
„w ~wietlicy na.flf.'IP1ej ropo·
przebywają bez sądu w w.ę dli mtodzi śov.•i>f'<tliir:>:a1T1·1e, któwy
te.kl wa1lC>l ćwlci11 pol'I o•ki·e1ll on, który pn11!cl•'i<l11wif'ni.cm „N~
nal of Commerce" - kryzys
zieniu od marca br., za UCl''st czują się tu. jnk tt ~irhie w do· tn6trukt0!1'ki ezlonk<l'W'i•e „ta- dzi{'.ja" ?IC!chwyc.'~ War~Mwę 07)•wam no pr1tcy I ;najpo:i:yitea
pukał do naszych drzwi i
nictwo w pikietach podct..i.s mu. „Na igę~dej" je&t w czy- nec.mej s·ekcji". N'e łatwa jesit podr-za.., Ko<11qre.c11 Zli>dno-c:z.f'l'lio ni·oi &pęrhiam r~as, Srltoda. te
ri·i"' mogą tego noil'Umieć Lll.ni
każdtirazowo zdołaliśmy go strajku w Grea t Lak es co w
telni. Wl11A1nie zam.k1nęly się droqa do .sławy. BoJą mięś.mie wt»qo. W naqrodę Mlyścł otrzv 1'oled~y. kitórzy '!'Iii> <"hcą do n.as
c.dwrócić na krótki okres myśl starego prawa koiuui2iorz!'d <'hw'1lą d·r11W'i „pękatej" i po·t kieka z czoła. Szesnasfo mali Cf'nrnv obra,z od }'.l'tX'mie1ra "::-Z''ChOr!zić. Ji\ jf'slcm dumny
czasu. Pierwszym bodźcem nego,
jest
pt'zcstępst N .m. biblk,lrki, :zawierającej
cenny letnia Hala, uc-z.l>\lln.ica s.'l:koły Cvrank!e~CI.a.
.,, naf.Zf'j świeU:.cy"
mówl
dla podtrzymania ożywienia Skajk rozpocz:ił się wskutl!k clono1br1k •tr'lech lat - 1.400 t<:>- PTl'Lellll)'ISIDwej, postatnoW:~a jeNa Konqres 7,W'i-ązków Zaw<:>· Wladek uk·la<la.iąc w szafle ogospodarczego było groma- tego, że właściciele okrętów mów i C'ZV'teln icy przerzucaJą d:nak, że musi 7.05Jt~ć dobrą ta111 dowvch ze~nół• .przygo'owu'e orawione tygodnilk.i.
Zwi:~zku z c:<'k.i·wości<i ka1rtv nQIW<:>obrtr.y <'ł!!rtką. Od kilku m'E!l'>'ęcv 'PTa- s7."P1kę Go.nk'f'qo nt. „Matka".
dzenie snrowców i wyrobów celem zniszczenia
W ogromnej sali tzw. „starej
gotowych przez J1rzeinysł i /.aw. Ma1·ynarzy Kana<.lyj- man)nch ksii}Z("k. N3jwir,kszvml cuje w „Sik:lsdalni". Ojciec jej
H. Samsonowska
( 6'orespo11denc1-a ul.

Glosu 0

"
w niektórych gałęziach spa- nów ludzi, zatrudnionych tyl \stałe kurczenie się zbytu, .
dła aż o 40 pl'oc. Również ko częściowo.
Jaką drogę wybierze w teJ
rozmiary inwest.;;cji są znacz
W sferach gospodarczych sytuacji Truman?
nie niżs7e niż w r. 1946, a w Stanów Zjednoczonych coW kołach kapitalistyczroku 1949 ma na:Jtą.pić ich 1raz głoiinicj wyrażane są oba nych wywołały nadzieje odalsze znaczne
obniżenie. 1wy, że niesprzi;-dane towary statnie oświadczenia TrumaWszędzie w całym USA ob-1 wartości 52 miliardów dola- na, który na konferencji pra
serwuje się chroniczne nie- rów, leżące na składach w sowej powiedział, że zanie~
wykorzystanie aparat11 pro-j Stanach Zjednoczonych tno- pokojenie Wall Street ,1 ·st
dukcyjnego w tym samym gą spowodować przyśpiesze~ nieuzasadnione, gdyż „przyczasi.e, kiEdy oricjalnie w Sta lnie oddawna oczekiwanego szłe jego rządy nie będą
·
• · ·
dl
nach Zje d noczonyc.h zareje- k-ryzysu gospo d arczego. R ow
grozmeJsze
a pr?emys ł u,
strowano przeszło dwa milio nicż w samych Stanach Zje- 1niż były w ciągu i"lmionych
ny bezrobotnych i 8 milio- dnocwnych obserwuje ąię ·trzech lat".
C. Willis
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wojną pałac łazienkowski, widziałem w którymś z gab;n~

tów figurkę z wosku, umieslczoną pod szkłem. Figurka ta
miałr twarz ostrą i chytrą
długie włosy, a na nich czapkę frygij~ką. Była to dowcipna i charaktei;ystyczna karykatura Woltera, jednego z na!
większych
ironistów i kpiarzy w dziejach świata. Bernard Shaw przypomina gc
. ~od wieloma względami, nie

tale c!ętegr
pióra.
Trudno nam dziś zroT.umicć
jak potężne ten człowiek WY
woływal uczucia, jakim urzej
mował
swych zwolenn':ców
entuzjazmem 1 jak bywał namiętnie zwalczany przez wi~lu swych wrogów. W 150 ror:z
nicę jcgo śmierci, w roku l!J28,
było 0 nim głucho, jeszcze clsiej jest w ruku blc:i:q.:-ym.
A JJl'Zer!ez b,vt cia~. i;dv po
jęcia „wolll•l'ianin" ! „woltcrhrnizm" były
~ynonlimimi
wo1notnyśllc!ela oruz wul:ci z
f>rzes11dam! l uclsklem. Ilo ten
Wielki Kpiarz cal11 pote311
swej ironii zwalczał Lych, któ
rych nienawidził z duszy i ser
ca: królów, tyranów i wir~clkiego rodzaju ciemięzców, Wal
czył o swobodę mym i czynu.
FRANCJA LUDWIKA XV
Wolter urodził się w Paryżu
w 1694 r„ jako syn zamoż1!'go notariusza. Jego prawdziwe na::wisko brzmiało Arouet,
lecz przestał się nim posługiwać, gdy zaczął piSY\'l'ać.
Francja owych czasów J)rze
żywała wielki upadek. Lu.i-

\Al
li

175- tą roczn1·co s' m·erc1 WolteraI

wik XV miał wsżystkie wady
swego pradziadka, ale ani jedne.i z jego zalet. Ludzie, którymi stę otaczał, byli miern'Jtarni i łotrami. Biedota jęi::zaIn pod c~żarcm ogromnych
pod:ilków. Administracja nylu kiepska, armia przyrnicr1ła
głoctcm, arystokracja straciła
?.Umiłowanie do nauki, a w
Kokiele panował najobrzydllwszy materializm. Król dawał narodowi przykład rozpusty I marnotrawstwa.
BASTYLIA
W takiej atmosferze rozwi··
jał się geniusz Woltera.
Pierwszą nagrodą literacką.
którą otrzymał za napisanie
satyrycznego poematu,
było
uwięzienie go w r. 1716 na okres roczny w osławionej Bastyli!. Przez nast~pne sz'O!~Ć
lat Wolter podróżował po Eliropie ,a w roku 1725 dostał
się znowu do BastvliL tvm

I

~

razem za wyzwanie na p.:>jedynek jakiegoś wplywow~go
diuka, z którym się pokłócił.
Tym razem wypuszczono go
po sześciu miesiącach, nak.-\zując opuszczenie Paryża. Wy
jechał wówczas do Anglii, któ
ra wywarła ogromny wn,vw
na charakter jego ~ dalszej
twórczości. Zaznajomienie się
z tytanami myśli, jak Newton i Locke, ukształtowało jego światopogląd, zapoznanie
się zaś z Szekspirem nastaWiło go krytycznie do własnej dotychc~asbwe.] twórczośc~. Wolt:r rnsał ~ówc~as P?ezJe, ktorych dziś nikt me
czyta oraz napuszoM I bezwartościowe dramaty.
„LISTY ANGIELSKIE"
Po trzech latach pobytu w
Anglii wrócił do Paryża I ill.raz rzucił się w wir w~lki.
wydając „Listy Angielskie"
w którvch wvrafa sie badzo

krytycznie
o urządzeniach
francuskich i o klerze. Wladze wydały oczywiście naty::h
miast nakaz aresztowania i
jedynie szybki wyjazd do Lotaryngii uchronił Wolfrra po
raz trzeci od Bastylii. W Lotaryngii
spędt.a czternaście
lat, pisząc poezje I dramaty.
Daje Się poznać jako mts:rz
zjadliwej satyry.
W 1751 r .. Wolter pojechał
ze słynną wizytą do Fr:vderyka Drugiego do Berlina.
Fryderyk sam pisywał tr:i'lcuskie wiersze i lubił się ktl·
mać z literatami. których zapraszal do Poczdamu.
Wolt.et, jadąc do Frydery~a, miał .inż lat pięćdziesiąt
siedem. W kraju cieszył się
ogromną sławą, jako tnl~trz
satyry, plsz4cy stylem, ktM:v
Po. dziś dzień stanowi ideał
k~zdego Francuza. Mimo to
nie był szczęśliwy, gdyż jeg9
dramatów nie stawiano na
równi z tragediami Cornellle'a i Racine•a.
.,CANDIDE"
Wolter sądził, te w Berlinie znajdzie _wieksze uznanie.

I

I

Fryderyk w Istocie przyjął go
po królewsku, ale trwah to
niedługo. Król był nlesły~hanie oszczędny - Francuz zaś
chciwy. Ich kłótnie były ka•
pitalne.
Wreszcie Wolter nie wytrzymał na pruskim chleb'e I
uciekł bez pożegnania. Na
resztę lat swego długiego ;iy.
cia osiedlił się w szw;ijcarsk.iej i;niejscowości Ferney, J:'O
łozoneJ w pobliżu Gęnewy.
Tuta.i napisał najleps1ą sw•
książkę. Książka ta to powieść „Candide", pisana w
formie listów z podróży. w
powieści tej (przełożonej ns
język polski przez Boya i wydanej przez Sp. Wyd . .,Wie,
dza") Wolter z nieporównana
ironią piętnuje głupotę 1 p-:ze
sądy swych er.asów.
Na współczesnych wywierał ogromny wpływ 1 nie tyl,
ko dlatego, :te pisał jasn.) ł
mądrze, ale głównie przez to
że patrzył daleko w przy~
szłość' I widział rzeczy
l.:tó0
rych ludzie marzyli p~d~wia.
dornie i do których lnstyi.<:tcw
nie tęsknilL
~

z.
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,,.orąlnesie 11eu1nel hnrP-§.pnndenr:n

Papierki wędrująv a budynek się wciU„ •.
PZPW Nr 28 nre mogą wykorz\'st.ać "lofabrykanckiego pałacu na ~wietlicę

28 w 6C\ mi'syv.nne i bu<l yin.a.k >Ił z.u ·onn E<· ę do DyTe1kcj: branio-1 A ODPOWIEDZI NIE MA
I <:lo tej pory n ie n'ldas.1;la
\\l k ró ;ce not e m pnvjepelnf'śd nad.a<le się do odre· ve.i.
hal z B'ura Bnclo-wv Z ~kla- '} clp°'wiedź. Taik w:ęc po ro'rn
regu drobnvoeh skcmM0<w a1nych mon.t,owm::Ja..
O rzccz"·ri'-e to pt'7.M.li\no w lów \Nt ó l· i e:nonic7 w'h ;on7. Ku· k0ores1pondencji - żalił si ę n11m
fabryk, z któ rych na.jw'.ększa
mJ1iu 1~48 roku dn dvre'~ci ow:.ki , klć.ry orz ek ł iż p:i.la·" o·taln' o pr.z.ewo<l1niczący Rady
j-est fa.bry.ka .. K'-er-sot"'.
lc•lad10rwej · tow. Kozl·owsk1 Otóż na Łi!ren'e filhryoe:znym bnrnźowej. Olrzym~m> po!e<"e- ·vi.rn'.en być re1T1on.towa'ly i o- Zao
- „K•e-rsf' - 1.najrll\lje r-ię 5t1H n ia rvn1ren:.a s:ę d111 B'urn Br 'treśH pnyhi źon\' k0$7t r'?.mo1n jnie p0tsuneliśmy si ę ami krok
-0ZF1b'ono l.181Dnzód. J3ot1dynek w którym
\Nlók'e1111.i '.11 n'l. 10 m'oln. 7J,
!on" pockM.6 d1Aoa •lań wo'en- d·owy Zakhtd">w
ł-O<lz.1 (Si 0nk tew;czr zdj,,,-' ;i hn<h1n.h1 i przrr1~ • av' ir młmy zamiar urzadzi ć świoe tli
nvch \)ałac bvleqo wlaśck'ell rzyrh w
KOMU WINSZUJEMY
fabnk:. Pomste.W "'nie qo w N• . 471 relem spo•rr7ądznn'-a s111c z 01n inią '•nż. K•irow :;iki" cgo d() ce, czyteln:ę i b"bl'otrtkę faWtorek, dnia 11 stycznia ohPcnvm stanie może s.r>o~n,lo cu b11dvmku i odopO·'llt iednif'gO Dy•r-;>J:c j; brnn"i.owej .
brycz1n<j,, iniislLc~}e co~az bar1949 r.
Dvrrik cia nil to: WS?VSP' o ln- d3'~j.
.
W'IĆ z~.w~loonie i<ię rn1JTów. Dy- ~ '""-r.'Y:Jryeu
Dziś: Honoraty
Klo wie, czy słrntk'<"m lek. ~ow1e<!n' e ~:nmo Dv,.....\ik- dnie , n>m je"l·n~·k koni~c-.nv
r"'k<:.j.a PZPW Nr. 7R 'ZWró-::"h
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długoletnim
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nagród i dyplomów

pracownikom PZPW Nr 28

W ś"'.rietlićy PZPW Nr 28
w Tomaszowie Maz. panu;e
podniosły nastrój. Wśród licznie zebranych widać wielu długoletnich pracow-nilów zakladtl, którzy z niedającym się ukryć wzruszeniem oczekuią rozpoczęcia

przemvsł. pod·
nosi się z miesiąra r.a mie.
si:;ic produkcja. Wh1dze n.asze w zrozumieniu zasłu~.
olnżonych w odbudowie i
rozb11dowie produkcji pr1emysłowe,i p o s ta n o w i I y
a·
\11.~z:vstkim długoletnim pr_
się uroczystości.
cown1kom wręczyć dyplomy
Naczelny Dyrektor Zakła oracy i nagrooy pieniężne" .
du ob. Cieśliczko wita zgro
Z kolei zabrał głos ob.
pracowników: Hołdorowicz, który zapo·
madzonych
„Dziqki klasie robotniczej znał zebranych z wynikami
ofiarnie wykonania planu na rok
- mówi on -

s

1

11źwigającej

1948 oraz wvtycznyml pia·
nu na rok Hl4~.
Pracownicy , którzy prze.
pracowali w zakladzie ponad 40 lat tmrlC'hodzą kolejno do trybuny, m. in. ob
ob. Głowacki Józef, Reszka
Adolf. Stawiński Roch, Pio
trowski Stanisław, Pisarek
W~lenty. a następnie którzy
przepracowali ponad 35 lat
ob ob. Solińska Anton!na
f'aldik Fr .• PiotrowFkl Mi·
chał. Tokarski Jakub Bekulard Franciszek, Mara;zek Łukasz i ci co przepra~owali ponad 25 lat ob. ob.
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przykładem dla innych szkół
Personel nauci:ycieleki szko
Jy podstawowej im. J . Długoeza w Brzeźnicy Nowej zrzekł
się dodatkowych funduszów
przez Komitet
zbieranych
Rodzicielski i przeznaczonych
dla personelu nauczycielskiego teJ. szkol y. Za f undusze t r
zakupiono pomoce naukowf
dla szkoły za 150.000 zł. Spół
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lar.iniego czy innych m€'balli do
Skladni:icy Cerrrtrali ZPomu, Toma~zów ul. AnmH Ludowej lllr. ·
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Uroczyste rozdan·1e nagro·d
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Rozdział m8ttriałńw wełnianych

1

milia, Słomka Zofia Woźniak Antoni, Jaworski Jan
1· · 1u l nnych ·
. .
wie.
Kazdy z pracowmkow po
Personel szkoły, pragnąc
-,rzyjść z pomocą szkole za- otrzymaniu dyplomu i na·
-;bo.do~;vej założoni;j. w rok~ .grody pieniężnej po robo
•
'l ieg ym w Brzezmcy NoweJ
1 ::iarsku po , przyjacielsku
k I
ł t .
.
.
1p~zycz~ k~J ~z o e sat ę •. k • k
sprzę Y :;.:1s a rę ę wr~czaJqcemu
aw t l
Jz oną,
szkoln~ oraz , zrezygnował ~ nagro c'v, wiedząc, że Pań
myśli i
zorgamz-0wama sylwestrowej
t c;two Ludowe o nim ·
· b
~~ba.wy taneczneJ,.• Y za e -,amięta, że sam przez swój
zakupie pomocy wysilek buduje lepszą orzy:nemądze
B-k.
·,aukowych dla szkoły zawo- .szło§ć.
(Kt)
iowei'
··

mas.zow·i-e ukonstytuował sill
S-po·IE><:zmy Komi1tet Zbiórki Z.bomu. W zwtązkll.l z tym, przyipom i01a 3•1ę, ze n.a l!lQ cy r-oz,p<>r.ząd zenia Rady MinllSbrów, lu-

Akd'l przeprowadzania
p':lm!aró-.v mle.szkań na teren :e m' asta C:la ustalenia
\\ j';;okości czynszu jest w
Wedlug
p eł n y m toku.
~i'~~;e\.:t~:~~~,i~ń~v;r7~~~~7 ~ ~~~~ rl'lra1. barc'łzflej, i 'nie wMtdntmQ, wszelkiego prawdopodob!eń
rz"""iil'hy Fz.kk i kosz.toeiryc; bu- cz:y 7 W '<'"''Tlil PR•lac będzie s'Q
stwa pomiary mieszkań zoB.
nad·a!W'a1l -do rel!Tlontu.
·
dynków.
staną zakończone w końcu
stycznia br. Urzędnikom
I nterpefocie nos?ych (" 7yt1=1 1nik6w
pomiarowym w czasie wykonywania ich czynności
:łużbowych często czynione
cz1sie-więc czy ci wszyscy są trudności ze strony lokaSzanowna Redakcjo!
Proszę 0 poinformow~nie mają być poszkodow~ni? mnie, jak i wieiu innych, Czy te osoby maJą być turów. Otóż w przyszłości
lokatorzy, za postępowanie,
.
jak prz:=dstawia się sprawa stratne?
nzdzialu materiałóv: weł- . !'~os~ę o. publiczne wy- utrudniające pracę urzędników pomiarowych, będą ponianych na karty odzieżowe . 1asr.·eme tej spraw~.
ciągani do odpowiedzialnostały czytelnik
Rozdział został już zakoń- „Głosu Tomaszowskiego"
«c~ sądowei:._ _
Państwo·.vej Fa?ryki
.:zony, materiały ni~pobrane
odesłane do centrali-a mld Sztucznego Jedwabiu Nt. 1.
ni.:; pomyślał, że są osoby, (!"azwisko znane redakcji)
ktore cho1owały, były w
Od redakcji: Oczekujemy Z?óź ofiarę na
tym czasie na przeszkoieniu
!td. Karty te były zare5e- wyjaśnień w tej sprawie
Pomoc Zimo,vą
strowane we właściwym kompetentnych czynników.

~~}7:i ;s~nt~~~,'

uczniowska „Pronień" Z czystej nadwyźki za'mpila radioodbiornik.

rozpoczęta
Jak j1aż pod.awalioŚtilly, w To-

przodownikom WSpófzawodniCfWa m odzieżowego
W- PZPW w Zelowie odby- dziale: Ob. ob. Łabędzkiej dowane nagrody przez Dyła się . uroczystość wręczenia !Leokadii - kupon wełny 100 rekcję Zakładów i Oddziału
nagród zwycięzcom młodzie- proc., Nyga Helenie~płaszcz Zw. Zawodowego w Pabiani1owego wyścigu pracy. Na damski, Wange HeJenie ~ 3 cach otrzymali:
.
t o . t . .
• en owe f'ie
.o k o- lob rusy, 8"'„ewczy k G
r czvs osc1 ze b ra ł o się
!o 700 osób pracowników ·- komplet garnkow do ~o·
PZPB Na~rodzono dwuna- towania, Milczarkowi StefaJnowi - pióro wieczne i ołóstu młodzieżowców.
Zarządu Główne- wek · Żvnie Marianowi - ka
6 na"ród
""'
Zwiazku Zawodowego Pra '\setka z przyborami do kole~
cowników Przemysłu Włó- nia
kienniczego przvpadło w u· Ponadto dodatkowo utun-

\r1

Ob. ob. Przepiórkowska
Helena - kupon na suknię
!
l . d
k
k

b~)fz~ n~ ~~p ~~~~o~ab~e~
0
' sa
l' ę- p k·upon na
boc:z J ayd wiga

knię i parę pończoch DoI t
k'
k 1\18 •
b
r ia ł- Gomp e
b~otze
awron
ie 1zny 1 800 z .,
miesiąca
Władysława' - komplet· bielizny i 450 zł, Cegiełka Henl!S\
ft A
I&
Mimo wielokrotnych u- Prz'!szło 12.000 ampułek
ryk - szalik i rękawiczki,
Gill
V &
\iii
pomnień i zarządzeń Wy>treptomyc:vny przybyło do
Borkowska Leokadia - 2 pa
działu Nieruchomości Zarzą
Gdyni
rv pończoch.
pierwszych trzech skłep6w detalicznych PCH
du Miejskiego część mieszDo portu gdyńskiego wpły
kańców Tomaszowa w dalDo nagrodzonych przemókiljesz~z:e
pow~tanie
czasie
W
5.
W tych dniach odbyło się P:acu Kościuszki Nr
szym ciągu nie przestrzega nął statek szwedzki „Hoe· uroczyste otwarcie pierw- otwarciu wzi<}ło udział po- ka • sk:epo:V w roznych wili w serdecznych słowach
Związków
term i nów płatności za ken" z hidunkiem drobnicy, szych trzech sklepów dcta- nad 40 zaproszonych przed~ p~nkta ... h m1~st~ . PCH pr~e- rirzedstawiciele
Kanady licznych PCH na terenie stawi cieli m 1 c j s co wy eh ~1duje w naJhl;tszych mie- Zawodowych tow. tow. Kruk
z
;Jochodzącej
czynsz mieszkaniowy,
drobnicy znaiduie naszego miasta. Uroczystość władz, instytucji społecz- s1ącach otwarcie w Toma- i Jatkowski oraz Dyrekt(, f
Niewpłacanie komornego Wśród
w przewidzianym terminie , ~ię m. in. transporP 612 kg odbyla się w świeżo odre- nych i partii politycznych szowie jednego s,klepu wzor Zakład6w ob. Mok.wińi::ki.,
tj. do 8 każdego miesiąca j :;treptomycyny, co stanowi montowanym i pieknie przy z przewodniczącym MRN cc.w~go, 2_ sk~epow. z wyro- podkreślając olbrzymie zmwspółzawodnictwa
strojonym sklepie Nr 3 przy tow. Zielińskim, wicepre- barm cuk1ermczym1 oraz o- czenie
pociągnie za sobą sankcje orzeszło 12.000 ampułek.
m~~~Y
wkMeym
-----------------------------------~ zyden~m ~a~a ~~ D~ k~ol5-~shleyów~~~-prn~
przypadła rola pionierska.
szyńskim i 1-szym sekreta- czych. (k).
o
rzem PZPR tow. Balcerskim
Qi..
Yf
na czele.
serdecznie zaproWitającgości
Tomaszowie~ szonych
Związkowy
słowo wstępPodajemy dalsze nazwi-1 rian - Armii Czerwonej 5,
zajmo· j czyniło by się również do\ Budynek dalej świeci pu_ ne na temat celów i zadań
Niejednokrotnie
kierownik ska
zatrzymanych przez Cinakowicz Stefan - Ży
wygłosił
waliśmy się budynkiem po ożywienia ~ycia kultural- stkami i niszczeje. Sprawą PCH
w Tomaszowie pifa- mierskiego 45, Sok J6zef ~go miasta, ponieważ ist- powyższą powinny zajać się miejscowej placówki PCH. MO
ZWM przy ul. Armii Czer·
wonej 4 w Tomaszowie. nieje zamiar zorgr.nizowa- niezwłocznie władze m!ej- ~rosząc następnie prezyden- ków: Gdyński Stanisław - wieś Chozecin, gm. Łaziska,
Główna
ta miasta o symboliczne o- Plac Kościuf-<zki 22, Gamrat Stys Zygmunt spole- nia w nowym Domu Związ- sk!e.
że
Stwierdzil!śmy,
Pierackiego 68, nr 16, Stankiewicz ZuzanNależało by również wła- twarcie sklepu. Prezydent Jtefan cze1istwo miasta powitało l;owym wielkiej świetlicy
Polud- na - Wschodnia 9, Skła
ścicielkę domu przesiedl i ć miasta tow. Duszyński ży Głowa Stanisław z zadowoler.iem wieść o u- związkowej.
WesoWydawało się wówczas, na pierwsze piętro tak by czqc owocnej pracy nowej l:liowa 4, Goździk Kazimierz dowski Zdzisław tworzeniu się w lipcu ubieRolanda 11, Grzyb Wm- ła 18. Tuz Kazimierz - Tegłego roku specjalnego Ko- 7.~ wszystko jest na najlep- "ai;ter mógł zająć Związek µlac6wce, dokonał przecię wieś Niska, gmina kli 19, Warych Aleksander
c ~nty mitetu, który miał prze- szej drodze i że okazały Inwalidów Wojennych. Tru- cia wstęgi.
Należy nadmienić z uzna- Unewel.
Gogul Franciszek - Tkacka 1, Wąs Bolesław
kształcić wspomniany bu- itmach wkrótce zacznie tęt· dno bowiem wymagać. by
dynek w wielki Dom Związ- nić nowym źyciem. Niestety, inwalidzi wojenni wcho- niem. że nowo otwarte skle- - Tkacka 5. Emanuel Ze- - Spalska 43, Wach Kontak się nie stało. Przenie- dzili do swego sekretariatu py PCH są obficie zaopa- non - Spalska 72. Elżanow stanty - Majowa 10 (trzykowy.
Zofii 377, krotnie), Witkowski Antoni
Istniał projekt rozmiesz- sienie organizacji społecz.. związkowego po schodach. trzone w pełny asortyment ski Stanislaw Przesiedlenie organizacji towarów spożywczych. - Dziube!c Józef - Zawadzka - Antoniego 20, Skibiński
czenia w domu przy ul. Ar- nyc.h odkładano z miesiąca
Pabianice,
mii Czerwonej szeregu or- na mi"~siąc. Wreszcie pod społecznej jest o tyle waż Sklepy te mieszczą się przy nr 202, Duszyński Zdzisław Mieczysław Czerwonej 8, Nowy Świat 6, Szulc Józef
Armii
ganizacji społecznych, dzia- naciskiem Ópinii publicznej ne, że dzięki temu opróż ·. Krzyżowej Nr 1, przy
Nie- - Limanowskiego 5, Pła
łających dotąd w r6i:nych i na wyraźne żądanie miej- nione zostały by lokale mie- Pl. Kościuszki Nr 8, przy Dziubek Zbigniew m iasta. Prezes skiej Rady Narodowej Ko- szkalne, które dotąd te or- Pl. Kościu s zki 5 i ct.vnne są cahl 24, Drózdź Zdzisław - wik Franciszek, Pietrasik
częściach
Komitetu ob. Pleskiewicz mitd zobowiązał się do ob- ~anizacje zajmują. Pozwo- bez przerwy od godz. 7 - :Ioza 5-7, Czapiga Wacllłw Jan - wieś Nieborów, gm.
- 18-go Stycznia 59. Cie- Łaziska, Pytel Stanisław w rozmowie z .1ami powje- jęcia budynku do 15 grud- liło by to Zarządowi Miej · Hi-tej.
Warchot
Jak nas informuje kie- sliczko Stanisław - O~ro- Mlreckiego 26,
na przydzielenie
dział niedawno, że powsta- nia ub. r. Do tej chwili jed- skiemu
row- ' k PCH w na.ibliższvm C::owa 24. Chvbo-.·.-ski Ma- Wit:!sław - Główna 56.
mieszkań robotnikom. (b).
nie podobne.1to domu tirzv- r:ak tego nie zrobił.

należy wpłacać
do 8- go k aźdego
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Czy czytałyście o dzieciach
radzieckich z oblężonego pod
czas wojny Leningradu, które nie przestawały chodzić
do szkoły, mimo, że zamarzał atrament w kałamarzu?
Czy czytałyście opowiadanie
Mikołaja Tichonowa z głodującego miasta, opisujące,
jak dzir.ci pełniły obowiązki
łąezników między szpitalami i domami, jak bahatersko pomagały rodzicom.
Dzieci te, gdy skończyła
się wreszcie pierwsza okrop
na zima oblężenia miasta, oczyszczały ruiny miasta. Co
Sta.ło si"ę z tymi· dzi"ec'mi· ' co
porabiają one dzisiaj?
. d
Zna I azI em 0 d powie ź na
to pytanie podczas mojej

?s~ai:iej b;rt?~ściu';. nadw~ł

za~~. Im miescie4oo Jan~ws ;

mi . ~a
po °i:?;~ Mo k
twy, w m~e~i
~se : . 0
1
78
ci e gL Zł~ p a ełmu ur? zi,
s1ę emn. rzesz o 10 srero
z Leninaradu zostało umie·
k
1
"'h I t
~ e:i t 942 ~o l•
szc~of~c
w d Y et ar.Yj/ ra_ yczn'fl. re
k_Y. e?CJI, -.iego~ cars ie:(!
ozon;1 w pjr
J:~cia,
JaDO'!~ ~m. . ~l zn:i a; ~
one .swoi r?g1 om, 1 s ą
codzien?Ie bi~rr:~ ~o .szk;Jiy
~raz z kmnymi ztecmi z
Janows a.
Ksenia Michajłowa, która
jest kierowniczką tego sie• •
ł
, . d
.,
roc1nca, osw1a czy a m1, ze
„najmłodsze z dzieci miało 4
i a ta, a najstarsze 13 lat, gdy
tu przybyły. Wiele z tych
d 7ieci widziało, jak rodzice
ich umierali lub dostawali
pomie'izania zmysłów z głodu. Niektóre z nich same pogTzebały rodziców, przewożąc własnoręcznie ich ciała
D "l saniach, na cmentarz.
Na moje pytanie, czy te
okropne przeżycia odbiły sie
na usposobieniach dzieci,
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go. Personel tego domu, skła
da się z 36 osób, nic wliczając w to nauczycieli. Nie mn
tu atmosfery „dobroczynnoś
ci", jaką spotyka się w sierocińcach krajów kapiłaUstycznych. Dzieci nie są tu
wcal.e wych:owyw~t~e w ~oczuciu wdz1ęczno:.c1. w stosu:i;i.ku. d.o kog?ko!w1~k. BynaJmmeł, g~yz uczucia naro
du i:adz1eck1~go w st?sunkn
do sierot !entrtgradzk1ch cha
ri:kteryzu1e pr~etl.e !!szystkun duma, a !11e btosc.
Dom w UlJanows~~ ~a
charakter domu rod:i:icielskie
go.ści„nv poko1·u bawialne. .
.
~ .
go dla naJmłodszycn dz1ec1
udekorowane są barwnymi
liściami jesiennymi, zebrany
mi w okolicy i nawleczonvmi pomysłowo na nici w for-

tragedii leningradzkiej przez cały dalS'Zy
okres wojny były otocznne
troskliwą opieką i nie dozna
ty niedoli i biedy, na jaką
narażone było wiele innych
dzieci.
Gdy w jakiś ~zas po tym
przysłano do UlJanowska pe
wną ilość sierot, znalezlonych na terenach walk na
Białorusi i w Smofoiiskn i
umieszczono je w domu,
gdzie urodził się Lenin, mali
obywatele leningradzcy byli
już dość silni, aby .,przyjąć"
nowoprzybyłych i pomóc im
h
d
, •
t
omanyc
o rząsnąc się z
przeżyć i okropności wojny.
•
•
Dom w UIJanowsku Die
jest jedynym na terenie
Związku Radzieckiego.

•
•
•
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Ksema M1cha1łowa odpowie czące po 11 lat, przybyły tu wspomn1eme milczącego, oL
- ·
łun
k t
d
k
1942
•
b
tk
d · ł • z
r~1a a. ~· tpocząW!llo da~1a: ~ . " ~obu P?Przez I„ drogę ~y egdo cat ke?1ksmegut d ełz1ec1 zyc1l\ , n ·e ".!ZJneczny o owy nmgra u, a Ja wygą, a,
~sm~ się ego• . ie e
c1erp1ało na z3awy nocne. szlak, p·owadzący przez je- gdy go opuszczała, lecz rowWydawało się, że jedna z zioro Ładoga. Oświadczyły nież ~zczęśliwego miasta, z
małych dziewczynek utraci mi one, że w przyszłym roku szeregiem młodych drzewek,
mowę, dwie inne uporczywie powrócą do Leningradu, jako
tuliły się do siebie fotogra- studentki Uniwersytetu. Na~
fie matek lub ulubione za- dafemnie poszukiwałem na
bawki, które przyniosły ze ich młodych twarzach ślah
d
· l d•
U
··
b d
sdo. ą . o ~1erobc1nłca. b wie u Oob~ t ozna!1łyc b przedzyc.
ie s anowi y o raz z roz1ec1 mozna y o zao serwo
wać chorobliwe przezwvcza- wia i niękna, o typie czysto
jenie chowania po kątac'b re- rosyjskim a otwarty i szczesztek jedzenia, a nawet zbie ry wyra-i oczu, pod delikatrania kruszyn od chleba w nymi łukami brwi, bezpośpudełka od zapałek. Lecz to redni uśmiech, rozjaśniają
minęło już dawno temu. cy całą twarz, dawał:v wyraz
Wszystkie dzieci otrzymały pełny umiaru, skromności i
promocje do szkół średnich. powagi.
T
k • • •
D •
• . tu
, ,d . h
24
• z1ewczydn a im~eme"?t. bo
d -rt° s~osro n~c są JtU~ s h
I ebn a~1 r-ahum~ersyhe ac 1' ma przep~ a. za tanc~m1 J la
u w mnyc wyzszyc ucze letem. · Dzieci zorgamzowa y
k •
k , łk b 1
ł
· h
w asne o o a etowe„. to•
mac •
Gd~ ~d?st~wszy s~ę.~ za re. urz~dza P<?kazy ~sali zad;ymk~ smezneJ, znalezhs~Y' m1eszk1wane1 • o?g1s przez
1
.
•
s~ę w hallu teg~ d.omu dz1e- słynnt;go rosyJsk1ego . poet~,
.Jest ich tysiące. Wszędzie
c!ęceg~ -:- Ros3ame ~tara~- Pm~km~, gd.Y przyb~wał z,za~adzonych wzdłuż New-lmie girland. W sypialnlnchJ
m.e ?.°1kaJą na.:wy „sie~oc 1 -. <.'dwie.d~i~ami. do . daw_n;rch s~i~go Prospektu ~a tle wid- dzieci, widzi się mnó:>hvo za istnieje prawie taka sama at
me.Jących w głębi pałaców, bawek i lalek. W miejscowej mosfera, Wszędzie dzieci Sil
mec - ~ostah~my pow1 ~an 1 Iwłaścicieb teJ pos~adłosci.
Marus.ta w .chwtlac~ wol- o Jaskrawych orygmalnych szwalni szyje się kostiumy przedmiotem troskliwej opie
przez dwie dz1ewczynk1 :•
do przedstawień teatralnych. ki gdyż społeczeństwo pragmundurkach szkolnych, kto- nych od nauki uprawia ma- barwach.
Państwo radzieckie ilokł.;i W specjalnych saht.::h dzieci ni~ je wychowywać na świat
re przedstawiły się, iako To- larstwo. Wystawa jej rysunnia i Marusl'a, pełniace te- ków ujawnia szereg scen z Ida wszelkich możliwych sta- uezą się zajęć gospodarskich, łych i dobrych obywateli
go dnia obrwiązki dvżyr- okresu leningrl\dzkiego. ~ r!lń, aby wynagrod:r.ić dzie- pod kierunkiem wychowaw ZSRR.
nych. Obie dziewczynki, li- pamięci jej zachowało się c1om utratę ogniska domowe ców. Dzieci w Uljanowsku,
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odrabiam lekcje l wygłu to drobnostka bo czuję, że sta- nie chora. No, ale wszystko
piam się z koleżankami aż ~lo łam się poważniejszą. Weso- w porządku - nie mam Ci za
samej kolacji. Na naszej sali ła jestem, ale nie stroję psich złe Twego milczenia. RozuCzasl'lmi figlów, nie spisuję i nie odra- miem przecież, że pod nawawesoło.
ciągle jest
gdy jest za wesoło dostajemy biam lekcji na przerwie. Na- łem nowych przeżyć i wrażeń
burę, a szczególnie ja nie mo- uka nadal nie spraw~ mi żad człowiek może nawet „zaniegę jakoś wyjść „sucho". Muszę nej
robót mówić" ,a nie tylko „nawatrudności oprócz
przezwyciężać swoją dziką na- ręcznych i rysunków.
Robó?> lić" z listami. Za to· teraz odturę. Opiekę mamy bardzJ do- jednak będę się
wy- płaciłaś mi za wszystkie mieuczyć
Pani Chrzanowska jest trwale, muszę uwierzyć, Żi siące milczenia. Twój list nabrą.
;nternatu mam do tego zdolności. Z ro- wet w nieco skróconej postaStróżem
Aniołem
żeńskiego, pan Kuźniak i pun bót mam „czwórkę", ale ne> ci (skróciłem sam, bo bałem
do ZMP, ZHP, PCK I Kółka,łam Jej o Tobie. Oprócz N;ej Białek - męskiego. Internat koniec roku muszę mieć „piąt się, że z braku miejsca zrobardzo dobry jest p. Marzec- męski mieści się napt">:eciwko. kę", bo inaczej nie bede Lu- bią to za mnie zecerzy) to
Krajoznawczego.
Bardzo lubię pracę w orga- profesor geografii. Zaraz w Spotykamy się w jadalni i w śką. Z rysunków zadowolę sit:: prawdziwa lawina radości I
nizacjach. Czuję się w szkole pierwszy dzień polubiłam go. świetlicy. Poprawiłam się fi- „czwórką", a właś.ciwie nie ua skorzystałem z okazji, by samemu się w niej skąpać. Przydoskonale. Bez porównania le- Bardzo ciekawym jest też p. zycznie i urosłam. Mamusia leży mi się tyle.
Jak wspomniałam Cl, jes- znam Ci się szczerze, że choć
,piej jak w powszechnej, cho- Krasnodemski. Potrafi on do- kręci głową i dziwi się, bo w
ciaż i stamtąd pozostały miłe skonale zainteresować przed- domu wyłączając wakacje, v.ry tem napowrót harcerką. Mam i sam nie tonę „w smutll.l ni
wspomnienili. Jestem zadowo- miotem i dokonuje naprawdP glądałam zawsze żle. Okul~ swój zastęp w szkole ćwh::~eń. rozpaczy" - ale zazdroszczę
lona, że jestem .tu, a nie w cudów, bo ja zaczynam lubi~ ry noszę ale mi już zbr:ydły Do ZMP nale,_ży cała moja kla- Ci Twojej szkoły, internatu,
my- sa.
pani Chrzanowskiej i pozostaMoże tam nie czuh- bardzo szczerze matemd';ykę 1 doszczętnie, bo wszyscy
Łodzi.
bym się tak dobrze. Koleża'1ki fizykę. Muzyki (żeby się wście ślą, że jestem ślepa. Nie wiem Jestem bardzo szczęśliwa . łych Twych nauczycieli I w
moje i koledzy to młodzież kła) uczy nas p. Chrzanowski. z jakiej racji mam cierpieć, Rzeczywiście, że jest mi czego ogóle, w ogóle. Jako, że jed.1::tk
wiejska pełna zapału i uwi<:!l- Jest powszechnie lubiany, z gdy głupiemu oku za ~hci:i.ło pozazdrościć. Nabieram ocho- ta żółta zazdrość nie wypalibienia dla idei pra~y nd'..l::lv- w_ielu wzg~ędów. l }a go. lu- się patrzeć gdzieś w bok. K0- ty do nauki. Nie zamieniłabym ła we mnie sumienia, więc
cielskiej. Profesoro)N mamy b1ę, ale muzyki menaw1d1e. leżanek mam jeszcze W•<)t:ej, się za nic w świecie na 1'lne pragnę Cię pocieszyć w Twych
chyba najlepszych w świecie. Nauki o świecie i Polsce .iak w Poddębicach. Na rnc·- otoczenie - ani koleżanek, an~ troskach: nie rozpaczaj tak
;;i:;in jej sali odznacza się oryg111rtl- profesorów. Szczególnie bez mocno o to nieszczęsne zaoowykłada
Najwięcej chcę napisać :i o współczesne.i
pani Chrzanowskiej. Chyba Kuźniak. Tłumaczy dost.ępme, nością Marylka SęczK:>W"ka. pani Chrzanowskiej nie potr·1- minanie o zeszytach. o tę rłie
12rzypominasz sobie „Pro;ny- więc bardzo dobrze stoimy z Bardzo lubie Tereskę Kina- fiłabym żyć. Gdy się wyksztal szczęsną wybuchowość i t. p.
ku", jak wspominałam Ci o tego przedmiotu, On też ma siewicz, Wieśkę Lazifo;l.q, He- cę, będę z nią pracować, bę nieszczęścia. To Ci przejdz;e,
niej podczas wakacji. Jest swój zastęp wielbicieli, szcze- nię Dębowską I Irkę Telcza- dę Jej pomagać.
a przejdzie tym szybciej, że
Ale kończę pisać Koch.iny starasz się sama wziąć w
ona moją wychowawczyni.'l ; gólnie wśród uczniów star- kównę. Siedzę z nią w jedflej
klas. Dyrektor na3z ławce i nasze łóżka stały obok .,Promyku", bo zabieram Ci garść.
Wychowawczynią szych
polonistką.
nie tylko w szkole, ale i w in- jest wyjątkiem spośród dy- siebie. Podczas jednej kł0t!li na pewno drogocenny czas. To
A teraz co do Twych wierternacie, więc zdążyłam wyn- rektorów. Jest sprawiedliwym odsunęłam łóżko. Teraz nie jeszcze nie wszystko, co chcia- szy: ,.Nasz hymn" jest nienaji naprawdę przysunę, bo chcę udawać sta- łam Ci napisać o mojej szkole gorszy; w innych można t'.l I
bić sobie o niej stałe zdan:e. i wyrozumiałym
Jest dla nas nie profesorern, dobrym. Całe ciało ped:Jgo- nowczą. Za bardzo jestem i otoczeniu. Postaram się w ówdzie też coś wyłowić. Tr'>lecz przyjaciółką, równocześ- giczne można zaliczyć do naj- gwałtowną. Chcę się z tego drugim liście napisać Ci wię chę dziwny wydaje ml się
wyleczyć. Bardzo często rob:ę cej . Mam bardzo dużo prze- .. Uśmiech".
nie posiada w sobie dziwny lepszego w świecie.
Skądże wpadłaś
W internacie też nam jest coś głupiego i potem żałuję żyć, którymi chciałabym po- na pomysł uśmiechu, pod
autorytet. Trzeba ją kon;ecznie uwielbiać. Marzenia i sny dobrze, a przede wszystkim bo najczęściej sprawiam przy- dzielić się z Tobą. Zresztą ża którym kryje się tragedia?
o pracy nauczycielskiej 3p?- y.resoło. Szczególnie w niedzie- krość tym pani Chrzanow- den dzień nie jest tu podobny Przecież Twoja własna rad'.lŚĆ
·
t. zw. skiej, albo tym koleżankom do drugiego.
urządzamy
iłam z marzeniami zostania ta le, kiedy
jest chyba szczera, nie „na
Pozdrowienia dla Redak,Ji, ~os" tylko? I z jakiej raką jak ona. Chciałabym, że- „świetlice" - (występy, insce- które najbardziej lubię. Jes:
tern tu znacznie spokojniejsza wszystkich Czytelniczek i Czy CJl „skryć si~ z cierpieniem,
byś ją poznał, Drogi „Promy- nizacje) i „baje".
Bardzo często oglądamy fil- niż w Poddębicach, ale to rile telników
ku". Zakochać się w niej n 1e
zwodzić? i t. p.?
Luśka Binderówna
próbuj, bo ja już to zrobi- my. Lekcje odrabiać może- przeszkadza, że nadano mi
Te moje ~~.agi nfe mają
łam. Miałbyś rywala wpraw- my w świetlicy, jadalni, pok?- oseudo „Szatan 1-szej klasy"
z Poddębic
n? celu odw1esc Cię od pisaOdpowiedź:
dzie nie groźnego, bo ~ie- ju gościnnym . a jeżeli kto~ Z powszechnej zachowałam
nia. - prz2ciwnie pisz. o tle
Kochana Lusieńko!
szysz się u Niej wielką syTU- bardzo przywiązany jest io ;;y tylko wesołość i pewne tradyczu1esz tego wewnętrzną P"patią . Kiedyś pisałam do Ciz- pialni może i tam się •1c1.yć. cje, jak siedzenie w pierwszej
Nareszcie odezwałaś się zno- t~zebę i przysyłaj mi to, co na
bie list (ten nie wysłany) i ka- Wspominałam Ci powyżej, że ławce, ciągłe gubienie pióra wu! Wprawdzie nie podejrze- piszesz, czy to wiersze, czy
zała oddać Ci najserdeczniej- biorę udział w życiu koleżeń-1 psucie..._ trzech stalówek dzien- wałem Cię o „zdradę", lecz by pro ze.
sze pozdrowienia. Ooowiada- skim. Otóż ooleaa ona na tym, nie, zośtawianie zeszytów. Ale łem niespokojny, czyś czasem
!tedaktor
że

n:ochany „Promyku"!
Jestem zakłopotana sytuacją, jaka się wytworzyła, ż~
właściwie nie wiem jak zacząc
ten list. W pierwszym rzędzie
dziękuję Ci za książki. Chyba
nie trudno Ci Drogi „Promyku" wyobrazić sobie, jak się
czuję i jak jestem zawstydzona. Wcale mi siebie nie żal, bo
wiem, że zasłużyłam na to.
Wiem, że podłością z mojej
strony było takie postępowa
nie. Wstyd mi, jak mogłam za
pomnieć „niby o Tobie przez
chwilę, o Tobie, który porno
głeś mi wstąpić na drogę urzzczywistnienia się moich ma
Wstyd mi
rzeń i pragnień.
tym bardziej, że Ty mimo to
nie zapomniałeś o mnie. Nie
usprawiedliwia mnie nic. chy
ba to, że uczyłam się, przeży
wałam dużo wrażeń (zwyczaj
nie, jak w nowej szkole) byłam zajęta pracą w organizacjach. tęskniłam za Podd~bi
cami. brałam udział w życiu
kol eże ńskim . O Tobie nie ''lpomniałam jednak. tylko scho
d ziło mi z dnia na dzień i napisanie listu odkładałam . Jeżeli możesz, wybacz mi „Promyku". Pomijając to. napi~zę
Ci coś o szkole. otoczeniu i
moim życiu. Szkoła nas1a
jest bardzo zniszczona. O::lbudowują ją w szybkim temp'.e
My oczywiście pomagamy gorliwie. Na terenie szkoły istnie
je szeree oriranizacil. Nalcże
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DZIEŃ LODZI

Dzielnica PZPR
I Dzielnica {i,óma Lewa
w dniu 12. I. rb. 0 godzi- G~dz. 8-PZPW Nr 3
»Toaleta« drzew i inne prace sezonowe Wydz. Plantacji
ł..ódź 2
nie 17 w lokalu własnym Straz Przemysłowa;
go~z.
O:! p~1ru on~ 7.ladneiwiome r:i.rzed w io~·ną. To tn pośp i P.ch terenie 1d'Zlie bez prz.eof'W. S:?:laZ dniem 1 str-.mia 1949 r.
przy ul. Zcierskicj 71 odbę 13.30 - PZPW Nr 3 zm:a- ulice na(lze'Jo m:.a.sta przygQ/to- wideć wkJJ:k.i. P-01Za tym na i1po- mrywan ie po•'AC:llll!lO być ukończo w Upt. Łódź 2 w dziale n.aida1w·
dzi
.
"' d
'
~3. 1, Warta. koło nr 1 1wu ją się j uż do przvsrz:lej wios-, wa.żn :.ejsu:e
no-boty sezo·oowe n.e wcze>S<ną wio·S.'l'lil 'lhy mozn1 I<: Z\711Jl prz2syl"1k l'istowych i 'Pae się nara a sekretarzy, i 2; g0dz. 13 - PZPW Nr i:y. Ogrccln." cy Wydzi<11ru Pla1n- Wy(hiaiu Planta.cji w b'.eżącym byiło pir712ą:nowadz ' ć d}l-sze rc-c 1::.zek oo.nx t€lekornuni.kacyjnY'Ill
kolporterów i dziesiętników. 40 - koło 2: go<lz. 13.30 -- ta ej i robi ą „toaletę" dirzew. o\cJres·e - to i;.;,J.:omow~n· e sta- z;ernine i i,;;ne. w ;:.-\._,· ą:; 1:,.11 z p.la- Dvrekc.;.a zapro• z.clzi:a s'.'Ui:bę
Stawiennictwo
obowiązko- PZPW Nr 37 oddział 1; Robot; t; muszą być _wy~oncme wu w Rudzie ~a-bi.?JT'!•;ck.i.ej. Mi- n.ami oddania 5tciwn, ja1ko oś- od gil'dlt. O - do godz;'1ny 24
-'~.
lg'odz. 15 _ Społem; go<lz. w na•krol·szyim cz:is:e, iesn:•:::ze mo "fZV'TT1r<":ikow, TJl'ł'"~ na tvm rodka s.?0-ftowego, 1esz•c1.e tego w nocy.
we. S prawy b aru..AJ wazne.
•"
!ruta.
1
.
W . 30
•
PZPW Nr 3 - odaz.
w· I
h "' „ . l Pl t
~
'
"
p a1n.ac v' v"'r1:ia1 u
an aODCZYT
U waga, ...,ckretarze .ko1 :gospo d arczy; godz.· 16 ~re
111 i~ ej.i jet.:.t utrzyma.nie
w pierw0
Dziclnicy Staromiejskiej!
Centrala Tekstylna - Eks.
o
~
!li a SZy'lll ri.ęd~ie dotvChC7,asow'ych w środę. dnia 12. I. 1949
Dziś d ·
t. . b port, koło 4.
dla f,odz1
norma.lnych roibót -plantacyj- roku o godzinie 19 w lokalu
'. n.:a 11 s :ycz~1~ r.
Uwagii„ studenci medycy,
.
.
n vie~'. a ~.:st~'1,;€ zakłnhn'~ N. O. '.I'· .Piotrkows~~ 1G2,
odbędzie się o godzm,e 17
ł k
- PZPR'
Miasto nasze otrzymało Je
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gich sekretarzy kół PZPR nia o g'.)dzini~ 19 w lok'alu cz. ery nowe are I )Yl~.ol u o ane ze „ y o : .'m - dów i psrkó..;.,. dotv<'h<:ZRt'\ n;e- „ Mall {C]a r1ą~nikow ro_lni
przy ul. Południowej 11. Miejskiego Kcmitetu przy 1wia ratunkoweg'.) i:rz:-.:d.zie o ' ralnego remontu, po \L.u.~ym '\o-stE}::mych s.zero1drm•1 ri,,ri6lo- czv;h w Polsce". Wstęp bez
l:ć bo .
til s· k' . ·,.,.
db ne Z transportu, Jak.i nad- oddane zostaną odd.~lo Om vri.
f·JS.)
ph>chy.
Obecno... o wiązkowa.
·. ie_n ie.vi,_~a. 49 a, 0 ę-1 szedł do Pol2ki w rama~h u t
(
· t 1
.•
•
dzic się zebrame wyborcze
.
.
ercnowym w mias <'c.1 po
DZI.s, dmn.. 11 bm .. od!J~dą IK ca
ł L e.<?rs
1
k"
.. Tmowyt handlowe]
z· Fra.:'l"}!l.
PCT"
l1ll ....
l1ll ~
77 =
ID.I I E
. 1ego. o;necnosc
.
·
- I, wia•n,,mcli")
.r .... · J
,.L,,,., co przy 'il.IP' '11.11 ._ '11.P' Y
~ te.- i.się następuJąc" zebra.-J::i. kól · b ł h
.
.
e cz ery nowcczesme WYiJ'J
•
.
. .
PZP :
•.
.. .
j Y yc; czk-~kow
PPR I PPS sażone karetki usprawnią z cz~'Tll s.1ę do spruwrneJS7e~~
Zar~ą.d . Mbjsld w Lodzi i ~o. gcdziny 9 rano pod wy•
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Referuje kol.
nie .14 - z~branae koł;!l ZMP
Zebrani.· " odpr-zy Wydziale Chemicznym będzie się w malej sali,

OLW;..ei>.S•c•e.
:~
Q
11~ "" •
1n1r1vR

sprawie ohowiązku ·wpłacania zaliczek na podatek od nierucho.,.,ośd

na wykonal".ie i c~osta' dniu (I godzinie 10
wę 2:).000 s:;tuk ta1J11czck otwarcie ofert.

rowero:nych . ~,a c~{res

reje-

stra~~Jny _10.9-1~5~ r.

nastąpi

~Vadium pi;zeta~gowe, z~<>

clme z przepisami, w wysokości 5 proc. od sumy ofero
wanej należy wpłacić do
Głóvmej
Kasy Miejskiej,
Ló~ź, ul. Roosevelta 15, a
kwit wpłaty dołączyć do o·
fcrty.
7.arząd Miejski zQstrze~a
·'
sobie prr.:.vo wyl;oru dost:iw
cy hr..z względu na cen~. a
t 1 •
•
a,rne prawo uznania, ;';;,
przetarg nie dał wyniku.
. • dm"!.
• 7 sty~ma.
.
Lódz,
1949 roku
Zarząd Miejski w ł,odzi

Riz~ze mformacJe 1 fermu
larze ofertowe
otrzymać
1{ie:io s!dadają
ZMflAST KWIATÓW
na RTPD
::nożna w Wydziale GogooW celu uczczenia pamięci >łotych 4 . 030 współp. racowZarząd Mi.ejski w Lvdzi j 1) g~y chodzi o . budyn~i darczym, ul. Legionów ·10,
2'J!Ilarlego ojca dyrektora in- '!icy \Vzorcowni D?iiewiar- -W~'dział Podatkowy - po
miesz.kall"e lub ich czę3- ::I . t.
k..
11.
.i..~;erii. Stanisława Rowiń- skieJ· Piotrkowska 220.
ci, za które czynsz wi- j ' P. ię ro, p<J OJ nr 3 ~ 7 w go
"J'"
daje do wiadomości, że zgod
d
h 0 d 9 d 0 13
nicn bvć ustalony wedł11g-I zm<ic
·
.
nie z rozporządzeniem Mini
nowych stawek ·n;:i. pod?forty J!i~emne, odpovi::iastrów Admini!>t„acji Pul:>listawie dekretu z dn. 20 da.iące tresc1 formularn:i. ON
d
rznej i Ziem Odzy;f.any:h
linea 1948 r. 0 nejmk fortowego w zapieczętowaakła em Zarządu Główi sposoby zapobicg~
l'.l'R r.
nego Polskiego Czerwonego ' łeczne
nia), opieki nad niemowlę- "'„ clni·~ 24 wrz!=>f.ini'a
-'L
lokali (Dz.U.R.P. Nr. 26. nvc h k oper t ac h b ez znaKrzyża uka?:ał się ni.eda\1..-no ciem oraz dział omawiają- (Dz. U. R. P. Nr. 45, poz.
poz. 259)
25 prt'c. ków firm'.>wych z n~pi~cm:
kJ.len.darz zdrowia na rek cy zagadnienia Polski Współ 336) - podatnicy podatku
w'Skazanej
wyżej
podsta „Oferta na wykona.me 1 dowy·
stav1ę
tabliczek
rowero1949
. przeznaczony w pierw czcsnej. Ze względu na sw~ od nieruchomości obodąza'
wych" należy składnć do
szym rzędzie dla wsi. I\alen , bogatą i zajmują?ą. ~reść ni sa do wpłacania za.licz~k 2) gdy chfldzi 0 pozostnłe dnia H styczma 194:9 roku,
darz ten opracowany przez przy stosunkowo msk:eJ ce- . :
nieruchomości lub ich
czę.
lekarzy SP"'"ił>Jistów z Mini nie (200 zł.) ,.Kalendarz mieslęcznych na ten poda- ści:
sterstwa Zdrowia pomada zdrowia" znaleźć się winien tek.
Zm~ana
a) jeśli czynsz za ubiegniezmiernie ciekawe i pcu- : we wszystkich demach nie
Pod.stawą do
obliczenia
ły rok
nie przekroczył Dyrektora Kolei Państwowych w Lodzi
czające działy, jak: dział hi 1 tylko wiejskich, ale także w zalicz!tl jest:
kwoty zł. 2.000 - 20
gieny zdrowia (choroby spo mieście.
·
Minister Komunikacji
stycznia rb. Równocześnie
proc. wskazainej y-yżej
1) dla nieruchomości lub
podstawy,
wołał inż. Aleksandra Baclc kierownictwo Łódzkiego 0ich części odd:uiych w
najem lub dzierżawę _
b) j~śli czynsz za ubieg- ra, Dyrektora Kolei P:ui.- kręgu Dyrekcyjn.eg-o przeły
rok przekrocz:vł kwo- stwowych w Lodzi, na sta.- jął dotychczasowi Wiced.vW myśl art. 8!5 rozpor.zą-1 czalni Społecznej w Kutni~.
czynsz z tytułu najmu
tę zł. 2.000 =>O pr·Jc. nowisko Głównego Inspakdzenia Rady Ministrów z ob. Ma.riana ~wjałka odbę
rektor Techniczny St:"..nilub
dzierżawy,
nakiny
wskazanej
wyżej
podsta
dnia 1. 3. 41 o postępcw1t- dzie się sprzedaż z licytacji
tora Komunikacji z dniem, sław Koper.
za miesiąc kalenda:-zowy.
niu e~t.elrucyjnym Wladz ni?.ej wymienionych ruchoF21K~~::f~~:~t!f1Vł~:~~l1W~~$Tu1l%.t11!Wh':t\J.:T?n{?~:~~r~~t~)~l:~:s~rE::~;:~;~.;.t:<;;;:;;
Skarbowych (Dz. U. R. P. m0śri: Samochód ciężarowy
wy, bezpośrednio poprze
Zaliczki płatne są bez wez
Nr 21 p<J-Z. 84) Urząd Skar .,Polski Fiat" w stanie ł;r.
dzający miesiąc, w któ- wania włHdzy podatkowej
@GŁOSZENIA.
bowy w Łowiczu podaje do dobrym szt.. 1. cena szacL1nrym o1'łaca si-> zaliczke da dnia rn lca:.';cfo:i;o mil'sią- ~ •
. "'
/·• ca. Przy wnłw:~aniu :·J.liczki F1U.1YIA :,Wolframa" . L?dź, POMOCNICA domowa natych.
ogólne.i wiadomości, że dn. kowa
od ceny za.ofiade·klaraci"' Wschodma 27 zakupi wiek- n' ia•t pntrzphna albo dochodzą.·
11 stycznia 1949 r. o gori?.!-1 rowanej; ·futryny okienne 2) dla budynkow lur ich należy złożvć
częsci, składających się w-g ustalon;go wzom ktÓ~ sze ilnśd przepalonych fa- 1·a. L6dź, Pogono-.skie~o Si m.
nie 10 ran.-0 celem ureguh- nowe szt. 20 od ceny za.ofia
z lokali mies1:1:kaLP.ych, ry można otrzymać vl Wv- rówek ewent. wymieni na 5.
wania. zaległych należn(li;l('i / rowane.i; futryny drzwiowe
za.imowanych przez wła- dziale
Podatl~owvm
(Al. regenerowane.
7887k
Skarbu Państwa. i Ubezpie- okute nowe szt. 6 od cenv
ściciela
bądź
użytkowniKościuszki
Nr.
1,
Pokój
W).
ZGUBIONO
bile-t
tramwai<>
SPót.DZIELNIA Dzi.ewiarllllllllllllll!lll!lllllllll!llHllllll!lllllllllllllllllllllliilllilillllllllll wofiarow.anej; _tryjer do
ka budvnku
- · · ·s k o- p onczoszmcza
czyszczema zboza szt. 1
·
·
. ł t albo
. d odda. ....
Niewpło.cone w
terminio wy, s ł uz"b owy 171 ( ucz.niowzatru d ru·
nych b·ezp a me o uzy
..
.
•
.
cena. szacunkowa 100.000 zł.
.
J ·) z
k.
J
·
f
96
.
.
·
DY~UR; APTEK
'-tó
z<Xltaną sc1ągmete s o · arems i oze .
· g natychmiast dwoch ks1ęgok owania - czynsz. "' - zahczb
Uwaga. Iluch>0mości wy·
d
d
ZGUIHONO
k
t
·
t
ry
osoba
zajmująca
lo- ~v ro. ze. egzek~cji ::i-dmini- "~ · •
W dniu dzisiejszym dyżu
ar ę reJes ra- wych samodzielnych na prze
rują
kal opłacałaby w mics:ą „tracyJneJ z do,llcz:111em ;lo I c-.~~ą RKU Opo:zno na naz bitkę. Warunki do cmówienastęp11jące
apteki: że.i. wymienione _można oglą
d ·
ł t datku.za zw1".l:ę i kosztow,wLko Tkacz Cuesław, RoPiotrko'Vs~rn 95 Bc1·to- nac w Skład·mcy Urzędu
·
,
ou. paprz].e ,z~.ią.cdymb ::i ł::i. - egr~k•icyjnych~
gów gm. Duraczów.
97g nia. Zgłaszać się tel. 2~1-02.
szewski; Rokicińska 53 - sk a.rbo wego w , Lo wiczu,
u 1.
nosc za lC:ZKI, g y y 1y·
-·- - · ~
- -.-.94 k
Czyński;
Zciiorslrn 63
T. Kościuszki 20
(trvJ'!!r)
la najemrą lub dzierżawLćdź, claia. 7 styc;;i1ia ZGUBIONO kartę re3estra'
··
Da.ncerÓwa: Pl. Wolncści 2
c ·n RKU O
przy ul. Tkaczew 8 w godzi I
cą..
1949 r.
YJb~ ·' B poczno, d ?w ód
leo"'1't,"""ae;,ię
·
Rowińska - Koprowska;
. ' .
„
oso isty artyzel Stanisław ZGUIHONr·o
J · .1.u
·'
z.alic1ka miesięczna wy. j
ZARZĄD MIEJSKI Modrzewie pow. Opoezyń.ski. IPPR w Lodzi, nazwisko Ko
Nowotki 91 - Stanielewicz; nach 8-12 w dmu hcytacJ:.
Rzgowska 51 - Siniecka.
66k noSl:
W LODZI
93g , toński Lech.
95g

W
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na stanowisku
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Obwieszczenie o licytacji

DROBNE

I

Teodor Dreiser

2

Tragedia Amerykańska
Miał przed sobą te dwa
wziął silne postanowienie, że

tak odrębne listy i ponigdy, o, z pewnością nigdy nie 07.eni się z Robertą, że nie pojedzie wcale do
- .Biltz i że nie pozwoli jej, o ile to będzie w jego mocy,
powrócić do Lycurgus. Cala +a pr jektowana afera wypadała właśnie na czas zamierzonej jego bytności
w 'I'welfth Lake. Czy więc m=t jechać do Sondry. czy też
wyjechać bezpowrot~ie z Lycurgus i żenić się z nobertą?
Boże wielki! Czyż nie wybrnie nigdy z tej okropnej
sytuacji, czyż nie znajdzie żadnego możliwego sposobu?
Gdy w te"1 śliczny czerwcowy wieczór powrócił
z pracy, zastał oba te listy w swoim pokoju. Poło·żyl się
teraz na łóżku i wzdychał ciężko.
A cóż to za podłe polożenie! czyż to będzie zmorą
całego jego życia? Czyż nie potrafi jej przekonać nigdy,
żeby wyjechała sobie stąd raz na zawsze albo pozostała
u rorlziców? Mógłby jej przysyłać po dziesięć dolarów
tygodniowo. nawet dwanaście, zresztą połowę pensji„
Mogłaby równie dobrze. pojechać gdzie indziej, do Fonda
na przykład albo do Gloversville lub Schenecta?v, ~rze
cież to nie tak daleko. Mogłaby wyszukać sobie mieszkanie wynająć pokój i mieszkać tam do rozwiąza.ni'ł .
Znal~złaby sobie tam doktora i akuszerkę. Mó~łby jej
nawet dopomóc w tym wszystkm, gdyby tylko nie musiał wymieniać swego nazwiska.

Każe mu teraz jechać do Biltz albo spotykać się
z nią gdzie indziej i to niedłueo.„ Nie chce! nie pojedzie! Z rozp9.czy zrobi coś nieobliczalnego. jeżeli Roberta będzie taki nacisk na niego wvwierała„. Ucieknie„.
albo wyjedzie do Twelfth Lake właśnie w tym czasie.
gdy ona będzie się go spodziewała w Biltz. Wyjedzie nawet wcześniej jeszcze, a tam.„ tak, to szalone„. zuchwałe
alŁ może się uda„. tam namówi Sondrę. żeby z nim uciekła i wzięła ślub potajemnie. Nie jest jeszcze co prawda
pełnoletnia, ale.„ skoro już będą po ślubie, rodzina ich
chyba rozwodzić nic będzie. a Robert"! nie tak łatwo ich
znajdzie„.
Ale może go o::karżyć„. tak, ale on wtedy wyprze
siĘ wszystkiego„. Powie, że to nieprawda, że nie mial
tutaj żadnych stosunków, że znał ją tylko ze stemplarni...
Gilpinowie go nie znali. nie chodził z nią również do
doktora Glenn, a pewien jest, że Roberta nie wymif"niła
u nieą;o jego nazwiska Ale czy potrafi się wyprzeć?
Czy bt~dzie miał dosyć odwagi?
Czy będzie miał odwagę 1:j)Ojrz&: . w twarz Roberty
w jej niewinne, wymowne. oskarżające r;o oczy? Czy
potrafi spojrzeć?„. Czy wytrzyma jej spojrzenie? „
A gdyby nawet mu się to udało. czy mu kto uwierzy'.'
Czy ~ondra uwierzy, !!dy się o tym dowie?
Tym<:!zasem wszakże. zanirn zrlobędzie się na j;i 1 de~
post1inowienie, musi napisać do Sondr:v. że przvierlzie
Usiadł i napisał od razu list wkładając wiele uczucia w swe słowa.
A do Roberty nie napisze wcale. Może w ostatpczności się z r:ią rozmówić, bo wspominała, że w <;ąsiedzt
wie jest telefon, jeżeli więc zajdzie potrzeba, skorzysta

z t.ego. W takich z~łaszcza sprawach każdy list może
byc. dowodem przeciw niemu, może stwierdzić istnienie
~ak1e~o sto~im~u. Pe:IV'nie, że jej byłoby bardzo przy3ernme odbierac nd ntf'>';O listy, on jednak musi unikać
tcg~, tym b9.rdziej, że jest zdecydowany nie żenić się
z ma.
Tak . to podłość, w'e. 7e ,Jo~tępuje jak nędznik, ale
R~Y~Y Roberta była rozsądna, nigdy by mu takie wybie,g1 111e przyszły na myśl.
·
Dla nief:? jes~ tylko ~ondra „ Sondra! i ta wspaniała pos1adłosc nan ·brzegiem j~zio, a. J J kże tam musi
h~ć pięknie! f''.ie~ .nie powi.nien n~n:vślać. się dłużej! ·
T:zebn z tym JHP~os .skonczyc.„ .choc.iazhy miał sie wyprzeć Roberty„. r.-1us1 z tym skonczyc! musi...
: W~~zedł, by wysłać list do ~m;dry . Wracając 1<upił
sob,e w1ec~orną g~zetę, chcac za1ąc mvśli czym innvm.
Zaraz na p1erws7eJ stronie Ti rn es - U n i o n z Albany
przeczytał:

TRAGICZNY WYPADEK NA PASS LAKE WYWRÓCONA LÓDŻ 1 PŁYWA.JĄCE KAPELUSZE ŻDRA
DZTŁY SMJERĆ DWOJGA OSÓB NIEROZPOZNANE
ZWU?KT MŁODE T DZIEWCZYNY. CIAŁA MŁO
I'ZfE'.JCA NIE ZNALEZIONO.
Ponieważ Clyde bardzo lubił rozrvwki wodne
i. przepadał · za wiosłowaniem, więc czytał dalej z zaJęc1em:
.
. Panco~st. Mass. .7 czerwca. Smutnie zaknńczyła
c;1ę wycieczka dwo.u~a młodych ludzi, którzy przybyli na jeden dzie1i do Pass Lake.

m. c. n.)

WYDAWCA: R.S. W. „Prasa". Ko-m;tet R<"dakcyjny. Red.: Adm. Lódż, fiotrkowsk:i E''). T-'·'--nv: Reda'.łtor Nacz. 2111-k0- '-.a 86. Telefon{: R"daklor Nilcz. 216·
Dział ogłos::ień: Piotrkowska 55, tel. 111-50. Konto PKO VIl-1505. Zakł. Graf. H.SW .. Pras!l". Arlrriin;„tr„„fo nie i::rzyjmuje odpow iedz:a.lności za ter~inowv druk ogłoszeń,
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dzban'' w przekładzie Zbignie.
wa Krawczykowskiego. Sztuka

~;;~~~;:~i:h ~o~~~~:e:~::~~: ,,Gward1·a"

<'Ją. społeczną. i moraln11-, które
gl.oszą. ~wycięstwo prawlly i nie
0 1

:~~1~. śe
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pod~tępem
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TEATR „OSA''
1 (w sali „Syreny• •)
Codztennie o Hl.:lO, w niedzielę i świ\'ta o 16 i l!J.30 komedia
muzyczna pt. „Porwanie Sablnek" z J. W1-grzynem. Kasa
czynna o,] godziny 10 bez przer
wy. Tel. 27:.!-70.
I'aństwowy Teatr Powszechny
11 Li~topada 21
CodziP:1nie o godzime 19.15
L Brenburga
closkonała satyra
pt. „Lew na placu·•. Passe-partout ważne.
T:s.ATR :F...A.11,IlJR.'\.LNY
Domu żołnierza
ul. Daszyil">kiego S4
ll niach pr<•W n:-ijliliższyc·h
n.icra komedio.far~y E. PiP.tro·wa „Wy~pa polrnju''.
Teatr Kukiełek RTPD
Nawrot 27, tal. 160-07
W kaź.i~ nit•<l11rlę i ~wirto o
p-odzinie 12 .. Czaroclziej3ki kalosz'' - wi<lowi>'ko 01v:arte.
T~atr Lalek „ A!l.J„EKIN · ,'
Łódź, ul. Piotrkowska 150
telefo!1 258-09
D11. 9 Rt.vez11ia o 1~0117.. li-ej
„Dwa 1\Iichały i świar. n1łv' •
N'ie7.wykh1 pod.róż
Franta.
dookoła świata. Dla· dzieci i blar
Trauzut~a

1!7y<'b.

l\.INA
AlJRlA - „,Vifl•na"
gou1„ Hi. 18.30. :ll, w niedz.
13.ilU, filrn Jozwolouy J!a mlo
dzieży.

BAŁTYK

„Guruminwili'',
godz. li. 19, i!l, w 111ed?.. I.i
film dozwolonv dla młndzirży .
'B-\.II°'A - , . \'v~i.:ań~ka Miłośl';,
godz: 18, '..!0.30, w nicdz. 1:1,
],),;;O, film uicdozwolouy dla
mlu1lzirL..1•.
GDYNIA - „Program Aktuał·
uot!ci Kraj. i Za;.:r. Nr. 2.
~odz. 11, l:?, 1::, 16, li, !~, l!J,
~o. :?l.
TI EL - (dla mlorl zi'lży) ,,Ostn·
tr;i Mohikanin''.
iro•li. Hi, 18. 20. w n i NI z. 14
„Zag<1bior:1> dni~'
:hłl,'Z .\ go•lz 18. ~u. w uicrlz. 16.
f ilm dozwolouy od lat 14.
POLONIA- „Himi ~ e wschodzi"
godz. 17 , 19. 21. w nicdz. 15,
1 ilrn dnzwolonv dla mlo<hit' Ży .
Pl.Zl·:D\\'108.:-\lE - „Casabla;1.
ea''
go<lz. ]7_30. '..!O. w nied7. 12.30.
13. film niedolwolouy Jla mln
-

o

nagrodę

wygrywa turn1·e· 1·

1.,ódzkiego

zapaśniczy

Okręgowego Związku

Atletycznego

Motylski
piórkowa:
waga
waga półśrednia: Kabat .Tan
25
n.ył Jarzębskiego w 5 min.
zV1yciężył na punkty 2:1. Kra- 11legł na punkty 1:3 Klombergo
.sek. mord. kluczem.
wi:
waga półciężka: Lenard wy. mera:
~rał walkowerem wobec braku
waga lekka: i'urecki wygrał
waga średnia: Talion zwycię.
,irzeeiwnika.
żył niespodziewanie w 2 min. 1 w:i.lkowcrem wobec brnku prze.
waga ciężka: Jałkiewiez wy. sek. rzutem przez biodro Ka. ciwnika.
'
waga półśrednia: Kabat wygrał na punkty 2:1 z
:hlilczar- wała.
ki em.
.
waga półciężka: Stachurski ·grał walkowe:em.
~ag~ średma: ~a~zęb~~i uległ
uległ w 3 min. 36 sek. przerzu·
*
w 6 mi?· 2 _sei:. 1ahonow:1 z par
W drugim spotkaniu LKS wy tern za rękę z po.rteru.
waga ciężka: Jałkicwicz wy- teru śc1ągmę_c1~m na obie ręce:
grał z Gwardią. w stosunku l9:5
Stachur~k1
waga półc1ęzka:
grał walkowerem wobec braku
Oto wyniki:
wygrał walkowerem.
waga mnsza: Kozłow•ki prze rrzeciwnika.
waga ciężka: Milczarek wy.
*
grał z Bednarkiem w 4 min. 9
grał walkowerem.
sek. kluczem z parteru.
k
.
J,KS
W trzedm spotkaniu
waga koguc·ia: Łazarski wy.
grał walkowerem wobec braku "'ygrał z Włókniarzem 15:10. 0 go1na pun · tacja:
I micj~ce i nagrodę przechod·
Oto wyniki:
przeciwnika.
Zylbert uległ nią ~O~A zdohyla „Gwardia''
waga musza:
Klemherg
waga piórkowa:
7
•
ukgl Ignaszcw;;kieruu w 11 min. Kozłowskiemu w l min. 19 sek. pkt. " .ll.
J. ;;.;('(t . t„. l.
II miejsc_e piz_ypadło w uclzia
I~ sek. prz<'z złamanie mostka. przednim pasem;
ŁKS.owi pkt. 20:~9.
waga koguc1'a·· Bal~1-~k
wv.
waga lekka: Przyb,"1ak
W niedzielę odbył się tur.
" ' 1' wv- h TII
'
"
'Vłókniarzowi
m1CJSCe
o nagrod<;i grał walkowerem wobec braku grał walkowerem wobec bral~u
zapaśniczy
raeJ
rkt. 16:31.
przeciwnika;
ŁOZA. Udział brały 3 zespoły przeciwnil!.a.
Gwardia, LKS, i Włókniarz.
spotkanie roze,o:i-ra- .§poril "' Z~R!ITI
Pierwsze
la Gwardia, zwyciężając Włók
uiarza w stosunku 18:6. Oto
wyuiki: waga musza: Bednarek zwyciężył w 2 min. 30 sek.
Zylbcrta przez złamanie mostu.
prowądzą
·waga kogucia: Łazarski wy.
ZawofłY rozpoczęły się biegiem,sek. - wynik lepszy od uzyskaMOSKWA (obsł. wł.). Na Jograł w 7 m. 52 sek. z Balwic.
dowi~ku rozpoez~!y sil' najwięk w konkurencji kobiecej na 5.00 11ego w tej konkurencji Holsz1.im (samobójem).
które wygrała Holszczewni. czewikową.. Bieg na ]500 m w
Ignas7,ew- sze w tym roku międzymiasto. m,
wa.:;a piórkowa:
dziewczą.t wygrnla.
uzy~kH,JąC ko!lkurencji
(i\foskwa),
ski uległ Motylskiemu na pun wo zawody lyżwiar~kie z ud~ia. kovrn
lem ] 20-tu czołowych rnwoJm. czas 35 sek. Dopiero drugie Donezenko (Gorkij,) która ust~
kty 2:1.
ków radzieckich., reprezentują- mieJSC<' zawra miątrzyni świata n<'wła już w tym sezouie dwa
waga lekka: Przybylak prze t·ych .illoskwę. Lcnin~nid , świer lf~kowa w czasie o 1 sek. gor rekordy Związku RaclzicckiPgo.
min. dlow~k. G<cn·kij, Czelabii1,k, Ar~h szym. !Rakowa zrewanżowała Donczen1>o uzyskała czas 3:05,1
grał do żureckiego w 6
18 sek. krawatem.
'.\n '! icl~k 1 0m•k Mimo niesprzy •i~ jednak zwycię~twem w biP. min.
waga półśrednia: Kramer wy ia.i~·. 1•:--eh wa~unków atmosfery. gu na 3.000 m, które przebyła
w konkurencji J łlniorów rier
.
grał walkowerem \Yobec braku cznych
śnieg, w 5:49,6 min.
(padał mokry
miej5ce w biegu na 50ll m
wsze
dla.dziew
ro
500
W biegu na
' przy tl'mpcraturze powyżej ze;1rL1•tiwnika.
v :.ga średnia: Kawał zw.vrię. ra) uzpkano szereg dobrych wy cząt zwytiężyla Czernowa (Ki. zajął Lisio · w czasie 46,7 sek.
row), uzyskując dobry czas 5-l,G w biegu na 3.000 m zwyciężył
n ików.
ll'I I T'l' l "I 1:1"'1"1"1':1·1 1' 1'"1111"1 :1:'1.'l'"l~IFI I' 1'11 m::111w 1 1.·1:;r·1111:iia1:·1~1: n m: I 'I ll" IHrl 11:n M'lllnll
kt6ry
Pawlow,
Z życia ŁKS u
uzyskał czas
5:35,6 min.
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Łyż"'7iarze

Moskvvy!

w meczu 8 miu miast

0

Uwaga

mot•J&ykł śc

Srkcja Motorowa f,6dzkirgo
do
Klubu 8portowego podaJe
że począwszy od
winc1omości,
dn. 12.I. br. w knżdą. środę o
godz. 19.30, w lokalu klubu hę
dą odbywały się zebrania sok.
cji, na których obecność człon
ków obowiązkowa.

Rad~o

0

Swego ezuu donoolimy •
sportoklubów
sfuzjowaniu
Zw.
wych Widzewa w jeden

Włókienniczy k,lub „Widzew",
który ma być bazą. sportu w tej
dzielnicy miasta. Wiemy wszy.
sey, że dawny RTS „Widzew"'
posiadał swój jedyny boqaj atut
w piłce nożnej, o i11nych sek.
cjach nie wiele 11łyszało się.
powinna
sytnacja.
DzisiaJ
ulec zmianie. W spuściźnie po
dawnej „Wimie" - „Widzew''
otrzymał sekcję bokserską., lek·
koatletyczną. i Jeszcze kilka in..
nych,

P1 ze'.mpstwn i aresztowania

męRkiej.

sportowców

otrzymał

rówmcz

hal~

E'ądziliśmy więc ż,J z więk<1zym

Izupałen1 zarząd

'kl uhu przy~tąpi
tych sekcji,
Jo uaktywnienia
tymczasem na Widzewie panuje
.
chociaż naprzykład sezon
cisza.
.
bokserki trwa.
źle by było, gdyby zarzą.d sfu
klubami
zjowaneg\J z innymi
,,Widzewa'' trwał nadal w tym
przekonaniu, że sport to tylko
po macoszemu
piłka nożna i
t1 aktował inne s<'kcję po prostu
dla tego, żt• są może mniej doNowy Zw. Wł. KS
chodowe.

zaopiekować
„'.Yidzcw" musi
się nie tylko piłkarzami, ale i
lekkoatletami, pięścin.r.zami, a
nawet ping-pongistami, przepro
wadzie reorganizacje w tych
•ekcjach i pobudzić je czymprę.
· ·
d zeJ· d o zycia.

Pamiętajmy, że straconego
czasu nikt nam nie zwróci, a
czas ucieka„.

i-=-~-..' '1 '"""'·';~-:. , , . , ,.,. _,. ,
'
~
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Bieg na 500 m w konknr11n. •
rozegrany z udzia cji
łcm czołowvch zawodnik,hv ra.
wśród
1faieckich:
Br.oszinn., Lu•kina
w czasie ·15,·l ~ek.
Hielajewa
NOWY JORK (obsł. wł.) - wnł propozycjo takie już kilkrr
W' pierwszym dniu zaWOUÓ\V
W sporde amerykańFkim panu krotnie przyjął łap6wkę w po.
ją. niezdrowe stosnnlu, które są. rozumieniu z po/icją, co dopro- 11ajwiększą ilość pun któ\v zdo.
reprezentacyjna
wypa,·zania sameJ wadziło ~" areszto«-ania spraw. 1-yła drużyua
p1 qczyną
Moskwy.
idei uprawiania •portu. Ma to ców.
miej"l'C jednak niP tylko wśród 111111u1;111•1:111111111111111111:11111:1.11111nm,1n1111111111111•·1.1111111111"'1··1111111111.1M1,m111•111:1111111111o11111i111··1·:1111;1··1•11·.1:.1;,1.111t
;.awo•lowców, dla których głów
nym celem je't opłacalność im
pod względPm finanso prezy
wym , lecz zdarza bię również
wśród amn torów Czę~to how1em
KATOWICE (obsł. wł.) Pol. w skład której wchoi!7.ą: ppłk. I
celem Rtaj3 się nie suma r zla.
ll'cz hądż ,ki Związek Piłki Nożnej w po Czarnik, dyr. WUKP lG~iclińchetna rywalizacja,
Kon ce. f
to ehęć zdobycia korzyści ma- 1ozumie11iu w GUh."'F urzad7.a w ski, trenerzy: For~·ś,
t.•rialnych, bą<lź też oclnoRzenie Katowicach. w 'YojewÓdzkim wie~ W. Kuchar, Balcer i Je. I
ppekup- Ośrodku WF i PW, instruktor- sionka.
drogą.
„•;1kcesów"
"<ki kurR wrryfikacyjny w czn - - - - - - - - - - - - - Rtwa
sie od 16.I. do 22.J. br. Na kurs IFHmowiec - D KS 7:2
W Nr.wym .Torkil pol\cja are ten powoła110 51 kandydatów z
Przy wypełnionej bali świe.
sz1owała 4 osoby pod zarzutem
całego kraju.
tlicy DKS-u odbyły ~ię pierw
przekupstwa drużyny koszyka.
W okresie od 22.1. do 19.Il. sze towarzyskie zawod.v w ieni
rzy Uniwersytetu G . .Waszyng·
tona, którzy ofiaro~·ali jcdn•'mu br. odbędzie się rzterotygodnio. sn ~t.ołowef?o pomii;dzy drużyna
'
z zaVl·odników 1000 dolarów za wy kurs instruktorów piłknr. mi pań: Filmowiec - DKS.
Punkty dla l<'ilmowra zdobyzespołu ~kic·h z udziałem 49 kandyi!a-1
~powodowanie porażki
kraju. ły: Adler 3, l<'urmańska 2, 1'1iuuiwersyteckiego w me('ZU z tow rówuież z całego
~lanhattan College. kt6ry miał (-czrstmcy obyd.\.·u kurs6w pod chalska 2, dla DKS.u Lange 2.
zasłu:'.yły
wyróżnienie
Na
Madison Square dn11i· zostltną eg7!ln1inom koń.
Rię ndhyć w
Garden. Ponieważ n1 wodnik ten <'Owym przed komisją unifika. Adlera z Fihnowca i Lange z
otrzymy. 1·.-jną., powołaną. przez GUKF,DKS-u.
nazwiskiem Shapiro,

,

•

;
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Weryfikacyjny Kui's

11.40 Kronika polityczno · go
•podarcza Czecho~łowacj1. ll.5i
12.0-ł
Sygnał czasu i Ikjnał.
dzieżv.
Wia<Ion1ości południowe, 12.20
TK - „Pi„~ń Tajgi''
RI jp.(
Gra zcR.
„~felodie ludowe" g-ndz. J;;.:io. IS, ~o.:io, w uiedz pół 'l'. Wesołow~kirgo, 12A•'i film dozwolony dla mto J;l.
Audycja dla wsi. 12.i:i3 (L) Po
d1.ici.y.
gadanl:a inż . ~'. Bąyhowskiego
P.0:.1A - „Gilda"
rt. ,.Zabezpiei:zc·nie magazynów
godz. ]il. :łO.aO. w nied zi~lę 13. przed wołkiem zbożowym i in]5.30, film niedozwolony dla
nymi szkodui'kami". 13.05 młodzieży.
Z dzisiej.
P rzerwa. 14.30 (Ł)
„Ro~anna 7 księ·
REKOHD Muzyka
szej prasy, 14.35 (Ł)
ż.vci\w' '.
w niedz. operowa z płyt. 14.35 IŁ) Ko
godz 18.30, 20.30,
rr:unikaty, 15.05 (Ł) Kwadrans
14, 16.
Fillll niC'dozwolony dla mło- lrkkich utworów skrzypcowych
z płyt. 15.20 (Ł~ Pogadanka ak
dzic•ży.
STYLOWY - „Wielkie Nadz1e t1;alua. 15.30 „Gpowiem c1 haje
audycja słowno muzy
czkę'' je',
godz. 18, 20.::JO, w niedz. 13, czna dla dzieci. 15.50 Muzyka
l:i.30. Film niedozwolony dla popularna, 16.00 Dziennik, l6.30
„Pieśni i tańce Lubelszczyzny"
młodzieży.
śWT'i' _ „Czarodziejskie ziar. -- aur1yeja słowno - m•1zyczua Ił'.
Hi.55 Przegląd
<1la młodzieży.
no' 1
godz. JR. 20. w nicdz. 14, 16, wydawnictw. oświatowych. 17.00
film dozwulnn.v dla młn<lziPży Koncert rozrywkowy w wyk. Or
BydgoskiP.1
kio~try Rozgłośni
TĘCZA _ „::;„n 0 miłości'•
było
natryskot".:..,;
W sali
godz. 15, 17 .30, 20, w niedz. 17.40 Skrz:i;nka Radiowa P .l.{0, gwarno i wesoło. Wsz) oty byli
12.:lO, film niednzwolouy dla 17.50 „Siła i szylikość - poga zgodni co do tego, że wyol.Jra.
dauka, 18.00 LPkCJa języka romłodzieży.
o
żali sobie pierwszy trening
syjskiego. 18.15 Z twórcz<•ści
T \TRY _ „Pieśń T:i.jgi' •
się
wicie straszniej i dziwili
godz. 16. HCJO, 21, w 'lirdz. W. A. Mozarta. 11150 „W 7.mi~ z tytli, co szczerze przejmowali
1~.;:o. film dozwolony dla mło rocznicę powst~_nia Pol8kiej Par się.
'I otmaczowa pokazał mi
tii Robotniczej'' - pogadanka
oziPźv.
l\fosjakin.
Wf,()K NlA r..z -„Słońce WRcho 1!10() Koncert Krakow~k1e.j 01
- No, jak, zmęczony! - za
kicstry P.R 19.40 „Wszechnica
dzi"
pytałem go.
go 11z. 1 li.30, 18 :;o. 20.:10 w Radiowa'', 20.00 Dziennik, Nie„.
1
111 edz. H .:{(), film dozwolony ~L .45 Rezerwa dziennika, 21.00
- A tył - spytałem innego.
Koncert symfoniczny w wyk.
<lla mJ1uli.iPży .
Chłopak uśmiechną.ł się . zaw.
"\\ c~oły PenRJO WielkiPj Ork;ipstry 8ym I lllCZ· ~t)d<:ony.
A I 'H
Mj P. R. p. d. W. Ro~· ickiego,
uat"
Zmęczony„.
goilz. 18. 20.:IO. w niedz. n.oo ::2.00 (L) „Mozaika rnuzyczn:t"
A tyt
rn.::o, film dot.wolo11y dla ; ło Wyk.: - T. Czajkowska .i IL - Ja też.„
Z.
piosenki,
Rostworowski Kl k'
„1
- A ty przecież też jesteś
dzieży.
ee i zmęczony - odezwałem się do
Hodor - skrzypce, a.
WlHł',A - „Guramfazwili''
godz. 16.30. lb.:;o, :.!U.:lO, w - akordeon, F. Leszczyńsk!i - 'l'ołmaczowa. - Czegóż mówisz
Koncert
fortepian. 22.45 (Ł)
nir,brl<; 1~ :JO.
11irprnwdę'
film tiozwnlonv tila mti1dz1r7.Y życzC':6. 22 .58 (L) Omów. progr.
Tohn11czuw zarumie11ił się.
W• 11 . ~1 >śó - „HPll 0 milolw1' • l;>k n~ jutro. 23 UO Ostatnie wia
L ęki też nie rodn10.<tP§
tanerz·
Muzyka
23.10
.
domośl'i
..
111t•d1
w
gorlz. In. 18.:JO, :n.
słowo
Nie oczekiwałem tego,
n.:lO, film llledozwolo11y dlu 11a. 23.20 Program na jutro. i daję.
aud.Ycii
,2:J.30 ZakoM.zimrn
młodzieży•
1 Ja„. - zaczął. - Ja.„ 'Hymp.
D-019231. ,
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Czas uclelca -·
Kiedy ożyje sport na Widzewie t

dla nstrn <turów

piłkarsk!cn

w Katow·cacn
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Narodziny boksera

z.\

wr

I

Zobaczycie! nie daje ci czasu do •amysłu
brakło mu słów.
przed kużdym posunięciem. 13ą.dź
Zobaczymy.
A Ż'I zmęczyliście się, to na tyle pomysłowy i samemu
nic nie szkodzi - rzekłem gło. znajdź sobie ten czas. ·w boksie
medy,•yna,
śuo pod adrcfern w•zystkich Za iako pomoc służą
będziecie robić mechanika, matematyka. Poma.
dwa tygodni?
dwa razy więceJ, a męczyć się ga umiejętność efrktywnego zu
żywania energii, szukania ~obie
dwa Ta7) mniej.
dróg do zwj·1ęs'fohnaczow patrzał z niedo- najlepszych
twa.„ A ci z ulicy wcale tego
wierzaniem.
powiedzia. nie umieją..
- Tak, tak] „.Niedostrzegalnie rmJa czas
Nauczycie się odpoczy.
łem. w~(\ podezas ćwiczeń, osz1·zęd podczas pracy. Trzecia, tzwarta
f-una. lekcJa 1 nie chce s1ę wie.
nie zużywa1 energię„.
Oi!prowa<lzili mnie do przy. rzyć. że mam przed sol.Ją. chłop·
stauku trolleybusu. Nie wszys. ców, którzy zupełnie medawno
cy mieli iść w tym kierunku, nie wiedzieli, co to j1>st „lewy
Rozpł'tywali pro:;;ty'', nie umieli prawidłowo
ale szli wszysey.
mnie o bokserów i o boks. Dla zaei~kać pięści . Już teraz mogę
z :\fos.
wszvstl\irh bvło niezrozumiałe, śmiało powiedzieć, że
Płatonowa.
dłat'zrgo z ~a1rndiaków nlirz jakina, <'zibirewa,
będl} nir•1aj({orsi
n.v<'h prawie nigdy nie wyra. Azerei1kowa
b"h~Prz:v ?>tają ku t.l'rnu wszy,1ają hoksPtzy.
~tkie dane: dobre warunki fi.
- 13oks - to nie bójka
to partia} zyczne i duż13 ciągoty i!o boksu.
objaśniałem. Boks ld. c. n.)
szachów. Tylko że w boksie·nikt

życia

Z

K. S.

»Odz;eż

Uwaga, pilkarze!
ZKS .,Odzież'' zaw\a_
dnmia wszystkich. członków sek
cji piłki nożn<'j iż. dnia 13 sty_
'·zma J94!l r. (w l'Z1Yartek) o go
clzinie 19-ej o<l.b~ I ·~ się ze~ra
nie wszystkiC'h czmaków ~Pkcji
piłki nożnej w sali w!a'lnej przy
ul. Więckow~kiego Nr 28.
Ze względu na ważność spra.
wy obecność wszystkich człon.
I.ów obowiązkowa.
Zarząd

UWAGA BOKSERZY
bokserdkicj
se kc.ii
Zarząd
ZKS ,,Odzież" podaje do n·ia·
domośei członków sekcji i sym.
patyków, iż Urningi odby11-aj:t
w poniedziałki środy i pią·t.
ki każdego tygodnia od godz.
19.ej w sali Rejonowych Mag~
nów Zaop. Przem. Odzirżowe~o,
przy ul. Y'i"ólczathkiC'j Nr 11-16,
Obi'cnośr na treni n;;::tth wszy
stkich ~złonków obowiązkowa.
Pierwszy chrzest pinpongistca
ą.żuua
DKS - 2 szp,
~ię

