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'Budujemy fundamenty soc·jalizm.u
Expose· premiera tow. Józefa Cyrankiewicza,

R?Ąd,

_

któ<omu

wygłoszone

~~„- 5~,m~O~~!~~-:nl"~~na ~!j~~;ąo ~~~.~~!dP~~~!j~!~11kcjl

szczyt przewodniczyć o'wiadcza Dl' wstępie Premier
- znaJ·duJ'e się u steru władzy od 2 lat I wchodzi w trze
cl rok swej działalności. Rząd
ten wyszedł ze zwycięskich
wyborów r. 1947. Znaczenie
tego zwycięstwa
oceniamy
dziś z perspektywy tych 2-ch
lat, które o tyle posunęły na
przód nasz kraj.

zwycięstwo wyborcze w stycz ·
niu 1947 r. ugruntowało fundamenty Polski Ludowej, że
rok 1947 stał się tokiem wiei
kiego wysiłku w zakresie umocnienia I usprawnienia aparatu państwowego, w dziedzinie rozgi;omienia reakcJi.
Rok 1947 był też pierwszym
rokiem planowej akcji odbudowy I rozbudowy goso'Jdar
czej.

23 proc. wartość ogólna tej
produkcji - ok. 12,7 miliardów złotych przedwojennych,
podczas gdy w r. 1947 wynosiła ona 10,5 miliardów zł.
Na jednego mieszkańca w
r. 1948 przypada produkcja
przemysłowa wartości 636 zł.
przedwojennych , wobec 307 w
.-. 1937.
W R. 1948 WYDOBYCIE
WĘGLA
KAMIENNEGO
WYNIOSŁO 70 MILIONOW
WZGLĘDOW PRZEŁOMO- TON.
WYM WYCINKIEM CAŁEWYPRODUKOWA°NO 4.929
:;g~ao OKRESU ODBU- TYS. TON KOKlłU (116 PRO
BYŁ. TO ROK SZCZEGOL- CENT PLANU), 602 TYS.
NEGO WZMOŻENIA
PO- TON RUDY (llO PROC.) 1885
TENCJAŁU GOSPODARCZE- TYS. TON C~MENTU (106
GO KRAJU, ZNACZNEGO PROCENT),
2„7
TYSIĘCY
WZROSTU
WYTWÓRCZO- TON PAPIERU (108 PROC.),
SCI WF. WSZYSTKICH DZIE 343 MILIONY MTR. TKANIN
DZINACH,
PODNIESIENIA BAW)'i;ŁNIANYCH (109 PRO
STOPY
ŻYCIOWEJ MAS CENT). 571 TYS. CUKRU
PRACUJĄCYCH.
(llO PROC.).
Oto niektóre cyfry :r. 1948 r
Wzrost wydajności w prze
w porównaniu z r. 1947:
myśle państwowym wynosi
Wzrost produkcji przemy- l!l 'proc. w sto~unku do roku
słu państwo•eg~ w stosunku 11947, a 45 procent w stosunku
do r. 1947 wynosi ok. 30 pro do r. 1946.

Rok który przejdzie
do historii Polski

I

Przechodząc

sameJ tylko Warszawie ok .. 48
miliardów zł., Od1;ludowahśmy nasze porty, ktore w ~948
r .. osiągnęły ponad ~6 m11!0·
.
now
ton. przeładun k ow.
Uruchomiliśmy
transport
kolejowy, któreg~ przewozy
towarowe i pasażerów przekroczyły już poziom prz,.~dwo
jenny.
ROK 1948 JAK POD·
\.RESLA DALEJ PREMIER •
BYł, W AżNYM I Z WIELU

I

w r. 1948.
Produkcja przemysłowa w
r. 1949 przewyższy o 2.5 procent całkowitą produkcJę prze
myslową Polski w r. 1938. C
W R. 1949 PRODUKOWA
BĘDZIEMY
WĘGLA KAMIENNEGO
PRZESZŁO
DWA RAzy WIĘCEJ, PA- , ...
ROWOZOW PRZESZŁO 8 RA " ·
ZY, A WAGONOW PRZE· i1
SZŁO
RAzy TYLE, co
46
W POLSCE
PRZEDWOJENNEJ,
MASZYN
ROLNICZYCH O 60 PROC. WIĘ
CEJ, TKANIN BAWEŁNIANYCH O 30 PROC. WIĘCEJ, zmaleć produkt>..Ja w przemy·
CUKRU o 23 PROC. WIĘ- słach k~ych,
CEJ NIŻ PRZ".D WOJ~Ą.
PrzectW"ftle w r. 1949 wzroProdukcja s~ah surowe] na śnie takte h 3 rtho poważnie
gł~wę ludn~c1 w Polsce wzro produkcja d ~!>r ko~umcyJ·
śme w r. 1949 w. stosunku nych w przemyśle włókłennl
do okresu przedwoJeP.nego ~ czym, ocL"1eżOwym, cukrownt95 P.~oc. Wzrost . produkCJl czym, spożywczym, ttwm:zoenergu e~e~trycz?e~ na gło- wym i kl>D5erwowym, przy
wę ludnosc1 wymes1e 179 pro- czym przewidu.ie się uruchocent.
„
. • .
mienie bardzo wielu noy;•ych
Wartosc produkcji srodkow zakładów,
~·ytwórczych, co Jak podkrePo raz pierwszy ukażą się w
sla Premier. ma szczególne r. 1949 samochody ciężarowe
zna~zenie dl~ ~ozwo{u prz~- krajowej produkcji.
mys u w la ac nas epnyc ·
Ro'wnocześnie wszczęte zowyniesle w r. 1949 - 61 proc.
ogólnej wartości produkcji staną przygotowania do pro·
przemysłu państwowego, czyli dukcji samochodów osoboo 8 prac. więcej, niż w roku w~\
rozpocznie się też
1949
1948.
°'
.
.
produkcja wielu mnych
wazuiąca
nych artykułów przemysłowych, dotychczas nie produkosektora soc:alistycznego
wanych iB.k np, saletry waśl
pniowei, kauczuku syntetycz·
W przemy e
nego, penicy!Uny i innych arMówca stwierdza. że nie o· tykułów
farmaceutyczn:vch,
znacza to wcale, aby m:aia miedzi elektrolitycznej, s:iruków. itd.

do charaktery- nić interesów drobnego I śre
styki osiągnięć roku 19 ~8. dniego rolnika. pracującego
Premier mówi m. In.:
inteligenta I
rzemieślnika.
Rok ten przejdzie do hlst·)- , wseystkicb ludzi pracy - olrii Polski I polskiego ruchu brzymiej większości narodu.
robotniczego pod mianem ro r Podkreślając fakt, że Konku jedności, bo nastąpiło w gres Zjednoczeniowy porwał
ciągu tego
roku połączenie również masy pracujące do
Partii Robotniczych. Zlikwi-1 wielkiego wysiłku twórczego
dowany został półwiekowy w postaci przedkongresowerozłam w naszym ruchu robo go
współzawodnictwa pracy
tniczym.
mówca oświadcza:
Zjednoczona we wspólnej
To nowe podejście do pracy
Polskiej Zjednoczonej Partii i wysiłku twórczego staje się
Robotniczej klasa robotnicza dziś kluczem naszych wszyst.może teraz z wf4<kszą skute<'Z kich sukcesów na przyszło~ć.
nojcią walczyć w obronie inSukcesów nie ty~ko ~zysto
~
łeresów WSzYstkich ludzi pra- gospodarczych, ale t pohtyczpaństwowego
przemysłu w r. 1949
cy w Polsce.
nych, kulturalnych, społeczI
•
k aura
.
Przechodząc do zamlerzen,
Na g,owę
m1esz
przy
Może wespół z ruchem lu- nych. Wszystkie one zależą od
llowym, który również kroczy naszego rozwoju gospodarcze na r. 1949 - Premier oświad paść powinno produkcji na
kwotę 728 zł. przedwojennych
ku zjedlloczenłu i z innymi ~o, od potencjału przemysło cza. m. in.:
Wartość ogólna produkcji czyli o 14 proc. więcej, niż w
Stronnictwamł Bloku Demo- wego I rozmiarów produkcji
wzrosnąć winna o ok. 16 pro r. 1948.
kratycznego skuteczniej bro- 'Jrzemysłowej I rolniczej.
cent w porównaniu z r . 1948 I
Produk<'ja przemysłu Pllń·
osiągnąć sumę 17,8 miliarda stwowego wzrośnie co do war
przedwojennych.
o 15,2 proc. w stosunku
Na tle charakterystykJ r.
1948 Premier omawia nastę
pnie bilans gospodarczy r.
1948 I podkreśla, że rozpoczy
0
przemysłu. Premier podkreśla
nający się rok 11149 będzie ostatnim rokiem planu trzylet m: w
.
C zang- K 31• S zek a zginę
niego i rokiem przygotowań kraju 450 miliardów zł.
• łO. pod N a nk inem szego
tożeniauprzemysłowienia
wyjściowego dla kraju
dalOsiągnęliśmy w listopadzie 150 tys. ŹOł Dlerzy
do planu sześcioletniego, któ1948
r.
wskażnik
stanu
proLONDYN
(PAP).
Agen- w celu przeprowadzenia per- Suczou armil wywołała w ko i do dalszego wzrostu roll se·
ry przekształci oblicze naszedukcji przemysłowej 150 w cja Reutera donosi, ze „Juan traktacj1 w sprawie kapitula- laC'h kuomintangowskich N:m k '. ora soc'. al'stycznego w przego kraju.
W r. 1955 - ostatnim roku stosunku do 100 z listopada kontrolny" (senat kuomintan cji miasta powróciła w::zoraj kinu przygnęhiające wrażenie. mvśle. ·
Koresponde'nt Agencji Reu- (Ciąg dęlsz.Y na stronie 3.ejl
planu sześcioletniego - Pol- 1937 r., w rolnictwie zlikwi- gowski) postanowił wczoraj <jo Tien-Tsinu.
Działania wojenne. zostały tera dowiaduje się, że wyżsi Of
ska będzie krajem sharmoni- dowaliśmy ponad 6 milionów jednomyślnie zwrócić si~· do
kuomintangowscy
ensywiii brw:yiska
zowanej gospodarki przemy- ha odłogów i osiągnęliśmy dowództwa wojsk ludowych zaw1eswne do godziny 6-ej urzędnicy
na
przec;wko
słowo - rolniczej, w którym samowystarczalność zbożową. .,, apelem 0 zawieszenie dzia- po południu crasu miejsC'owe wysłali już swe rodziny
Zagospodarowaliśmy Ziemie lań wojenych I rozpoczęcie go. Delegacja przeprowadziła Formozę.
produkcja przemysłowa bę
osiedlając tam 'rertraktacji w sprawie za- rozmowy z szefem sztabu doAparat
administracyjny
powstańcom na Malajach
dzie dwukrotnie większa. niż Odzyskane,
obernie, a rolnicza wzrośnie ponad 5 millenów Polaków I warcia pokoju.
wódcy wojsk ludowych na Czang-Kai-Szeka funkcjonuj e
LONDYN (PAP). Agencja
inwestując
około
150
milłarLONDYN (PAP). - Agen- tym odcinku.
.
coraz gorzej. Czang-Kal-Szek R t
d
.· .
o 35 - 40 proc.
. k
zespalając tę część cja .Reutera donosi, że delePo godzinie 6-e.i delegac1a ma do swojej dyspozycji jeeu e:a . onosi, ze WOJS a
Stwierdzając, że r. 1948 jest dów zł.,
tylko wycinkiem całego powo Polski całkowicie i definityw gacja ludności Tien-Tsinu i ma udać s i ę ponown;e do dC'n samolot cztero-motorowy ?ryty1sk1e rozooczęły zakro
wojsk
kuomintangowskich , kwatery wojsk ludowych .
i kilka samolotów dwu-moto- ]One na szeroką skalę opejennego okresu odbudowy I nie z Macierzą.
Przystąpiliśmy do odbudo- która w sobotę udała się do
PARYŻ (PAP). - Agencja rowych. Samoloty te zna.iduią,racje przeciwko powstańprzebudowy, Premier podaje
wy zniszczonych miast ze Sto dowództwa. wojsk ludowych France Presse donosi , że 3 ko się pod dozorem specjalnego com na południe od Ńuala
lumny wojsk kuomintangow- oddziału policji.
Lumpur na Malajach.
skich okrażone pomiędzy Nan
·

I

Dalszy „•. zrost produk c1· i·

Przod.

zł.

Wymowa cyfr

•
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Kuomintang prosi dowództwo wo1·sk Iudowych rze~a~~~~ji~4rz!g1J~e~~!:

~~~~i~dazr~~w~~t~~~~~ o zawieszenie broni i pertraktacje pokojowe ~ ~ !~w~rz~~as~~~r~god~ż:.

Bojówkarze de Gaulle'a spod znaku RPF :rs=..:r~:~~~1::~~·?.~

,,Pakt Atlontyckt nie cieszy się poVYodzeniem
1 eczeństwie amerykańskim
w spo
NOWY
JORK
(PAP)

J W3 pfZJ 3ZDI
• · f (30C "Sk0- R3dl 8Cj(IAl
• · · dowe
Oddziały ludowe połączą
B •d )
·1 •
,
ół
MRP
RP~F
się
obecnie z siłami. które
kańskich uważa , że rząd Sta
I 3U t USI UJe zmontowac wsp
pracę
Z
przygotowują
się do generał- Omawiając rozmowy, którP nów
Zjednoczonych powiPARYż, (PAP) - Czterej samochodem amerykańskim mar wie
rozmowy z de Gau11em w Ppra nego ataku na rejon Nankin się toczą w sprawie zawar- nien oprzeć swą politykę zabojówkarze gaullistowskiej orga ki „Willys".
współpracy MRP z RPF. - Szanghaj.
..
.
p k
r •' ą I0k2I
1t(m0.U

.I

Inna bojówka gaulli~towska
napadli na lokal 'l'owa
rzystwa Przyjaźni :F'rancusko Radzieckcj w Paryżu. Bojówka
rze wybili szyby w lokalu, zde
molowali wnętrze i wyrzucili na
bruk książki i broszury.
D .
. " os t ro
z1enm'k „ I'-rr
.aumamte
rrotcstuje przeciwko wyczynom
U lJ
hojówkarz.v s:-aullistowskich, którym polieja przypatruje się
Wyspę
Przvbvł
b
. - i. d omaga się
· roz
ezczynme
LONDYN (PAP) - Agencja wiązania :vramilitarnych orga·
Reutera
donosi, że mediator nizacji z pod znaku RPF.
ONZ dr Rnlph Bunche przybył
* * *
wczoraj samolotem ze Stanów
PAR"Yż (PAP) W Paryżu to
Zjed11o~zo11ych OR wyspę Ro. cq . się od dwóch dni prry
dos.
g<lzrn, ma;ą si ę rozpocząć drzwia ch
zamkniętych narndy
rozm o
~y w sprawie rozejmu po kirrownictwa MRP.
które przenik.
między:.., przedstawicielami· ..pań- z- "'i·ado!I)ości,
"
itwa Izrael, a przedstawiciela. nęły do pryy, wynika, że b. mi
Jni Egiptu.
• sistar
Bidau1• przeprowadził
nizacji RPF napadli w ponie·
dzialek nil '.lwóch kdlporte• rów
tygodnika komunistycznego ,.L' Humainte - Dimanche"
i
bestialsko ich pobili. Jednego z
kt>lporterów musiano przewieźć
do szpitala, napastnicy uciekli

dokonała

Me.d1~t11r ONZ-Bunche
na

Rodos

•

Bidault

złożył sprawozdanie

przcprowadźonych rokowań.
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we Franc11
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Koresponde~t Agen~JJ Fran

Presse. stwierdza, ze nalezy ~c~ekiwać . tego ataku w
drug1eJ połowie st~.cmia.
„ODJAZD
CZANG-KAl-SZEKA
LONifYt FO(:A~o) ZĘ K
. - raorespondent Agencji. Reute
do
nosi 7 Nankinu .
w kancP·
!arii Czane--Kai-Sio:rka urio:i;rlnicy końc?ą preygotowania do
.
.
odJazdu
Czang-Ka1-Szeka
na

PARYŻ
, (PAP) · fi os'ć zachorowan na
w Parywzrasta z
dniem
S .t ł
ł .
.
zpt
a
e
są
przepe
mone
władze miejskie zamierzająI
k
,
p
. d
Formozę.
w~ewa u?wac z aryza . o- Kc-espondent
dowiaduje
my starcow, by oddać w1ę-. się że bagaż osobisty Czan~cej miejsca i łóżek do dy.s- Ka°i-S7eka iuż iest spaknwapozycji szpitali.
nv. ~ biurach piętr.7a s!e
Z
h d . h d
t
skrzymE> 7 d 7k11m 0 ntfl m 1 k~owsc o nic
epar amen re Czana-Ka'-Szek ma zamiar
tów donoszą, że nasilenie e- zabrać ~ sobą.
pidemil gr';'J):V wzrasta tam
Wiadomość o zlikwldowatakże. '
.du okrażnnei na uoludnie od

żu

grypę

każdym

że

CJa t. zw. " a tu Atlantyc- <rraniczn~
na ({arcie Narokiego" pomiędzy krajami dów Zjednocżonych i nie wią
Europy Zachodniej a Stana- zać się fadnymi paktami woj
mi
d
Zje noczonymi, dzien- skowymi, czy politycznymi
nik
„New York Times" z krajami europejskimi.
stwierdza, że społeczeństwo c k
', 6
' • Jest
•
W•
amerykansk1e
ustosunko vU cesy powsłanc
!
•
wane
negatvwnie w
Korei
d
.
. t ·
k
NOWY .JORK (PAP) - na.
o sprawy zawarcia ego pa
dio
Penjan donosi,
że walki
tu.
K
,,__
d ,
powstańcze przeciwko marioomeni.ator tego
z1en- netkowemu re~imowi Li Syn
nika James Reston podkre- Mana w
ł ·
Korei
śla, że Amerykanie zawsze
po udmowej
odnosili się niechętnie do przybierają na sile. w prowin.
podoisywania przez rząd ja- <·.i~lf'h południowa Derda i polu_
k' l k I · k
b
·
•
duiowy Kamian po ta'
t
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.
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polic
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Przed czterema laty, 12-go
stycznia 1945 r. siły zbrojne ZSRR z rozkczu Naczelnego Dowódcy Józefa Stalina rozpoczęły atak na ]
gowisko bestii faszyslowskiej-11a N:emcy hitle .•·owskie. Ta niebywala, jc.5li
idzie o siłę uderzenia i rozmach. ofensywa,- była przv
;;otowana przez poprzedn:ą
bohate:ską walkę wojsl: radzieckich na froncie radzie
cko -n i~mieckim w c!ągu
przeszło 3 i pół lat.
Przed armią radz'ecką stanęło wielkie zadanie: trzeba było zadać ostateczny
cios wojskom hitlerow~kim
i '-'Zlłurmem na Berlin rnl·oń
czyć wojnę w Eurooie. Zadanie to zos.alo wykonane:
armia radziecka przyniosła
wyzwolenie narodom Eur.opy.
robia
historii
Fałszerze
teraz wszystko, aby pomniej
0 -

szyć

zasługi

zw;ązku

Ra-

dzieckiego i rolę jego sił
zbrojnych w rozgrom:eniu
Nie gardzą oni
faszyzmu.
znicksztalceniem prawdy historycznej ani z!ośliwym osz·
czerstwem.
Kiedy w 1942 roku armia
radziecka v·.ilczyla osamotniona z najeźdźcą hitlerowskim, reakcjon;ści anglonie sp'eszyli
ł.merykańscy
jej na pomoc . Nie wykonali
oni swych zobowiązań w
spraw:e utwcrzenia drngiel"J frontu w Europie w 19-'!2
roku. Churchill zerwał swe
zobowii1zanin
sojusznicze
również w 1943 roku.
Zapowiadana z hałasem
inwazja wojsk anglo-amepółnocną
na
rykańskich
Francję. oJbyła się dop:ero
w czerwcu 1944 roku, kiedv
zadan:!ł

~lówne

strate.~icz

ne wojny w Europie 'vyly
już rozwiązc.ne przez Armi<:
Radziecką.

Ale i po C:eJancie wojsk
anglo - amerykc1ńskich rozwój wypadków nie potoczył
to planowali
się tak jak
an~lo - amerystratedzy
kańscy.

W końcu grudn;a
niemieckie
woj~ka
ofensywę na
częły

: 944 r.
rozpofr Jncie
zachodnim w rejonie Ardennów. Front wojsk angloamE:rykań.;k:ch Lostał ·i- -zerwany i wojska soju>zników
znalazły s'.ę w trudnej sytuacji. I otu w tej ciężkif'j
dla Anglii i U.S.A. chwili
Churchill zwrócił sie:: do
Związku Radzieckiego,
6 stycznia 194;; r . Churchill pisa.ł do StaLna, •.rosząc go o możliwie j:ik naiszybsze rozpoczęc.ie „wiei-

:Oej ofensywy r08y jskiej na
fru-ode Wisly, aby uratować
wojska a;.,giełsko-amerykań.
~kie przed rozgromieniem".
W zw·ązku z krvtvczn:i
ran:.i Zc::chodzi<!
~yluacją
Jz' ac.: kie dowództwo naczeln.' mu~!a!o pl'zesunąć: terrn·n
ofensywy z dnia 20 na dzień
12 stycznia, pomimo nieS"lrzyjujących warunków kli
matycznych, które uni mo·
;-.i.w:ly u±yc:e lotnictwa
Stalin odpowiedział Chur.
pan nie
, . Może
~ hillowi:
wątpić, że uczynimy wszyst!.:o, aby , przyJść z pomocą
wo:' ~com soiuszn iczym".
12 stycznia wojska 1 Fron
tu Ukraińsk,ego rozpoczęly
vfensywę w ok1JliC)I. Sandomierza i przerwały lin'ę Obionną hitlerowców na prze
'ltrzeni 40 klm.
Decydujące znaczenie mia
potężna i dobrze zorganizowana ofensywa artyle.
ryjska, która z każdvm
dn:em rozszerzała wyłom w
froncię i wprowadza~a do
niego szybsze iednostki zmo
h>ryzowane. Wojska 1-..;zego
Frontu Ukraińskeigo szły w
kierunku Częstochowy, Kra
kowa i okręgów przemysłu·
wych Sląska.
12 stycznia wojskii 1-go
Frontu B:ałoruskiego rozpo-

la

częły

energiczną

ofensywę

na . zachodnim brze~u Wisły
na poludnir od Warszawy.
Obeszły one Warszawę od
zachodu, 7.ajc:Iy Żyrardów .
orzctłęły drogi na zachód w
kierun\n1 Sochaczewa, sfor.0owaly Wisli: na północ- od
Warszawy, odcinając w ten
sposób Warszawę od zachodu. Dnia 12 stycznia przy
pomocy kombinowanego ude
rzenia z zachodu, północy i
oołudnia wyzw&liły one stolicę Polski, najważniejszy
strategiczny punkt obrony
~iemców nad Wislą.
samym czasie
W tym
14 - l :l stycznia rozpoczę·
ly ofensywę wojska 2 ·i 3
Frontu Białoruskie>go nad
.:arwią i w Prusaeh Wschod
rich oraz wojska 4 Frontu
południu
Ukraińskiego na
w rejonie na zachód od Sanoka.
Tak więc ruszył cały olbrzymi front od morza Bał
tyck'.ego do Karpat. Wojska
radzieckie przy pomocy dru
zgocącego ciosu zła mały wie
loletnią obronc: Niemcóv na
l"nii frontu d!ugo~ci 1.200
!dm. Olemywa rozwijała
tem>ię w błyskawicznym
piL. - Radzieckie oddziały
czołgów wcięły się k1inem
daleko na Zachód. Szyb'-<:ie posuwanie się naprzód

43

Oateko od Moskwy
- Odszedł z !:.udowy i wrócił do swojej Dolnej Sazanki. Spotka lam się z nim w Olgochcie i opowiedziałam
mu o naszych zmianach. Słuchał i wzdychał. Widocznie
nie wierzy w zm:any. Obecnie nie ma dla nas czasu,
gdyż jest znów przewodniczącym rybackiego kołchozu
i nie może wykor.ać planu . Całą godzinę oojaśniał mi
szczesróły ostatnieg'o. połowu.
- Czy na tę J_:rooozycję była jakś odpowiedź? - zapytał Batmanow.
Otrzymoliśn1y, a jakże. Stary Topo1ow odpowiedział:.

-

nad Wisłą

zwycięstwo

Wielkie

Zanim skryt•1kujeC'ic proj ekt, nauczcie

się

go wy-

pełniać i ~ie pchajcie się ze słowami · krytyki do dużych

jedno.stek radzieckich ocaliło i:.rzed zniszczeniem miasta polskie i najważniejsze
ośrodki przemysłowe, które
w przeciwnym wypadku zo
·talyby zdewastowane przez
o!;upantów hitlerowskich.
Ramię przy . ramieniu z
\ ojskami radzieckimi walczyia w 1,we dni dzielna arm.:a demokratycznej Polski.
19 styczni: został wyzwolony Kraków. ·w tym samym dniu '"'yzwolona zosta
:a Łódź. 21 stycznia ""oj ska
l Frontu UkraiP.sk'.ego dzia.
~ały już na terenie Śląska.
W rozkazie Józefa Stalina
do wojsk radzieckich w lutym 19<!5 rol:u ofensywa ta
ujęta została w następują·
cych słowach:
„W f()ku ofensywy Czer·
Armia przy pomocy
W()ną
nybkich i umiejętnych dzia
!:;.'i odrzuciła nieprz3'j:iciela
d~.

w

'.co n;! Zl!ehód.

Z!lcię

tych bojach wojska radzieck'e przesunęły się na linii-

\Vo.ska l'dar!iosa
przerwały !ron: w Tessol 1
Rozdonosi,
głośnia
że iednos:ki armL demokraty
cznej przer~ly front wojsk
m-0narchis·tycznych w okoli cy TrikkaJa w Tessal.ii J
wtargnęły do m.asta.
Oddziały gen. Markou wy
koszary
~adzuy w powietrze
wojsk ateńskich 1 szereg o·
t>iektów wo,st;:owych, po czym
nie po1no5ząc
wycofały s:G,
stnit.
Bukareszt.

(PAP). ~olnej Grecji

~tra

ki we Francji

111e ustasą
l:'raco\\niP.-i.R\ ż, (PAP) -

c•y faLryk broni w Tulonie przy
·!~pili

<lo strajku,

prote~lują.c

P' z<>ci w skróceuiu u~ta wowE-go
'-U' u p1 a1·.y, co l•Ol'ią.ga. za ~ol>ą

zarobków o -! t .v~.
(1.a11k;';.v• miesięcznie.
P1a1-owni<·y tramwajów i auto
l'u~<'•w Cler111011t Ferrand Zll[J(1.
"•<'d:t.it•łi fitrnjk w razie nie uw
"l"ll1głtd11ir11i:i i1·h ;,:1d:1r1 w
1, ,„ f'll<I\\ yi.ki ,.111·.„

obniż,'nie

W \o\yl1<1rRt·h dt·Jt~g-atłn\ gc"1t111

za
ko,.11lr1
o,J11io:<h 7.Wy1· ię~two w za
g-l~l1iu Lonry, znohywnją.c 11ajWiP,k~zę, liczbę ma11<h1tów.

•''.' ..J1
,1a11
<'<l 'l'

o,Jpowi1•1l1.i:1l:iy1·h

b<'zpirrz!'i'1,;tw:i

Grupa Papandreu
otrzyma:a teki
w :rządzie ateńskim
BUKARESZT (PAP) Z ALc11
dooofizy., io Sofulis i Tsaldaris
doszli do porozum1eni& z gr 1pą

socjal.demokratów Papandreu w

.-: prnwir wlą•·:t.e11in j0j pr1cd"tn..
"i1·il'IJ w Mk lad rzą<lu.
(frupa 1'11.pu111hcu otrzym1tła
Mi11istc1·~ two
11w<t~p11hce teki:
Hprnw Woj~kowyrh orttz Wice·
1Hi11istcrstv.·a Hol11il'l.wa, Rohóf
'.'uhlif-zn.1·<·h i Z11op11trv.rnin..

Dorobek 25 lat pracy
kołchozu

„Krasnyj Oktiabr"

W r. b. upływa 25 lat od
chwili założenia jednego z
najstarszych w Związku Radzieckim kołchozów „Krasnyj Oktiabr" w obwodzie ki
rowskim.
Ko1choz ten został utworzony w r. 1924 z inicjatywy 9 chłopów małorolnych
z obecnym przewodniczącym
kołchozu Prizorowym, który
za swe zasługi na polu roi1 ·
' łd 1 · ·
woju spa zie czosc1 ro neJ
uzyskał niedawno tytuł hono
rowy bohatera pracy socjalistycznej, na czele.

milionów rubli. Kołchoz 11czy obecnie 179 członków.
M. in. w roku ub. kołchoz
7.hudował kosztem przeszło
l miEona rubli własny, wzorowy Dom Kultury, który po
siada bogatą bibliotekę, kino,
radio„.Jęzeł itd. Znajdują
się również przy nim pokoje
gościnne i kawiarnia.
Ponadto kołchoz wybudował na koszt własny sanatorium, zaopatrzone w najnowocześnieisze urządzenia Jecznicze. Każdy kołchoźnik

od 1ra.nic Prus
biegnącej
Wschodnich do doln~go biegu Wiidy - o 270 klm., z
baz:v nad Wisłą na po}udnie
od Warszawy d.o dolne~o
o 570 klm.,
hiegu Odr:9 :.. sandomierskiego teatru
ch:ialai1 wojennych wgląl>
$lfłska o 480 klm.".
Ofensywa wojsk radz ~er 
ki ch zmusiła Niemców do
,,·zerzucenia części swych
spędza w tym sanatorium
., z Zachoc:..u na Wschód .
co najmniej dwa tygodnie
Niemcy wycofali pospieszrocznie.
kołchoz
obecnej
chwili
W
nie z ZP"hodu rn;Prizv innyZa wybitne zasługi w dzie
mi 5 i 6 armie pancerne. - „Krasnyj Oktiabr'' jest jed) .'eri >ywa "'Oi' ~ h tlrro'>· nym z najbogatszych gospo- dzinie podniesienia wydajskich na zachodz'e załamała darstw spółdzielczych w ca- ności pól, 11 członków koł
łyrn Związku Radzieckim. chozu, w tym 6 kobiet, zosię.
1
prze~
'Łączna watto~ć środków pro stało wyróżnionych
W ciągu krótkiego czasu dukcji i nieruchomości zt)aj rząd radziecki tytułem hoArm'.a Radziecka wyzwoli- (lujących się w pos~adaniu norowym
Pracy
Bohater::i
a c::i·kcn;;1c 'e od okupantów kołch()zu, ocenia.na jest na 9 Socjalistycznej.
niemieckich całe terytorium
Polski oraz znaczna część

I
I

Czechosłowacji.

Działania

wojenne rozwijały' s;ę już
na terytorium Niemiec.
W toku ofensywy Armia
Radziecka .:dobyła olbrzyT"!ie łupy wo,Jenne. W c;ągu
40 dni zniszczono i zdobyt
oJ.-oi:o 3000 samolotów niemiec·kich, przeszło 450 czoł
gów i dział zmotoryzowanych oraz 12 .000 armat. W
tym czasie przeszło 350.000
żołnierzy i oficerów niemiec~ich dostało się do niewoli,
przeszło 800.000 zostało zat i tvch.
Zimowa ofensywa Armii
3aJzieckiej w 1S45 roku była nowym wspa11°alym dowodem pcięgi radzieckich
sil zbrojnych, sdnki wojen•
nej Armii Ra11iloc1tlej, genialności pll\nói; strategicznych dowód7.fwa radzieckiego i ich znakomitej realizacji.

600 tysięcy Koreańczyków z Japonii
dzięku!e

rzqc!owi ZSRR i gen. Stalinowi
sowi Sta.Uno·.vl l rzą.dowi ,....
za w~•zrwclen:e
dzlecldcmu
Korei i z.a p:-zyznanie Północ
nej Korei p€lnej n '- ;:::·;·:_!a.-

Agenc,ja
donosi, że ,,Liga Koreańczyków zamieszkałych w Ja·
ponii" wystosbwała do człon
ka Rady Sojuszniczej w Tokio, ·gen. Derewienko, p:.smo
adresowane do rządu rad;::iec
!{.' ego.
Pimio to wyra.7..a głęboką
Moskwa. (PAP). -

Tas~

wdzlęczność

ści.

Pinno zosta:o wTeczon.e gen.
Derewience µr.cz dekgacj<1;,
repre:en'ująq 660 tys, Kar~
'lńcz:rków,

:i:a.m'~z~z. łycb

.,,,

genera.lisslmu· .Ja~'l>nił..

Prawicowi socjahści popierają
plany zdrajców narodu francuskiego
PARYŻ (PAP). Federacja' slem francuskim i Bene lu~
SFIO Sekwany powzięła re- - są słuszne.
zolucję, w której stwierdza, Prawicowi socjaliści zga•
że postulaty ministra Bi- , dzaj ą się również na udział
zonii Arnolda w sprawie ' Niemców w kontroli prze~
·z2chodnio-europ&!jzorganizowania międzynaro- mysłu
<lowej kontroli nad przemy- skicgo.

I

1

Pr·o"urotorR9

oJlcorżo;ą

Zdrajcy naro~u z hitlerows-.tich gadzinówe!

muszą ponieść surową karę
8 la.t, Leśniewskiege,
wytrqmująeą mierza. nie
tlmu nlogi:} wc·z111·11j~1ym po 1am\(nif<·1u po. prób.'· w ezasa<'h, kiedy tr.:t>ba Władyelawa. i Pudłowskiego Cze
stc:po\1 ani11 dowodowE-go. prn!rn /. ~iC'IJie duć wszystko nie liĆ1ą1• sława-po 6 lat, Trapanowsltie
Augnstovrskiel'(o
go Tadeusza,
1111or1._v Ko:lło\voki i W1tl;o,v~ki. na zy~k.
'" .'·~lo~ili mow,v o•kiu ży<'iel~kie. Drugi rodzaj przyczyn zdra_ Kazimierza i Wolskiego Jan•
I'rol:urator Kozłowski poJJ:rc uy n<!.<Odowej p~petuanej przer. - po 5 lat.
Wymiar kary dla o~karżor•A
prokurator
;\ln. 118 "' stępi<' rn·pg-o pr 7.Prn6. oskarżonych widzi
'viPnia, 7.t' zaM·ini«z~-m zagacl. w ich wspólnocie icleowej z oku :;o .Kwiatko,o:skiego ~fieczy~ła.
nieniem jest to. iż o~karżeni w pantem. Juli przed wojuą pm wa pr,1kurnt.or pOZO$t•rn·ił uzna.
tragi1•zneJ dla narodu chwili, µaganda. hitlerowska zn~jdowa. nin ~ąrlu.
w którPj ohowią.zkiPm ka7.dc"o ła {losłuth w pewuydt Pte1ad1 ___________,,__,_
ohvwat<>18 hy!11 w11lk11 7 oknpRH n1t 1.1•go ~ro!c>1·zeństwa . .l\iektó.
PDDZIĘKOW ANIF
te~, wystą;pili przeciw nar'ldo rvy z il~karżo11Jch -t.o włeś11i1·
którzy z!ożylł
Wszystkim,
Judzie.
tllcy
zdrajcami.
wi i okazali sił
Po gcharakteryzow:tnill posz· mi 7.yczenia z powodu otnY•
tródeł zdrady osk~rżonych oświr,dcza. następnie prokurator •·zególnych o~ka1żonych prokura
prz('mawia.ią.t·y r..1ania Nagr<>dy Państwo\vt'j
- należy szukać w braku ·pio- lor Wi.tkow~k1
nu ideowego wynikłego z wy- 1111stępuie domaga się dla oskar oraz M. Locłzi za moją dzia•
chowania w . kulcie dobrobytu tonego Sierzputowskiego Anto_ ?alnnść tealralną, skL.u::ar"
za wszelkł cen~ - z kapitalL niego kary 15 lat wię:::ienfa, dla
stycznej OC!lnY wszelkich warto SzklarRkiego Alfreda - 12 lat najierdeczn.ejsze podz;ęko•
~ci. Woh<'r tR.kiPgo ~wiatopni:l~ Ziemkiewic:r.a. Ludwiga ! Pagow wanie.
LE::>N SC.iłILLEit.
du pntriot.vzm staje ~ię fr:izp_ ~kiego - 10 lat. !„::i.ma K:izL
W Alt::->ZAWA,

(PAP)

W

Jerzy Dawydowicz zaczął pośpiesznie szul{ać po kieszeniach. Przypomniał sobie, że klucz pozostał w płaszczu,
w gabinecie. Tania musiala odprowadz ' ć Beridzegb do
zarządu. Chodziła po schodach i mruczała . Obok jedne·
.
go z gablnetów zatrzymała się.
- Zdaje mi ~if;!, że tutaj ·siedzi Topolow. Wstąpimy.
Zre"ztą chcę ;;Ję z nim przywitać. Jest to do):iry staruszPk i m6.i przyjac'el. proszę to wziąć r-od UWi!l~ę i nie
obrażać go .
ROZDZIAL X
Gościnny dom
-• Topolow siedział samotnie w pustym i ponurym po·
koju. -..od pewnego czasu stało to się jego zwyczajen'l.
Zmiany na budowie nie wni<>sły nic nowego do rozkładu
J~go Żj cia. Próby Grubskiego aby przestraszyć stan·a 110wym zar zą<.<.rn nie odniosł.Y s1rnt lru.
-· - Ni" ftraszny Je~t sza:·1 wilk - odpowied1: -\1 mu
11.uzaia Kuźmicz. - Mam przeszło 60 lat, · swoje ~zie1o
już wykonałem z nadwyżką. Mnie każdy zarząd zobowią
zany jest szanować, oczywii:cie jeśli zarząd ten nie jest

spraw. póki wam poruczone są małe".
- Trzeba odszukać notatki. Znajdziecie i koniecznie głupi.
mi pokażecie - rowi edz:ał Bat.manow do głównego in- Tania i Beridze przy wej:ir.iu do pokoju zauważyli, że
Stary j2szr.ze' doczeka się, że pośl~ -g o do starzec raptownie kiwnął głową i \\.--Strząsnął się 1)8
żyniera. dźwięk otwieranych drzwi. Jerzy Dawydowiez zakrył ~ą
kołchozu Karpow2 łowić ryby.
Gdy Tan;a wyszła 'ł- maszyr.y poczuła się wreszcie uśmiech. Kowszow opowiadał mu, że o Topolowie mówią..
że siedząc w gabmecie śpi .i:e słuchawką telefoniczną albo
Na zaprosze
zmęczona. trudno jej bylo nawet stąpać.
nie Beridzego aby wstąpi la do Topole wa wyciągnęła (lirem w ręku . Redaktor ściennej gazety umieścił w numerze, który poświęcony był kwestiom 1yscypJiny, karyrękę i poprosiła:
katurę na starego. Charakterystyczne rysy Topolowa - Dajc ie mi ~·reszc i e klucz.
- Jaki klucz? - Klucz od mieszkania. gdzie Jeżą pie. wysoki wzrost, pochylone plecy, wąsy były wdzięcznym
niądze. ·Nie mogę wejść do mieszkania Rodionowej i go- . materiałem dla artysty. Inżyniera narysowali w pozycJi
śpiącej, na stole w gabinecie. Z uczucia „Przyjaźni" Grubnię was przez cnły dzień '1dvż ootrzehnv mi iPst k111rz.

0

ski zdążył pokazać karykaturę Topnlowow1, zarum za r~
clą Załkinda została usunięta. Kuźma Kuźmicz nie z:oz:1.
miał na początku sensu karykatury, a kiedy zrczumi~ł
ogromnie poc.zerwieniał, cięi:ko westchnął, a potem zgarbiony oddalił się samotnie do gabinetu.
Gdy zjawił się glówny inżynier, Topolow, wysoki, kości3ty, wetał od stołu, wyc1era.iąc czerwoną chustką szar~
zielonkawe wąsy. Obydwiema rękoma uścisnął rękę Tani,
a po twarzy jego przer.zedł j"' kby promie:\ ś-.viatł3., twar11
1cg'J stała się uprzejma.
Beridze pros' · Topolowa o oclswkanie rapo;:tów z dz.ie:
wiątego punktu. w których były wniośl<i i propozycje c;o~
tyczące zmian planu. Kuźma Kt:\nicz przypom i nał s~: e
przez chwilę poruszając wąsami, patera podszedł do sz.-:•
fy i zaczął przerzucać teczki. ·Notatki były załączone do
gnibej teczki, która zawierała korespondencję z punkta·
mi.
Jerzy Dawydowicz natychmiast zagłębił się w nzytan.iu.
Topolow i dziewczyna cicho
Spoglądając na inżyniera,
rozmawiali.
- Więc nie zechcieliście pojechać z Sidorenką? - PY·
tała reo'hia. - Pr~t pewien czas pomięclzy wami były nie!maski.
- Nie poruszyłem• pR !cero, aby wyjechać i nie powiedziałem ani sławi'!, że pragnę został. Wszystko j~t mi
obojętne, ml'Jja droga. Pragnę obecnie tylko spokoj.pego
życia. Niedawno czytałem u Dżeka Londona piękną myśl:
., Wyzwoleni od pożądań, nie znamy więcej ani nadziei, ani
strachu". Dobrze, że nie jesteś nikomu potrzebny. Proszę
mi wie.rzv~ T::i1i:rnnr.:>..kol

ro.
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Rok 1949 punktem wyjścia realizacji Planu Sześcioletniego
Espoae tow. Premiera Józefa Cyrankiewicza wygłoszone w Sejmie w dniu 10 stycznia r.b.

0-1

strony naprawion~ będą dokommtl.ka-1 W portach polski eh nastąpiło ty aparatu uspołec~fonego
Mi„dzymia.atowa
tychc.zasowe braki w uspocja samochodowa w ruchu oso- znaczne zwiększenie przeładun bejmują blisko 93 proc.
Na szczeblu detalu obroty łeczmonym aparacie handloogółem
bowym przewiozla w r. 1948 ok. ków, których liczba
50 milionów osób, wobec 30,77 wzrosła z 10,57 milionów ton w w gospodarce uspołecznionej wym.
konlecznoM
Stwierdzając
ść
. br k
r. 1947 - do ok. 16,5 milionów t
Z kolei mówca przeehod.1.li przemoczyło po7liom pniedwo- milionów w r. 1947.
dalszego wzmocnienia gospos anowią · is 0 40 proc. 110
·d · ton w r. 1948.
k 1949
Pl
do omóW:enia osiągnięć i pla- JerlnY o <ł.7 proc.
Jednoa.eśnie nutąpiło powa w tejn d~i~d:~nie wzr~:~;i d:1~ Przeładunki portowe po raz punktów sprzedaży de:alicz- darki usp?łecznion~j. w han~ów w dzied:ziiin:ie rolnictwa.
Samochodowe pieryr.izy przekroczyły w r. 1948 nego aparatu uspo~eczmonego dlu, premier dodaJe.
żne zwiększenie eksportu ·rolo.: szych 16 proc.
19
Oczywiście, że wersje o lik
przewozy towar<>we wzrosły z poziom przedwojenny prawie o wzrosła w roku ub. o ok. 21
4'8 naE.·tąpiiło ogrom· czeg9.
W r.
proc„ w stosunku do roku po· widacji handlu prywatnego
Gdy przyjm'.emy eksport z 817 tys. ton w r. 1947 do 3.500 200 tys. ton.
M porwiększenie powien:chni
Por~ nasze są. już zdolne przedniego tj. do ponad 27 rozsiewane przez wroga, zmie
uprawnej, zlikwidowano dal· r. 1938 za 100, otrzymujemy tys. ton w r. 1948, a plan na r.
dla r. 19,:48, r;i. inn. następują- 19~9 w ~ią.zku ze znaezu;rm przeładować całą. il?ść towar?;v' ltys. uspołecznionych punktów rzają. jedynie do zakłócenia
szych 1.017.000 ha odłogów.
d .
,_, . ce wskazndki.: ryby il konser· zw1ększemem taboru przewidu potrzebną. dla ttas 1 dla kraJOW ·
oduk 1.
W tość
obrotu towarowego. Hande1
.
sprze azy.
c 1 r<».llllCZeJ wy rybne - 1000 ziemniaki je w tej dziedzinie wzrost o 1!5 zaprzyjaźnionych.
pr
ar
Port Gdynia _ Gdańsk, choć . Plan na rok 1949 przew1du- prywatny ma w naszych wabrutto, w:yrażona w cenach -196 cukier - 176 przetwo· proc. w stosunku do r. 19~8.
w żegludze śródlądoweJ prze był bardzo silnie zniszczO'!ly i Je m. in. dalsze rozszerzenie runkach do spełnienia okreprzedwoiennych wzrosła o ok. cy ziemniaczane - '145, słód
140
wozy towarowe wzrosły ze 183 nie w pełni jeszcze jest odbudo i zwiększenie obrotów sieci ślone funkcje gospodarcze w
·
28 proc.
Stwierdzając, że wyniki r. tys. ton w r. 1947 do 544 tys. wany, już w roku ub. uzyskał uspołecznionego aparatu sprze dystrybucji towarów. Prywat
W ŻakreSie produkcji roślfo
P48 pozwalają liczyć na pełną ton, a w planie na r. 1949 m:i.ją trzecie miejsce wśród portów daży ze szczególnym uwzględ ny handel detaliczny, który
nej 0 ponad 22 proc.
••
_Id •
. .
'
i za_
w zakresie zbóż osiągnęliś- realizację przewidywań planu bvć zwiększone jeszcze o 84 kontynentu europejskiego
chowuje je w roku bicż. po nieniem s1ec1 spo zie1czosc1 funkcje swe wykonuje ksup~oc. '
b
· ·
. ·
·
· · ki ·
my w r. 1948 samowystarczal trzyletniego na odcinku wartoś
m1enme 1 uczc1w1e wo ee. on
WieJS eJ.
Premier podkreśla, że wzrost Antwerpii i Rotterdamie.
ność plus pewne już nadwyż- ei produkcji rolnej, mówca za- przewozów towarowych na O- W R . 1948 PRZEŁADUNEK Wspominając o pewnych za sumentów i wypełnia swe zo
PORTU GDYNIA - GDA1tSK kłócel).iach I niedociągnięciach bowili!zania wobec skarbu, mo
znacza m. inn., że w przelicze drze wyniósł_ 269 tys. ton.
ki.
NI.Z na odcinku handlu, mówca po że liczyć na normalną egzy•
Dzięki temu znacznie wzro niu na głowę ludności produk- Wzro~t śródlądowych przewo- JEST 1,6 WIĘKSZY,
PRZED WOJ_ tępia akcję żywiołów speku- stencję.
1ło spożycie artykułów rol- cja rolna przekroczy w r. 1949 zów osobowych wyniósł 523 tys. HAMBURGA,
1 6 l'll-HEJSZY lacyjnych. Stwierdza on, że te
Na zakończenie swych wy•
nych na głowę ludnośd, któ~e· wsz.ystkie wskaźn.iki. lat. prz. ed· o5 ób w stosunku do 225 tys. w NĄ ZAś BYŁ •
roku poprzednim, a w planie na OD HAMBURGA.
.
na temat obrotu towodów
uczasu
do
czasu
od
żywioły
poważ
wreszcie
Wymieniając
zwir.
być
ma.
ta
suma
np. w zakresie trzech zboz WOJennych z wyJątk10m m1ęsa r. 1949
ny w:r.rost liczby urzędów pocz_ siłują wywołać zamęt na tym warowego, premier Cyrankiekszona do 7?5 ty!.
chlebowych po i:az pierwszy wołowego i mleka.
1 · prze wo towych, Premier kończy ten czy innym odcinku, zamęt czę wicz stwierdza, że likwidacja
morsl"e
W • 1 d
.
,
zegu ze wzrosły' oJ przeRzło
Ię zy towarowe
rożw1·nąc'
ustęp swej mowy stwierdzeniem sto inspirowany przez wrogie systemu kartkowego, reforma
że komunikacja i łączność roz. czynniki polityczne, .by tą dro płac i stabilizacja cen na no1.580
osię,gając
ton,
tys.
715
„
•
kt' j
• mi
ty!„ a w r. 19t!ł wzrosnąć mają. wija. się harmonijnie wra.t z gą stworzyć warunki dla zdar
ZW 1 erzęcą
ore mo•
wym poz10 e, o
całym życiem gospodarczym.
do 1 600 ty8
minister
sesji
obecnej
na
wił
cia skóry z konsumenta i siać
·
·
Straty wojenne w hodowli wzmożeniem produkcji zwierzę
przemysłu i handlu Minc, jest
niezadowolenie.
zwitrztceJ wciąż st jeszcze nie cej.
·ba
d .
.d t
C7
Nie mniej ogólny niski st;m
t i'
j kk 1 . k
i,.,.,,+n
wielkim sukcesem polityki go
Kaz a ego ro zaJu pro
d j d fi yt
nas ąp .a tej produkcji
a o wie
po~.„ "'"
w przyszłości spotka się rów- spodarczej rządu i staje sha
znaczna poprawa., która wyraża. tłuszczów i okr::;e u b~a~ ::iię
lliarda. zł.) oraz na. Warszawę nież ze zdecydowaną
Z kolei mówca charakter.•·zu·
podstawą dla dalszych osiąg•
t
d · kontri
"
sit przyrostem ilości bydła. w sa.
poprze mo w a·
RZĄD CZYNI WSZYSTKIE je postępy i zamierzenia w dzię (5.5 miliarda. zł.). Na równi z akcją, jak
stosunku do r. 1947 0 25 proc.
nięć w r. 1949.
drugiej
Z
wYPadkach.
kich
praco
rozwojem budownictwa.
Teguroczne ORiągnięcia w za- KROKI, ABY POP!:.ZEO HO- dzinie budownictwa.
Przypominając ogromne roz- ~iczcgo podjęto akcję zmierza
kresie produkcji roślinnej stwa/DOWLĘ ZWIERZĘCĄ I DOrzaj11- doskonałe warunki dla PROWADZIO DO JEJ ZNACZ miary zniszczeń wojennych Pre- Jąc' do poprawy. stan~ micsz_
mier stwierdza, że r. 1948 przy k'.111, będ'łcych juz W uzytkowa_
podjrcia prac nad generalnym NEGO ;t;WIĘKSZENIA.
Tak więc w r. 1949 będzie
Następna część mowy pre1:iósł dalsze umocnienie i rozsze mu.
my mieli w Polsce przeszło
zakrrsie odbudowy w~i miera Cyrankiewicza poświę trzy i pół raza więcej przedW
rzenie zakresu gospodarki pla·
cona jest zagadnieniom oświa
nowej w budownictwie. Sezon zl·liża s'. do końca likwida.cja ty i kultury. W tej dziedzinie szkoli, niż przed wojną. Wsku
budowlany miał przebieg po- zniszczeli wojennych. Do chwill - jak podkreśla mówca ·- tek dals'ł:ego wzrostu i' ości
obecnej odbudowano przy pomo- rząd realizuje podstawowe za szkół podstawowych, naukl\
myślny.
s. zagród
Całość inwestycji budowla.! cy państwa. ok. 2
Swe znaczne osiągnięcia pro-I Przed wojną chłop płacił za
}lystkirn dania Pafultwa Ludowego, al- szkolną objętych będzie 3,6
dukcyjne w r. 1948 rolnictwo-- pług, przyjmując wskaźnik w nych w kraju wzrosła 0 ok. 40 wiejskich _ pT2;
arstwa. bowiem na wydatki w dzie- milionów dzieci, w czym blijak podkreśla mówca-zawdzię- kg. żyta 100, a w r. 1948 - tyl proc. w porównaniu do 'toku po drobne i średnie
ył okre- dzinie oświaty, rozwoju kul- sko 71 proc. na wsi.
Kończący się r
blisko
cza przede wszystkim wzmożo· ko 69, dla azotniaku wskaźnik przedniego, wynosząc
Ilość dzieci w szkołaeh śre•
i nauk, oraz na wydatki
zapoczątkowania koncen tury
nej opiece Państwa Ludowego. ten, znowu przyjmują.o to sa~o 125 miliardów zt przy czym sem
socjalne i opiekę zdrowotną dnich ogólnokształcących na
Wyraziło się to w poprawie kryterium wynosił w roku u'· wzrost wartości produkcji w tracji środkr\w na odbudowę przeznacza 37 proc. całości tysiąc mieszkańców wynosiła
gospodarce uspołecznionej wY obszarów maj~cych dla całego budżetu administracyjneg1>, do w r. 1948 - 8, podczas gdy w
~a odcinku zaopatrzenia rolnic- 46 i dla ·Superfos:Ęatu 61.
t~a W: ~rodk.i produkcji, w odpo Akcja. kontraktacyjna., która niósł ok. 100 proc., a. w gospod::.r życia kraju kluczowe znaczenie. czego należy dodać wzrost na r. Ul39 - 3.
.f Pdnym z takich obszarów był kładów na te cele w pań
we wzmo rozwinęła się bardzo mocno w ce prywatnej - 13 proc.
~ie~meJ polityce ~~n,
uczniów w szkołach
Ilość
1
li,poszcze~ó! r. 1948 była - jak podkreśla W toku odbudowy osiedli miej!' 61ą~ki okręg przemysłowy, któ- stwowym planie inwestycyj- zawodowych na tysiąc mieszz~h~u 1rnntr~k~a~J
1
?- ow "".e w a mówca - akeją obrony chłopa kich ze środków państwowych, ry zużył przeszło 20 proc. całe.i nym oraz poważne sumy z kańców w r. 1939 wYnosiła 5,
n!c . upr~w
h i konsumenta przed spekulacją, oddano do użytku około 29 tys. s1,my pla11u, dalej wymieni~ na budżetów samorządów, orga- a w r. 1948 - 16.
CIWPJ. p~htyce fi~ansoweJ.
Ogólna ilość studentów w
Zuzycie nawoz ~d sztu~zny~ akcją btabilizacji dostaw i cen. budynków o kubaturze ok. 70 !rży obRzar Gdańska, Wrocła· nizacji zawodowych i społeC"Z
Jak dawniej nych.
. milionów m. sześc. W r. 1!)48 wia. Szczecina.
·
.'
.
1938 r. na 35 milionów ludprzekroczyło przewi ywama Pa W
·
.
.
. .
•
, dk h · k
h
. k ,
yraz11a. się ona w sumie
nu
Premier przytacza szereg ności w Polsce przedwojennpj
.Ja pierw~ze mieJsce Jako TeJOn kon
osro ac
. n~1 w 84 4 milia d zł wobec 23 mi· w rue toryc
t kt ó
St
. Warszawa, Górny ślą.sk, rol~ centracji wv~iłków zajmuje w cyfr porównawczych.. obrazu- wynosiła 48 tys., obt>l'nie za§
a ·.
l
,
'. ·
ra or ~ osią.g 't"
an
1947
3
1
War
osi~dli
wobec przeli<!- dominu ·acą zaczyna odgrywać lanie odbu.dow
11rodkn r ..1948, hczbę. 14. tys. hardo.w r.
jących rozwój szkolnictwa i przy 25 milionach mie~zkań
sztuk zanuast przewidywanych d:J'.W~~ ~u ;.a rd 1948 • w su- nowe bJu-ilownictwo. Coraz więk- ;zawa. Nie licz:c funduszów po upowszechnienie oświaty w ców ilość ta wynosi ok. 100
tys.
szy udział ma budownictwo mie chodzących z ofiarności całego Polsce.
ar ow ·
mie
12.6 tys.
40 kraju, skierowano na nią. w roszkaniowe, przekraczając
1
proe., całości odbudowanej ku. ku bież. bli8ko 25 proc. całości
planu,
finansowych
batury budynków w miastach §rodk6w
i rosnąć będ?.ie w dalszym cią- przpznaczonych na odbudowę
osi Pilli.
Mówca podkreśla z nacl- P~lski Ludowej na nową inPremier stwierdza następ-I li obszarnicze - kapitalistycz gu.
Rok 1948 zapocz~tkowa-ł prze
.
.
nie, że w r. 1948 zaznaczył nej.
W sumie rok 1949 przynie- skjem zmianę składu społecz teligencję, zwłaszcza. technicz
bnorganizacji
za.kresie
w
łom
Plan na rok 194~ prze~1d~
się przełom na froncie polity
sie prawie dwukrotny wzros~ nego studiującej młod7ieży. ną. Kadry tej inteligencji deie wzrost produkCJI rolmczeJ downictwa mieszkaniowego. W ogólnego ruchu budownictwa W r. 1939 dzieci robotników cydować będą o dalszym rozcznego zróżnicowania wsi.
wielu punktach kraju zapocząt w stosunku do roku 1947. Za- I chłopów stanowiły w szko- woju Polski na drodze do so.1etto o ok. 7 proc.
Dzięki wzrastającej świaW stosunku do r. 1948, przy kowano.. wielkie mieszkaniowe sadniczą tendencją planu bu- łach średnich 13,7 proc., w r. cjalizmu, o tempie tego rozdomości klasowej mas biedw downictwa jest zwiększenie zaś 1948 - 42,2 proc. Na wyż woju. Dlatego rząd podejmie
nego i średniego chłopstwa znacznym wzroście produkcji budownictwo o~iedlowe pańs~W!)WYC~, Warszawie, w Zagłębiu Węglo· budownictwa mieszkaniowego. szych uc'ł:elniacb liczba mło rzuconą przez Kon~res PZPR
majątkach
wzmogła się walka przeciw w
rozszerzema akcJI wym, Poznaniu, StaloweJ Woli. szczególnie dla robotników dzieży robotniczej i chłopskiej idee szybkiego formowania
dalszego
wyzyskiwaczom.
kapitalistyczne kontraktacyjnej, wzmoże się o~trowcu.
Elementy
na pil'rwszym roku studiów nowe.i Indowej inteli"!'enc,fi,
przemysłu.
W r. 1949 ZOR wydatkuje na
usunięto z szeregu zdobytych tempo mechanizacji rolnictwllC
W r. 1949 wybndowanyrh przPkrocz:vła. 50 proc. W bur- Inteligencji kla~y robotnic:!:d
uprzednio pozycji w organi- m. in. drogą wyprodukowa- cele budownictwa ok. 23 mtliar zostanie w miastach ze środ· sach i internatach było 64 i pracnjąC'ego C'hłopstwa - po
zacjach gminnych, wtadzach nia ok. 3.200 traktorów I dro dy zł. z czego większość, bo ok. ków państwowych ok. 61 tys. proc. dzieci robotników I cbło przez szkolenie najlepszych,
zorganizowa~ia p~eszlo 17 milj. przeznaczone będzie na Izb.
Związku Samopomocy Chłop- gą
rohotników
najzdolniejszych
Lic'ł:ba zagród wiejskich pów.
wiej- tysiąca nowych osrodkow ma nowe budownictwo. Pozwoli to budowanych przy pomocy pań
spółdzielczości
skiej,
jak pod- i młodzieży chłopskie,f, poPrzesunięcie to szynowych.
skiej itp.
do 30 tys. standar stwa wyniesie 13,2 tys. Budo- kreśla mówca - wprowadzić przez stworzenie snedaln:vch
wybudować
mieszka:6. pracowni. wnictwo administracyjne bę musi· lepsze ukształtowanie form kszt;llce„ia fachowcó•v
Przewidując jeszcze lepsze towYch
Zmiany przeprowadzone w
po<l czych. Największe kredyty in dzie ograniczone do zaspokoje oblicza ideologicznego przy- dla reali'ilal'ji zadań planu sze
spółdzielczości wiejskiej likwi osiągnięcia w r. 1949 pamiętać westycyjne przypadają na. ślą.s nia najniezbędniejszych po- szłej inteligencji. Znikną wste 'iciQletniego.
spekulację kreśla Premier stopniowo
dują
Premier podkreśla następ
w zakresie zbytu I zaopatrze jednak musimy, że produkcja ki okręg przemysłowy (7.7 mi- trzeb.
czne narowy korporanckorolnicza pozostaje znacznie w
·
nia.
faszystowskie i różne objawy nie koniec:r.no~ć podniesienia
ideologicznego całej
Akcji tej towarzyszyła dzla tyle za szybko wzrastającą
zdziczenia przeszczepione na poziomu
przeprowadzenia odszkoły.
łalność Rządu, udzielająca po produkcją przemysłu państwo
część młodzieży przez oddziawy ływanie środowiska miesz- powiednich reform na wyż
Omawiając z kolei zagadnie tę - podkreśla mówca parcia biednemu i średniemu wego i innych gałęzi wyszych uczelniach ł wreszcie
twórczoścY.
chłopstwu.
nie handlu, premier podkre- powiadali nam ci, którzy na r:z:>ńskiego.
dalszego upowszechnienia czy
Aby więc nie dopuścić do śla. że r. 1948 odznaczał się innych odcinkach tam, gdzie
przypomina. że
Premier
Ta niewątpliwa poprawa telnictwa. co wyrazi się w po
w tym kierunku zahamowania przez rolnictwo
właśnie
byli głosicielami str„ldury 1>oołeczne.f uczniów wiekszeniu ilości tomów w hl
kształtowała sie polityka po- przyszłego rozwoju gospodar wzmocnioną kontrolą państwa byli słabsi,
bliotekach do fl milionów. to
czego kraju sprzyjać nalęży nad dzialalnośclą przedsię· swoiście pojętej stabilizacji i szkół średnich i wyżs'ł:ych nie
datkowa i kredytowa.
odpowiada jednak jeszcze o- znaczy o !iO proc. w porówunowocześnie biorstw prywatnych I szybkim skostnienia form ustrojowych.
Mówca podkreśla, że mimo stopniowemu
gromnyn zapotrzebowaniom naniu z rokiem p0przednim.
osiągnięć, niu sposobów produkcji rolni rozwojem uspołecznionego a- Na odcinku handlu zamieniodotychczasowych
pozostają jeszcze ogromne za czej, co leży w interesie zaparatu spnedaży. Nastąpiła nego c'ł:ęsto w spekulację, pró
dania w dziedzinie usunięcia równo całej gospodarki Jl.arozacofania wsi polskiei, bedą- dowej, jak I w Interesie dro- rozbudowa .państwowego apa- bowano zdezorganizować ży
ratu handlu burtowego ł deta cie gospodarcze, zubożyć macego wynikiem długiej niewo-· bnych i średnich chłopów.
llcznego. Rok ubiegły był też sy pracujące, podważyć zdoby
Ażeby to wszystko, co pła-/ nie zdobyła: · Będzie to akcja
na odcinku handlu okresem cze ustrojowe, zagroddć dronujemy w dziedzinie oświaty 'ł:mierzająca do szybkiej i kon
ostrej walki klasowej. Walkę gę marszowi naprzód.
i kultury nie było kwiatem kretnej realizacji prostego ba
z kolet mówca omaWia ze- zwiększenie przewozów tooświadcza sła - „ani jednego an;i.lfabety
przy kożuchu
S'ł:loroczny znaczny postęp w warowych o dalsze 15 proc.
premier - proklamujemy na w Polsce. w r. lll50".
Sprzedaży r. 1949 wielką państwową ak- Reasumując premier stwier
Również w przewozach oso
dziedzinie komunikacji I łączCo się tycŻy spółdzielczości, I Obroty aparatu uspołecznio cję ze specjalnyll} Komisa- dza, że zagadnienie właściwie
bowych plan został przekroności.
to premier stwierdza, że nie- nego w hurcie wzrosły w r. rzem rządowym, akcję, która realizowanej oświaty
Kolejowe przewozy towa- czony.
to
miliar- musi już w pierwszym roku jedna z podstaw wyjściowych
Równocześnie Premier zwra którzy ,fej szefowie i ideologo- 1948 do przeszło 518
rów osiągają w r . 1948 sumę
113 milionów ton, czyli ok. 13 ca uwagę na znaczny wzrost wie nie rozumieli przez pe- dów zł, to jest o 70 proc. w dać duże rezultaty, akcję, na dla realizacji ni,,,.,.„ ~7<>ścio-.
wien czas istctnego sensu to- stosunku do r. 1947. Podczas
proc. ponad plan, oraz ok. 28 wydajności pracy kolejarza, czącej się walki klasowej. Na gdy obroty prywatnego han- która jpszcze nigdy Polska się. letniego.
hurto·v~"" ~padl'v o 33
przyt?czając <7"'„"'" wvr.110 l'·- , stąr.iło jcunak przezwycięf.c- nlu
proc. więcej, niż w r. 1947.
, (Dalszy. ciąg_ na str. 4-e~
orne. Na szc""blu hurtu obro- .
: nie bub tendencii..
_"!N r. 1949 ma nastąpić nych cyfr.
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Szkoły zapełniają się mło
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Str. 4

Rok 1949 punktem wyiścia realizacji Plłnu Sześcioletnieei.
Expose tow. Premiera Józefa Cyrankiewicza wygłoszone w Sejmie w dniu 10 stycznia r.b .

.

reak.::Y.in:vch ch;fo:!dej z głęboką l!ympatAą ~two . Izraela. Sympatie ~
spraw współdziałania
gwlec przedstawicieli klem z ood- śledzimy narodowe i i;połecz· są po stronie antyfa~zyr,.~
kirco żyda publl<"znego. R7.11,d ziem1em, z wrogami p ań~twa no-wvzwoleńcze ruchy lud'>- skich bojowni!{ÓW H 1si.pam;.,
nie dopuści do w.vk,1rz.vst.v- ludowego. Wszelkie proln wy wej Az;i. Witamy wolną Kp- cierpiące; pod jarzmem fa·
.
' Nast~pny ustęp swej mowy slenia poziomu u~wiadomi.-nia wanla zl'Zeszeń religijnych dla korzystywania am!J11w. r7y reę, k tórej rząd u:mal:iśmy, a szystowsk.iego reżim~.
Zgodnie z naszymi nail-ep·
l'remier poświęca powszech- , i kultury młodzieży. Wyllcztt- celów obcych reliJii, do C!'lt•W szat kapłańskich dla podnic- która z· wo!~ t.wego nairodu
nej reorganizacji „Służby Pol jqc najgłówniejsze prace ·>1y- walki politycznej przeciw w!11. cenia namiętności, prze-::iw ~tata się krajem pos tępu ! szymi tradycjami Pol.6.ka WllJi;ce", która obr .lmu.ląc wycho- konane
przez
org11n i wc1ę d:iiy ludowej, przeciw 1 talo- państwu ludowemu. lub p : > - walC'ly o zjednoczenie. Boha- ~tęoowała na arenie mię<hY·
waniem oh:vwą.telskim i fi:'.y<·z „Służba Polsce", premier okre ncmu w państwie por:.e;;dl.owi pierania podziemia. będ~ n ·7e terska wytrwałość demo!<ra- narodowej w ubiegłym ro~
cinane z całą stanowczością i tycznej armi greckiej, bronią pod hasłem walki. z. WS?_elk1e·
11ym ok. miliona młod7.leży, u- ~Ja , że winna ona z roku na pr~wnemn.
Respcktuji.jc w pe l'li swobo surowo ścią ~rawa.
.
cej w najtrudnie;szych warun gQ rodzaju dyskrymmacJa. Po
c:r;ynłła
poważny krok . nn- rok
odgrywać cora7. poważ
dę zas l)oko jenia p ~ trz ' o rc~li
Rząd .będzie natomiast )ta- kach niepodległości swego kra pieraliśmy wszystk>ie wrsił~~
pnód na tlrodze do poonie- ni e Jszą rolę.
gijnych wszystkich gl"lp lud· c:~ł op1Pkl\ .tych. k:-lpłanó ·.V. , ju prze<! zbrojną inte.rwencią zmie!7..a j ące do kon~ohdacJL
no ś ci.
rząd
jest pn; :~c ; vrny k ,orzy da~! 1 da1ą dow.J<iv r !>cą dają przykład n:erealno- poko;u świ atowego. W t~ du
wszelkiemu przymuso·/\•i lab ~we.go pat.r1otyzi:iu. chęci. ~~u I !\ci imoeriali.stycrnych planów chu odbył się kongres m~lek
presji w zakresi'.'! w; konywii- ze~1a l~1dz1oi:n w1erz;icym i 1. 1e rodboju Europy. w;tamy w lua1istów w obronie , poko;u
nia praktyk reli~i i:i ych. w;- daJą się wciągnąć do a;t.'/ln- "ronie vn!-iych narodći\v pań we Wroclawiu.
rozgrywek pol1•y1:7.- 0
dząc w tym tendenc .!ę sprz'!C7 dowych
•
Z kolei mówca przedstawia mas pracujących. Pań~•wo ną z interesem społ ec'lnyrn 1 z
imponujące wyniki troski rzą rozwinie cornir: 17,cr•":\ (lfenomówieniu problemów
Z"sad~mi demokracji, te'1dendu w dziedzinie różnych za- sywę kulturalną.
cię s7.l~odliwą i grożącą wyµa- wewnętrzn~•ch premi~ Cvran
gadnień kulturalnych, jak na
przesz<?dł dlr sm·'l.w
Mńwca wyraża feł, pneko- czan1em charaktei:ńw -.- S7.e7e kicwicz
odcinku rozbudowy bibliotl-k .
że
wzrośnie
za.stęp r:ólnie podrastającej mln<lzi·~  7.whzar7ch z pnlitvka 7a-:raTakie fe:i; były wytyczne d<! 1JakO broni a.gres.Jl, l ma.aO'Wfl"
radiofonizac ji wsi, upow~z,..~·h na.nie,
niczną Polski Llldow.<';
m"iży .
legacji polskiej na trzeciej g 0 niszczenia. Sklecona pod
nienia kultury teatralnej. ak- l wórców Idących z11 1>rzem\n·
v;iąc,
C'O
następuje:
Mnożą
się,
niestety
wyradki
&esji 'ONZ w Paryżu. Delega- batutą bloku anglo-ame~kań
cji stypenpialnej dla młodych nami społ!'e-n;vmi, takich. jacja polska 7. ministrem spraw skiego większość odr;>;Uc1h t•
talentów, wzrostu ilości na- kich Józef St:-.lln okrt>~b Mi?
ludzkich
z~gadn~enia
zagranicznych n.a c~le zde- wni~ki, w który.eh uchwale.
gród dla twórców, wymiany nem „Inżynierów
cydowanie i konsekwentnie niu tak żywo za:nteresowa11a
kulturalnej z zagranicą itd dusz",
Również w d ziedzinie kulza~ran!czne1
Można
niewątpliwie stwiernop'.erała, względnie wysuwa. jest przytłaczająca, ri:;e~zywi·
dzić mówi premier - że turalnej r. 1949 traktu jemy
la wniosk~ zm'erzające do sta większość ludz:kosc1, co
Rok
miniony
był
rakiem
państw
marshallowskirh
obodbudowa zrujnowanego woj jako wstęp i przygotowan'e
p'Xitrzymywan a i po:iniesie- więcej przegłosowano szer:g
planu szekio- dalszyeh zwycl~!tw i ~ukre- cym planom gospodarczym i nia autorytetu ONZ i jeJ or- antydemokratvcznych i łamul
ną życia artystycznego została do wielkie,i:o
strategicznym pogłębia trud- ganów, do poszanowania lite- cych Kartę Na.rodów . Z jeci:-0·
zwycięsko w. kończona .
7e w letniego„ Plan len niewątpli sów iiił pokoju na arenie śwl• ności
,gospodarcze. p.:igarsza
wielu dziedzinach k111turv po wie pozwoli postawić życ'e tQwej. Przyniósł on równoczc- sytuację
mas pracujących i ry i du.cha Karty Narodów czonych rez.oluc•i. N ·e mn,eJ
kulturalne na poziomie godszliśmy znacznie naprzód.
śnie
dalsze
zdemaskowanie zwięk~za napięcie społeczne. Z 'ednoczonych. Delegacja pol· jednak deleg;wja polska ~rzy„
Mamy więcej niż przed woj nym przeżywanej przez nas
niebez9ier:znej, choć ~kazane,i podważa coraz bardz;ej suwe ska brała żywy udział w o- ezyn1ła 1lę do moralnego 1
n~ tratrów, więcej rnuzeów, a epok!.
ren n ość . tych paf1stw. We- mawianiu wszystkich zagad- polltyezncgo 1 • Yc.ii:stwii., j:lł
frekwcnc,ia w nich przekro Poważne ~ą jak stwier- na przegraną agresywnej po- wnGtrzne sprżeczności
tego nień dy•kutowanych podcza$ kie cdni<t-sły brcn;j\ce trw.:\ł.
czyła w roku ub. 2 mllionv dza dalej oremier o~iag lityki imperiali~tów.
planu uiawniają się z coraz paryskiej sesji, dając wyraz go pokoJu i współpra.cy ml~
osób. więcej wystaw, więcej nięcia w dziedzinie ochrony
Konsolidacja i rozwój Pa- to większą siłą. Na tym tle naszemu stanowisku nie tyl· dzynarodowej państw{' pokoJo
świetlic.
zdrowia, opieki nad matką I szego kraju, podobnie jak i In wzmagają się siły hronlące ko w zaEtadnieniach polityc-z:- we ze Związkiem Ra.dr'eck1na
J'ań!'two
wyd:iło bitwę u- dzieckiem i 1''Pieki społecmej .
gospodarczy<:h. na czele, dema.skuJ3<Ce _pra~
nych państw demokracji lu- suwerennoiid llwych krajów. nych. ale
po!ilt-di:enlu
kulturalnemu Oto niektóre fakty:
dowej , odbija jaskrawo od sy rośnie opór m~s łudl'wych 8połecznych, prawnych i tp. dziwe cblicze i zł:>wr<>gie rla
tuacii tzw. państw marshal- pn,edwko obnli:~f.1 l<'h po- Poważny jf'6t nasz wkład do ny obo'Lu a.gresJi.. Delcgac•&
siły człowieka lowskich. Podporządkowanie zlomu tyclowero.
dyskus ;i nad zagadnieniem de pols:ta nie s~ęd7Jlł3 starań.
klaracji praw człowieka, nad aby n~ d1>::mścl~ do pne~
konwencją
ludobó;stwie, ksz · a.łcenia Organizacji Na.ro„
0
zBgadnieniami terytor;ów nie- dów Zjetlnocz.onych w narzęp
Ilość
łóżek szpitalnych na stkich dzled-:i:lnach, w nczeŻycie potwierdziło jaskra.wo Jest to jedyna polityka. daja- samodzielnych i powiern'.czych dzie p'1Iityki imper•atisiycz<nd
111 tys. mieszkańców wynosiła 1ólnoścl lloś6 ambulatoriów
pr:r.ed wojną 22, obecnie zaś w:irośnie do 357. Liczba leka- słu11zność argur.1entów i prze- ca gwarancję naszego bezpi~ '.tp. Rzecz jasna. że naJw;.,:ej agresii, co oznacza.?o!Jy e.ałllo
wynosi 37. Znacznie wzroida rzy domowych I specjalist1'iw wldywań Rządu Polskiel'O w czeństwa i ostatecznego uJlrt- uwagi poświęciliśmy za::adnle wlte zdyskredytowanie orga·
sprawie tzw. pia.nu Mar!\ha.l-• biliwwania naszych wzajem- n·iom pcdst;i.wcwym t. j. spra nlzadl, z ·k!órą ludzkcść ł;i.„
ilość łóżek w sanatoriach dla do 4.435.
la. Miniony rok w y kazał po- nych sąsiedzkich sto~unków wie jedncmy~Ino~j wlelk;ch czy!a tak wielkie na.dzieje. ~{'I
gruźlików.
Poważnie ogranlcz~ny zol!tał zasit:&' chorób we
W obliCZiU próby odbudowy mncar>tw oraz dyfkus.li nad ska nadal wra.z z całym c~
Na mocy uchwalonej w paź nad wszelką wątpliwoś1.\ że
nerycznych pnez masowe ba- dziemiku ustawy o zakładach głównyiu gniwem oparte.i na potencjału wojenn~qo
N •e- radzieckimi.
wnl-Oi;kami w zem pokoju bedzie ko:t.t yn~t()
dania I bezpłatne leczenie. w społecznej służby zdrowi11 l o tym plan e politvki jest odbu- miec odbyła s '. ę w Warszawie .!'prawie redukcli zbro;eń 1 za w.a.la swe wys:łki w t:·m k'e•
zakre11ie lf"cmictwa przewidu- planowej gosoodarce w zakre dowa ~gr~SY\".n ego imper ial;- z. inicjatywy Polski i ZSRR. kazu użycia brQuł ate>mowej, nm!m,
je siP, W"lrost liczby sanato- sie służby zdrowia, obejmie zmu ntcm1eck1ego, podsycanie konferenc ia 9 m iu minist rów
rlów 0 14 proc„ <'O pozwoli na się akcją opieki zdrowotnej niemieckiego
rewizjonizmu. spraw m~ranicznych
która
s.ą
lecz~nie sanatoryjne 75 tyli. całe społeczeństwo. a szcze- K?!ei.ne posunięcia na teren ie opracowała wytyc-m~ ureguO!IC)b, cull 0 2.; pro<'. wi~ł'j, gólną troską otaczać się bę N1em1ec._ faktyczne mni:itov-:a- !owania sprawy Niemie:: zgonli w rnku ub. Liczba oirod- dz.ie w dal!lzym ciągu czło ni~ l?anstwa . zach~dnio~n!."'- rlnie z. i·n teresem pokoju . z~"
ków zdrowia wzrosme do wieka pracy.
m1.e~k1ego, p_op1erame ?a.Jbar- dnie z in 1erffem <'lłłe.i Euro·
Wych-0d.7.imy z założeni'! mo nie wkroczyły na drogę d~
I.zon. e11yli o 9 proc. więcej Akcja wc?.asów pracowni- dz1e1 ~eakc~1r_iyc.h szowin 1i::tycz py i demokr11tycntero roz; żliwoścj pokQ ;owr.j współp.ra- socjal!zmu i przeciwko zsn.r..,
w stnsnnku do r. 1948. W za- czych obejmie w r. 1949 - nych l rew1z1on1stvc7.nych ele wo.iu Niemie<:. Uwa'7.:11ny uch cy państw o różnych ustro- W tym ~amym kierunku zrrne
kres!" 1„cznichva Ubezplecr.al- 500 tys. Hób, wyd1.1tki na o· mentów w ~lemc~ech. wyraź- wały Kf)nferenc.il Warna.w- jaó społecznych. daliśmy r ó w .-, a rn;)n tr.wanie unii zachodni Społec:iine.i przewldilany piekę nad mlltką I d:dł'c-klem ne ~wałcPnie mil'd zynarodo- sklej, b~d11rce rozwinięciem n ' eż praktyczny wyrat. zasa · nich i paktów atlantyci<ich,
Je11t poważny wzrost we wszy wyniosą 1:? mili:irdów d.
v,;ych 11 mów, ?~aw:artvch "": J'lł Uchwał Poczdamskich. z.a Je. dz.ie, współpracy międ zyn°rodo budowanie w zachodnich Niem
cie
i Poczdamie 1 wre~zc1e o- d
od t
·
· k
· nas1e- czec h
f
~ tatnie posnnięcie w sprawie
3'.ną s.1us>i>nl\
J>. 11 awę. r 0. z- we1 przez xvnę szenie
i
aszy sto w s'.< i'e1· H1· •-z•
siły
Zagłębia Ruhry _ wszystko w 1ą1an1a 1.agadnienia . nlemlec go udziału w międzyn:irndo- pan'. i, gdriękolwiek się da to ma slużvć orz<>ksztalceniu k ego, W coraz to więk!>zy.ch wej wymianie go<n<>darczej baz strategiczno· wojskowy ch,
NiemiPc zachodnich na bazę o~!amach spoleczeństwa n!e· Jak w ' adbmo rok 19413 przy- >.kierowanycn or~eciwko naro
Państwa
wypadową. skierowana prze- m1eck1ego, ~rze<l~ wszystkim niósł nam podwojenie naszych dom Europy, Na szczęście po
Kolejny ustęp expose preWojsko nasze jest tysiącem ciwko Związkowi Radzieckie- w_ radz1eck1e1. a i w ził~hod- obrotów z za~ranicą w porów lityka ta m imo gorączkowycb.
miera Cyrankiewicza poświę- węzłów zespoirme z ludem mu i pań•twom df'mokracji lu nich stre!ac~ Qk~".:l'!C'.'.inych naniu z rok' em uprzedn im . wysiłków i dużego nakładu
eony jest Odrodzonemu Wojnaszemu do!r;ewa ś~1adon;osć, ze i;ia· przy czym poważnie przekro- środków n:e może pochwal~
sku Polskiemu.
pracując;vm.
Ludowe, bez- dowej. przeciwko
kr::ijowi.
dZ'!eJe na Jednośc n;1rodową c~y!iśmy poziom naszych obro się w ubiegłym roku żadny·
Woi~ko nasze !!twierdza względnie postępowe oblicze
Sytuada
wytworz:?:ia
w i demokrat.yczm\ drogę poko- tow prz.edwo3ennych. Po tej 'll~ większymi sukce~ami. Na·
mówca - jest organem siły Odrod:i:onego Wo,isk11 Polskif'- Niemczech nie może hyć i nie ioweE(o rn7woju Niem 1t'C W.ą· J:!rodze dals•ego
rozwoju ?a· ·el. 1 1.„2ypuszczać , ż'? również
Pal'illtwa Ludowego, stojącym go ma swóje głębokie i trwale Jevt "I" 1'").<;ki
n•·„'~'""' N~sz żą s'e z r-nl!ramem Konferen mierzamy iść dale;
w roku w •oku bieżącym n '. e potra:i
na straży naszej niepodległa- korzenie. Kadra oficerów f stosl1'1ek d'l'l
zac>:1dn:enla nie- c ji WaNzawskiei. 1 uznaniem bieżącym, zacieśn '. ając i roz· wykazać się
powodzeniem,
ści i ~uwerenności,
przeciw podoficerów rekrutuje się ze miecklego kształtuirmy w du- n-'!~zej
granicy n;1 Odrze i Ny wijając nasze stosunki gospo- gdyż sprzeczna jest z siłii.mi
zakusom imperializmu. prze- zdrowego. klasowo aktywnedomokracjl. sie, jako GRANICY POKOJU. darcze z ;nnymi państwami. ;.>C·•ti;pu i powszechnym praciw
manewrom podżegaczy go, bojowe~o społec:mie ele- chu ooo~ępu
.Jako przykład pragnę wymie gr.ieniem pokoju.
wo.ier:mych we wspólnym, an mentu ludzkiego. Dyscyplina
n'ć pomyiilny ro.zwój n-..~zej
Przyjaźn
Dlatego też czu.in'e śledzą::,
tywo1ennym I antyimperiali- 1 w Wojsku Polskim jest świa
wymiany handlowej ze Szwe·
sty?znym froncie, w najści- domą dyscvpliną opartą o jecJą,
naszą
umowę
hancl!OWą
z
i
demasku • ąc plany i machiSukcesy naszet polityki we· w roku bieżącym. Ta prz.. ' śle.111zym so;uszu z główną siłą go silę polityczną. o siłę idf'i
.
nacje propagatorów
nowej
1
wni:trzne.I t zagranicznej sta- zna i nie mająca preceden.:;u FrancJą
oraz .znajduje.ce s ę wojny, spokoJnle Idziemy dra
o~rony ~l}ko.iu i s~weren~l'l- cementuiącą Z'~'arto~ć woiska,
1
•y
się
możl1we
właśnie
dzi<;kl
I'' ~tosunkach
m:ędzynarodości narodow - Arm1" R:'ld7.iec wzmagającą ofiarność i bojoost:!'1 ~~~~~!nr:zyg~!:::; gą kons ruktywnej pri:.c:v t
wych pomoc państwa socjaliką.
wość jego 7.olnierzy.
ro'ih•ldowy gospcdarkl naro!>Oglębającej się przyfaźni I zmu nabiera specjalnego cha
H~.ndl<twe! z \V 1elką Br:v anią dowel, co z kolei zwi,..ksz:\'lo
o!llkowitef i:Ol1darnoścl z na. rakteru w ohlic7u prowad'ZU·
SzC'le:ólr.le intemywnle roz
"
nej przt'ciwko Pol~ce prze7. wlJać bt:dzlemy nas1e s' r~~n- Już naszą wagę na aren!e
liczą s71ym wielkim soju~z.niklt'.m,
i pozwala
Związ.ldena ll::.d71eck1m kroczą. fmQęr'.ali7m ameryk::it'lski poli kl qospndareze ze Związkiem międzyna.rodowej
cym na czeli'! obozu pokofo I tyki gospadarc1ej dyskrym;na R:i.dzlec?!im i z krafam; de· nam kroczyć w plerwsz~cb
pobłażliwość
·lcmo'n :tel i. PraY.rie rok tt'rnu r .ii i nt•·ndn!eń.
si~ mokracJ\ ludowe.I. z któr.vml szereqa.ch obozu demokrac;it l
Premier Cyrankiewicz pod- dować ośroclki dyspozyevjne ~ a warl iś:n \ 7.P Z .vi9•!{ir>• ' Ra pomyśln'e nĄę7" Rozwi.ia
w~uółnt:ica, łączy nas zarówno wsnólnoś:O pokoJu.
kreśla następnie. że stabillza- wrogl!.. PowinnCl to - podkreW sum;e spoglądając z per
cja stosunków gospodarczych śla mówca - stać się prze- dzieckim umowę, która zapew- kulluraJna r. ZSRR. Pol1tyka interesów Jak 1 ideały sp'lspektywy minionego roku na
ł politycznych w kraju odbija strogą
dla ludzi otumanio- nila nam długoterm ' nowe h. re ~ojusz.u 1e Związkiem Radziec łecz·ne.
;ytv
na
n~ "zmiemie
co;;odkim.
konM!i::luiąr:a siły poste
Podkreślić należy,' że w dal :orz.eb:eg wydarzeń na aren ie
się również dodatnio na od- nych , łatwowiernych lub ociecinku
bezpieczeństwa
we- rających się o przestepstwa i n;vch wa1 ~nkach. M ~tało 11!1; pu : pokoju, posiada i I> - • . ;e ~zym ciągu robimy wvsiłki. międzynarodowe.i. na wzrost
wnętrznego.
Walka klasowa nie reagujących na nie tak, • r:'.1,ą z 11lów ·i'··ch podst<1w nos ia<iar0 oełne i ~erdeczne oo by w drodze umów ro7toczsc wewnętrznych przectw1eńst-N
'07.l)udowv nasze!:'o nniomvstu parcie noleczPń~lwa pnls!de· opiekę na<i Mrobkową emi.era imper' alistycznego obo7u, mn
, zaostrza się, lecz siły wrogie jak należy.
c.fa polską. Oczywiśc '.e sprzy- żerny z sat;vlfak~ją. p;tw!erdrló
llll coraz bardziej odizolowaZ kolei mówca porusza za- i rmwoju naszej gospod.a ·i go,
ne. Aparat bezpiec1eństwa w:a gadnienie dalszego usorawnie
iać będziemy w dalszym cią ~łu~znmić z.ałcień n11si-;e.j poli.
hartowany w ciężkiej walce nia wymiaru spr.awiedliwości .
tOSUD I Z
sąsia
~u sprawie powrotu naszych 'ykf Zoa9ran1cznel. która rea·
pierwszego okresu po od:r.yska co nastąpi m. in. przez intenrodaków ron:ianych po świe - lizuie nasz wkłąd do połei·
Ubiegły r-0k przyniósł roz-1j l>ra ' erski~ i;tosunki z Bulga cie niu niepodlf"P'ło.~ci. doświa1l- !)ywnicjs1e szkolenie nowych
do kra ju.
n~gn i rosnącego w siły I 5 j, 0
wój
i
pogłęb'.enie
w
s
półpracy
rią,
Węgrami
i Albanią,
czony w akcji prz!'eiw nit>h•· ludowych sędziów [ prokuraJak iu.ż 1)-0'Wiedz'ałem, rok lst?ść obozu demokrac.it i po
Przedstawione wyżej stosun 1948 obnażył politykę pew '.<02u.
ga.lnym orr.ani;acjl'm 11oclzi"m 1torów i przez po ,gł o biPnie przc we w~zystkich dz:edZ'inach. u
gospo. ki z 'nns?-ymi sąsiadami llu- nvch kierowniczvch
nym, pozostllJąc\vm na nsłl•· mhm
Ideologicznych
duże.i spec,ia lnie w zakresie
kół Am~.
Premier Cyrankiewicz zakoń
„a~h obcyr}] w~wiaclów i ro· j części stnr:vch: 11 pozytywnie darc-zym z bratnią R e publ ! ką ~trują jednooześnle wyraźnie ryki 1 Anglii, 'odrzucaiących czy! siwe expose ogólną chaWspółpraca linię n~~-ei t'O' il yk' za~ranicz
dz1mej
reakrj1
ztlrad1a.lal' 1nastawionvch do programu C zechosłowacką .
w~pólpracę m:ęd?vnarodową ! rakterystyką zadań rza'd u na
swó.f knf za clolary - potrafi\ rządu ludowego kadr «vln- naszych dwóch krajów n.abra nei. służącej ~pra wie u trwale stwanających atmosferę dla przysz:ł?' okres jego · pracy,
la nowego rozmachu l uzyska nfa pokoju. Obce nam są ten- nowej a _g res '
skuteci;nic w3·krywać i likwi- wych.
i. Wyrazem te.i <:wracaJąc szczególną uwag„
la trwałą podstawę dziq ki dencjr;? autarchicwe i broni·
1Jolit.vki była oszczercza kam· n~ konieczność dalszeqo pogł;;
zwyci~stwu
sił
demokracji rny zasad wymi;iny mil"dzvna oai;i:t.
nadużywaniu
skierow~t1'1 orzeriwko b·enia
Mjuszu
robotnlczow 1'1Yn ~ lrn innych wynadkóv.r rodowej i śei slej wsnólpracy canstwom,
ktore zdecydowa - chłopskiego :
lutow~ch. . J?al6zym krok.iem "o$po<la rczej k·ra li!lw Demokra
Y' uc1eśniem~. ~asz.ych .Przy- cji Ludowe; i ZSRR. oparte.i
Mówiąc o zagadnieniu kle- wnętrznych spraw kościoła I Jaznych, rozw11.aJących się sto na przyjaźni ! wzajemnej po
ru, premier oświadczył:
poszczecólnych wyznań. Row- sunków z kra i ami demokraci '. 'TlOCy. Wi' amy su!!N•Sy wszyRząd
stoi konsekwentnie nocześnle jetlna.k r1:ąd nie bę ludowei będzie pod!)isanie u - =tkich narod<>w, broniących
na stanowisku wolności sumie dzie tolerował agresywnej po- kładu o przyjaźni i wzajem- <we j nieporl!e,.,1ośf' i ; su.weren
SoJtL~z robO•ntc7'.-0 • cMopskl: I siej i bra.tersk1ej ws ół
nia i wierzeń religiin .vch. Zs:o stawy pe>szczególnych przed- nej pomocy z Ludową Repu - '10śc! prze::'1"'-1 zakuscm imJ>'OWiedz 1ał 1>remler - Polskiej ZJednoczoneJ :~~cy
dni!? z tą zasadą ri:ąd nie r.a- Jtawiciell kleru. a zwłas·ecza
bliką .. ~um:ińską.
PomJ'.Śln:e oerialistów. Cieszymy się, i.e nrzc1awia5 !ię będzie w ścl- Robotniczej, ze strOJińlctwe~
mierza wtrącać się do we- hierarchii kościelnej, ani ich
rozw1JaJą rn~ nasze PrZYJazne ZwYciestw.a
ludowej
ai;mii
<Dalsu c!u na atronJe _5-eJ) -

S. P. obejm=e "vychowaniem
.1 milion młodzieży

prób

wtrącania 1ię do
państwowych, do spraw
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Bitwa
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Prace delegacji polskiej
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Kwestia niemiecka

Obce nam
tendencje
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Wrogowie niech nie
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Sojusz robotniczo-chłopski
~acie~nia się coraz silniej

/
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Dokończenie expoie

Unia kolejowa lomaszów- Rad Om Premiera Iovi. Cyrankiewicza
do·użytku

oddana

Jak wczoraj pokrótce do-IM• . ł:
1_
nostliśmy, dnia 9 stycznia
IC1S 8CZKG

b.r. nag~ąpiło otwarcie nowo

~~~ ~an;~d!~~ B~~~!~;ó1~~1 .
I
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.

•

ł
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(dokończende ze str. 4-ej.)
skład rządu, w ~~órym zas~a.Ludowym, które od poczl\~ku da.ją przedsta.~cl~le Polskt~j
prowadziło postępową część Ziednoczonej Parti1 Robotni.
chłopów
po słusznej drOdze czej, Stronnictwa Ludowego,
wspólnej budowy Polski Llldo Stronnic:wa Demokratyc.mJego
wej i z Polskim Stronnictwem i Sironnictwa. Pracy. Jest to
Ludowym, które przezwyc1 ę~ rząd czynnej pracy t walki o
';ywszy haniebną
spuściZ'llę polepszenie warunków życia
·n·kola'czykcwsltą,
C!)raz ak. całego narodu. Jest to za.razem
tywniej sta.je obok Stronnie· rz.ąd wspólnej walki o bezp1e
twa Lud-Owego jako współbu· 1 CZl.'ńs '. wo d. pokM, toezonej
d:iwnlmy chłopsk)ej Jednośc1. przez wszystkie kraJe · i s1.ły
Niezmiennym wyrazem spoi- pos1tępu na całym świecie,
tośct bloku demokratycznego, pod przewodnictwem Związku
1,tĘ,rcgo treśelą jest dziś Jed- P.a.dzieckiego rz.ąd ścisłego
ność robotn1c:r.a soiusz ro-, S<?Jusmi ze związkiem Radzieo
'•"'n•czo·chłoPBkl. sojusz z in kim i kraja.Dl,i demOkra.c.li lu·
~el 1 genclą
pra.cuJącą,
.ie~ doweJ.

•

"
cpoc:ynr11
" •
s~1.a~e~ .

z1e1n=

~ reJ .P~. qczone :G

nil rozpoczęły k:>leie polskie mz. Stefan Szymafok 1 , Mi- I P .c ......;zy udekorowanv po cznosc1 moze hyc fakt. ze na
w czerwcu 1!145 roku w naj chał :Kukowski (Srebrne ciąq udał s:ę w drogę do Ra- stacji Przysucha przedsta-

cięższym okresie odbudowy
zrujnowanego wojną kolejnictw,a. Fakt ten świadczy
dobitnie, jak gospodarczo
ważną i potrzebną była budowa tej linii będącej częścią planowa;iej wfelklej
magistrali Dolny Sląsk _
woje·wództwo iubelskie i
przebiegającej przez bogatą
rolniczo ziemię opoczyńską
której wsie i miasteczka by~
ły dotychczas odległe 0 dŻie
si.ątki kilometrów od najbliższej stacji kolejowej. Ogólny koszt badowy wyniósł
dotychczas pół miliarda złotych. O wielkości budowy
świadczy, że na linii tej będ?J.e czynnych 12 stacji kolejowych, a robót ziemnych
wykonano ponad 1 milion
metrów sześciennych.
Na pięknie udekorowanej
&tacji Inowłódz zebrali się
licznie wszyscy biorącv udżiał w uroczystości z przed
stawicielem rządu, ministrem komunikacji Janem
Rabanowskim i szefem kancelarii Rady Państwa, mini·
str&m Mijalem na czele.
O ukończeniu budowy zameldował ministrowi komunikacji dyrektor kolei łódz
kich, tow. Bader, 1Szczegółowe sprawozdanie techniczne złożył kierownik budowy inż. Piskorski. Następ
nie przemawiali przedstawiciele miejscowej ludności,
przedstawiciele PZPR oraz
delegaci pracowników.
W imieniu przodowników
pracy przemówił Wojciecha.
wski Julian, wręczając mi·
nistrowi komunikacji grot
:. :!lazny do oszczepu, znale·
ziony w miejsc o w oś ci
Skrzynno w powiecie opoczyńskim podczas budov<,ry
linii kolejowej. Grot ten we
dług opinii prof. Jażdżew
skiego pochodzi z cmentarzyska z trzeciego okresu
wczesnohistorycznego i na1aży do kultury prapolskiej.
Minister komunikacji podziękował
w serdecz.n ych
słowach za dar i za pracę
włożoną w przedterminowe
ukończenie budowy linii kolejowej. Następnie odznaczył
złotymi, srebrnymi i brązo·
wymi krzyżami zasługi pracowników, biorących udział
przy budowie. Oznaczeni
zostali: inż. Zy~munt Piskor·
.ski (Złoty Kr.!yż Zasługi),

IHenryk
Krzyże), Stefan
Ku~

Cyniak, 1darni. a. W programie prze- J' ·iciel okolicznej w io"ki wrę
Józef ,.i:izdu przedstawicieli rządu czył Ministro\d Komunika·
K~pis, ~ucjan w.o.ic~echo~- by jo. p.rzewidziane . zatrzy- Jcji czek no. 45 tysięcy . zł~
sk1, An.on! Dutk-ew1cz, Jo- ma1re się tylko na kilku w1ę tych na dowolny cel. P1emą
zef .Bu~zyński, Antoni Ka- k.szych sta.cj.ach, jed.nak tłu- l e;.: ~ te ofi~~ow~ł~ .samor.z~
lar 1 W·ncenty Kp1s (Brązo- my ludnosc1, dz1ec1 szkol- tnie ludnosc w i eJSKa. Mm1we Krzyże). Dziesięciu przo· nych i młodzieży - zebra· ster przeznaczył pi eniądze
downików pracy otrz,ymało nych na każdym na,imniej· n& oświatę wsi. Szczególnie
ł
poza tym prezenty, jtdt ze- lszyrr. nawet przystanku spo- wzruszającym było, ~dy mio
garki szwajcarskie, srebrne wodowa:y, że \JOC' ąg za trzy- dy przedstawiciel ZMP ze
Dn'.a 10 stycznia br. w c~ri _c<::-J się ku.."S dla hibLioteka..
papierośnice, rower i radio mywał s'. ę wszędz i e, 1 przed wsi Mariówka meldował, że tralnej Szkole Zwi'łzków za- ! rzy i instruktorów czytelnie·
aparaty. 37-miu pri\cowni- /staw;ciele rządu byli przed· obecn: e szkoła ich. będzie wodowych w Łodzi, rozpocql I twa zw 1awod. Ponadto w
ków. otr.zymało dyp~om.y. U-; m'otem go i,cych owacji. - mogt~ u.c?'yć .dwuk~·?tnie wię się dwumiesięcmy kurs dla w3rszawskiej
wojewódzkiej
znania I nagrody. p:en 1 ęzne Ludność wyrażała szczerą k>z-. 1losc dz1ec1, mz dotych. in-struktorów · świetlicowych, ! S·kole Zw. Zawodowych roz·
od 5.000 ~ł. wzwyz.
r'ldość z po~ączeni a ich wsi czas.
·nstruktorów prac artystycz· 1 począł i>:ę dnia 10 stycznia
Po wręczeniu nagróq: Mi- i m· astec?.ek linią kolejową,
Uroczystość zakończyłb nych i referentów świetlico- br. kurs
dla
referentów
nister KomunikacjL przeci.ąl k<óre okret'.a'a s}owamri - się w r.adomiu, gdzie na wych przy Za.rządach Głów- w9J)ół7awodnictwa pracy przy
nych, okręgach i oddziałach zarządach głównych związwstęgę, otwierając przy .,otworzyliście nam okno na dworcu witał czlonków rzą- iw. zawodowych_
ków zawodowych.
dźwiękach Hymnu Państwo- świat",
„teraz wiemy na- du prezydent m iasta RaJednocześnie w wojewód?;,
Nauka. wyżywienie ! inter.
wego lin'ę Tomaszów - Ra- orawclę, że rząd dba o nas''. dom:a, Przybylski i woje- 1(;ej Szkole Związków Zawo- nat na kwsach są całkowicie
dom.
Dowodem tej ratlości i wdzię v10da kielecki, Wi ślicz.
dowych w Krakow'.e rozpo- bezpłatne.
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Kursy szko eniowe K. C. Z. .

I

I

NoslhorP1ponden~ilobrucznidono1zą

Pasmanteria
"t'(%1$_t_~. 1 ·31 grudnia
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Pl<:in roc.:hy wykonahlsmy
do dn:a 15 l'.stopada . Dla
ucz,czenia Kongresu zobowią
~l'iśmy się wyprodukować do

Pożyteczna

··obo·n·cze.1 zależy od dokląd
nego, swn'. ennego i uczciwego spełniania sw,r..:h r.bow1ąz
ków i od wzmożonego wy!'.il
ku wszystki'ch.
Gdybyśmy chcieli
omówić
zasługi poszczególnych
dz;'.a·
łów naszej
załogi
oraz jej
przodowników pracy, zape!-

"'DlT przę
Y T

potrz~bnych

zespołów

po 5 -

10 ludzi.

liczących

Tych kilka · wymien'.onych
nazwisk. jak już za_
znaczyliśmy,
bynajmniej nie
wyczerpuje łi.sty tych wsz.v stldch, których
należałoby
wym:en'.ć. Weźmy chociaż ta
kiego
Jani<lklł \Vładysława,
który wraz 21 Bolesławem
Webrem i kilku innymi jeszc~e t-0warzyszaini z naraże-

pouczająca

o~az

c,zących

ndem tycla :r:ebeZ'tieczial4 fabrykę podczas ucieC2ki Niem
ców, a i dzisiaj pracą SWO.Tą
wykazują, że czują się odp<>wiecLz..alnymi za pracę fabry
Id, jako jej prawowici gospo
darze. Zresztą nie tylko tych
towarzyszy cechuje taki gospodarski stosunek do spraw
n:iszej fabryki, do spraw pro

powyżej

Slefania Rybarczyk

·
W ramach „małej racjonaliza ltrolę zgrzeblarek i ciągarek, jak
cji" PZPB w Pabianicach wy. przeprowadzić badanfo wrzecien
dały broszurkę pt. „Rola. maj_ niej B~oszura uczb· ró.wni.eż jak
czyc ze zgru iemami przęstra w przędzalni" ' Broszurka "'a
1
· k
··- ć
·
·
c ~!· Ja
nni "n~ P_OmleRut ma
została. opraco"•ana przez tow. r,izn;vrh . gatunkow .1 numerów
Cz&rnowskiego Stefana. dyrek. przędzy, JRk w pełni wy korzv.
·
d · • k'
z •tnć illugo~i 9Wek i daje w~
tora. adm. 1 Ra om.ms iego e· le innvch praktycznvch wskaz/\
nona, dawniejszego majstra obe wek
rad
przy
cnie dyTektora przędzalni.
codzienne.i pracy majstra w
w pierwszej części broszura przędzalni. .
omawia. postawę majstra i okre. . Równocz<>fim.e .a~torzy słuRT..
#la jego wpływ na produk cję. me podkreslaJą, 7:e . praca m'lJ w drugiej opracowane zostały str~ na. przędzalm Jes~ o tyle
bardzo aokładnie techniczne za wazna, ze prcduktem Jego pragadnienia, z którymi maj.iter cy jest . p~zędza, stanowiąca
styka. się w praktyce życia co. [·Unkt W:VJŚCJOWY dla pracy tka
dziennego.
cm . . ri:u lepsza przędza -:- tyrn
Wszystkie najdrobnicjs7.e r.zyn ła~w1e,1 praco~·ac tkac~o''?• iyn~
ności, nale;iąre do obowiązków w1.ęc~.1. wyrobi ~n
t .rnmny 1
majstra w przędzalni, są. 111.m os1ągme tym większy zarobek.
om6wione szcz~;ółowo. Wyra.i ·
Sumiennie opracowany i po.
·
· · k
nie jest powiedziane, ~o 1 Jll ~ teczny podręcznik pracy wi·
należy robić. ~ak nalezy. doko. nien się znaleźć w ręku każde
:nywać ba.da.ma trzepalm, kan. go niejatra przędzalni. W Pabia

•

1948 r. 10 m111o- niloby to więcej niż oały bt.
nów metrów tkanin. A wy- żący numer gazety, Opowiem
tworzyliśmy w ęcej, gdyż 11 więc o tym w '. elk.lm wysiłku
i pół miliona metrów - :arto- w skrócie tak: oto .na załącw
śCi 58,7 nii.Ln. zł,
Oto • naj. nych zdjęciach widzdmy nawiP,kny sukces rutEzej labry· szą śmietankę, to z.naczy naj
kl.
lepszych pr: c downi·ków praA dlaczego możemy wyka- cy: tow.
Sm 1 echurę Helenę,
zać się tymi
os'ągnięciami? Rybarczyk Stefanię, Wacl~wa
Ponieważ cała załoga stanęła Dżiagela.
Ci
troje pierwsi
na wysokości zadania, wszy- przystąpili do współzawodni
scy ~rozumieli. żę dzfaiaj w ctwa zespołowego_ Tuż po
PolEce popr aw.3 bytu klasy idą: Strelch Antonia, Szmydt
AnieJa, Waczyńska Jani·na.
Korrn:tet
współrewoc! ł clwa
utworzony został u nas na po
cząlku grudnia ub. r. Obecnie mamy 10 wspólzawodni·

. "\f<::.:'

li.I!!&

zł

o sobie

· Poważne sul(:cesy r~etelnych wysiłl()w ·zaloai

•
......
a1stra
1
R O Ia
.

Łódź-Południe

d zaI Dl•

broszura

Ijejn1ajster
przędzalniczy otrzvrmał
egzemplarz do wlasn.ego u.

ży·tku.
DowiaduiPmv się również T.c
·• "
' ·
obecnie :r:najduje
aię w opraco"·ani n podobny podręc:tnik dla
mHj~trów tkarzv.

Helena Smiechura

Ra Ziemiacn Odzyskanych

I

tętni ożywiona akcfa kultura:no-ośw:atowa
W
oparciu o Kuratorium
Kursy repolonizacyjne, ?erga
Szkolne, Związki Zawodowe i uizowane przeważnie dla rt:emi
Polski Związek Zachodni uru. gi·antów objęły
nauczaniem
rhomiono na Dolnym śląsku blisko 2 tys. osób. Na 22 pa 1\s_
nereg
różnorodnych
kursów twowych kursach repoloniza_
dobztał c ająeych,
których za- (•;vjnych
(na.jli c znieł!zych
w
dani-0 m jest uzupełnienie w jak p0wiatach
Wałbrzych, Jcleni1
r, njkrótszym czasie kwalifikac. Góra i Lubań) uczy się ponad
eji z zakresu szkoły podstawo_ ty~ią,c słuchaczy. Spośn)d 25
wej robotników i chłopów. Na knrsów ropolonizar)·jnych PZZ
ku rsach doksztakają, ry c h Jl i 11aj1.,.i<;>kszą, 1i czł.Ję uczniów po
nr stopnin, z 7.nkresu szkoły sinda OL<'<'nie o~rodek szkolepodstruwowoj, pobiera ol.Jer·1ni1• niow ..v we Wroćł a wiu. fl?,kolcnic
naukę ponad o t.ys. osób. Na :tJ ,alfabctów na lrnr"arh I stop
".!1;6lną liczbę 162 knrRów tl' g'O 1 ia z zakresu szkoly pod~tawo
t..vpu 80 proc. czynuych jest na we.i, prowadzone jrst w drodze
~i . Prz.Y fabrykach, samon.a, - powszcchucJ·,
skoord,ynow nei
~ •
ozie teryt.orialn.vm i związkaeh akcji związków
zawodowych,
z11wodowych uczy si~ na 411 kur partii, organiwtji ~polecznJ;Ch
~11ch hJil.,ko 3 ty~. s!ncl1aczy.
i władz szkolń.vch.

dukcji i to jest przyczyną na
szych sukcesów.
Mamy jednalde i sporo klo
potów. Naszą palącą bolączką
jest wielka ciasnota. Między
niektórymi maszynami na salach po prostu . trudno s '. ę
przecisnąć.
Bardzo też da.ie
nam się we znaki. brak części
zamiennych. A jednak mimo
to zwiększamy ciągle il o~ć
czynnych krosien. Przebudo.
waliśmy

wjazd.
Przy

kuchnię,

sposobności

stolarn: ę,

ch<:'emy

pochwalić
się również i n:i.szym, os·iągn'.ęciamd kultura!

nymi: biblioteka nasza posia
da 243 tomy, a zespoły świ'3 t
licowe (sceniczny, baletowy,
dz ecięcy i chór) cieszą ~ię
uznaniem nie tylko w3r "d
nas, lecz. i u ,,obcych" o
czym świadczy nagroda w wy
wkof.ci 30.000 zł. przyznana
naszym z.espołom za rok ub ie
gły
przez Zarząd Główny
Zwią z..lrn Zawedowego.

0

w
_
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War s·zawa _ mi·a·stem klasy robot 111·czeJ·
Wielkie inwestyc1· e
w stolicy

P.llW&Z'lo 22 proc. ogólnej su
my 31 m.i1liardów zł.. przyzna·
nej dla War6zawy w ramach
Pa.i- · twowego Planu Inwestycyj
r.·ego Da J'. 1949, .przeznacz.a się
na dnwestycje p.rzemysłowe w
sOO<licy. Iir.westycje te obejmą
rozbudowę ~ rnoderni.zację sze-regu fabryk i lm<lowę zupelni-e nowyich o.bjelctów
Rozlbudowane będą garownia i .elektmwnia, istniejące w
W11rrsza1W1e fabryki chemion.ne.
przem~ o;pty>CZny ·1 precvzyjnickich
Zakładach
Przemvsłu ny, lromunika.cyj:ny i tele:tech.L
.
·
ni<:T.Dy. Od.budowame zost aną
ÓŹ O.uarę na
Bawełmanego bros:r.nrka ta zo- 'l<lklady kotłów i maszyn (daw~tała omówiona z majstrami nil na fabryka „Parowóz"). Prze_P~ntOC Zimo_'!,. specjalnej odprawie, a każdy widziiaina les.t r()tZ.burlnwa li mo

przemvsłowe

demiz.aic ja fabryk cuk i€1T1ków, wyno.szą 100 milionów zJ., faorzemyshl ole;a:rnkiego, tlusoczo bry6a lam'P ra,d iowyich i elekwego, rozbu·d··wa przetwórni trycznych - 273 miliQcrJy zł „
mj.;.sa, gdzie b~dz i,e u1tworZ<JITTy fabrykia odbior.nilków
radio~zereg nowych działów, prowa- wych 156 milionów ZI!., fadzo1na będziie r:La,JS1Z.a budoiwa brylka telete.chniczna - 122 miD„mu Słowa Polsikiego. Odibu- linoy zł., fabryka konfekcyj.na
dowana 1o.stanie i ro!Z6zerzona 311 m'n.'-0111ów zł., fabryika a1lbufo.b1 yka foto-<:hem 1czna Franasz miny „Baicutil" - 75 mi1liooów
k~.
wy:wórnia Pań.;tWowvch z:łoty>eh .
Zakładów Pomo<>y
Szkolnych
W roku 1949 rowocmą się
N'eza1lńn' 'e o<l tego., Plam In- WJ'lt ępne pra<:e
przy bitdo'Wie
We5tyrvj:ny prze7.naC"ZJa m<toCZll'le nl'llWei fahryiki ~amochooow osurny !1!3 h i1rovni nowych o- sobo,wych nia żtłamiiu, gdz:ie
bjektów !l"7~•rn v ~lriwy>eh, ktc>re plarnuje si-ę w roku bieli:ącym
nowi,n nv hy(- 11rurho"l1'.rm.P i dać onvgo.t(JWIJni~ terenu do buiuż produkcie w r 1949. Są to: dqwy, pTzeprowadzenie k·a111alifi1.bryka nanc;rlzi lrokrJT~kiic.h, na za:cj1 i postawieni~ budynku
która .n.a.kladv illlwestvcvine admim.isit:DaJcviiinreoo.

Antonina Szll'ajch
Podkreślamy , że wszystkie
te osiągn '. ęcia zawdzięczamy
zarówn? wysiłkowi całej z.alei
gi, jak i harmoriijnej wspÓł·
pracy administracji fabryki z
Radą. Zakładową i organizacją
partyJną.

Jan Mielczarek
korespondent fabryczny
,.Głosu"

PZZPPasru.
Łódź-Południe
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Doniosły współczynnik

.

Zaupatrzenie
riałowego.

Szczególnie doniosłą. rolę od.
skom
grywa zaopatrzenie w tak jakim
plikowanym
przemyśle,

11iewą.tpliwie jest przemysł włó.
kienniezy
Wystarczy stwierdzić, że lista
surowców, artykułów technicz.
nyllh i pomocniczych niezbęd.
nych dla utrzymania w ruchu
produkcji różnych branż prze.
m)l'słu włókienniczego, liczy aż
kilka tysięcy pozycji.
dziwnego, że w ciągu
Cóż
powojennych lat
pierwszych
właśnie to zaonatrzenie stano.
wiło piQtę a~hillesową. przemy.
stając się
słu włókienniczego,
często powodem licznych i dłu.
postojów fabrycz.
gotrwałych

zmiany asortymentu i
nych,
jakości produkowa.
kiepskiej
nych wyrobów.
W tych warunkach zaiste trud.
no było w pełni wykonywać
plany ilościowe, asortymentowe
1 jakościowe
Na szczęście na odcinku zao.
od
już
widać
patrzenia
dłuższego czasu stałą. i systema.
tyczną. poprawę

Obroty Centrali Zaopatrzenia
:Materiałowego Pi:_zemysłu
kicnniczego wzrosły więc
ku ubiegłym w dwójnasób

Włó.

w ro.
w po~
równaniu z rokiem 1947, nie mó.
wi!! e o latach poprzednich.
Plan obrotów wykonany zo.
stał w około 110 procentach. W
ciągu ostatniego roku znikło z
z listy towarów deficytowych
wiele artykułów. Wśród nich
wymienić nale ży: artykuły sk6.
rzane, kwas siarkowy, sodę ka.u.
kalafonię, mydło, ło.
styczną.,
oraz niektóre barwniki
żyska,
(np. ezerń siarkowa).
Oczywiście, nie wszystkie trud
nośd zostały już usunięte. Wie.

Inwalidzi-Sierotom_

rozwoju produkcji

przemysłu włókienniczego

Wyniki pracy przemysłu uza.,ln artykclów nigdy w Polsce nie
leżnione są. nie tylko od wydaj. wyrabianych nie produkujemy
n~ści robotnika. i od ~prężrste.. jeszcze i teraz, a import ich jest
należą.
Do nich
śc1 oraz stylu pre.cy kierowni. utrudniony
ctwa, lecz również od organiza. barwniki kadziowe (trwałe), ig.
cji pracy, która z kolei w du. ły dziewiarskie, igły czesanko.
żym stopniu zależne. jest od we, biega.cze, urządzenie. prze.
sprawności zaopatrzenia. . mate. eiwpoże.rowe przyśpieszacze, wy

N!::.._U

koftczalnie n& drut zębaty, pa.
ski rozdzielcze do wykonania
t ka.nin itp.
Jednakże rok bieżący przy.
nicś6 powinien znaczną. poprawę
i na tych odcinka.eh.
Co się tyczy stylu pracy Cen.
tra.li Zaopatrzenie., którą. daw.

niej spotykał ezę.sto uzasadnio.
uy zarzut biurokratyzmu, to I
na.stępuje
pod tym względem
I
poprawa.
Jako jedno z ul<'pszeń w jC'j
pracy wymienić należy zwięk.
szenie dostaw bezpośrednich i
uszczuplenie dostaw maga.zyno_
1111t111111110111111111111111~11111111 111 1n111111 111111 111111 111111111 1i1111111 1111H1:1111111111t111111111H1111111111111J11111111111111111111111111111111111111111111111111H wych. Coraz większa ezę~ć ~b1· ?- 1
tów Centrali Zaopatriema idzie ,
bezpośrednio od odpowiednich
_ _ _ __
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..__ _ _donoszą
central zbytu poszczególnych ga
przemysłu do fabryk włó.
łęzi
kienniezych bez „przesiadki" w
magazynach Centrali Zaopatrz~
co rzecz prosta przyczynia
qroc nia,
ąza11
zmniejszenia kosztów
się do
vv ubiegłą niedzielę Zwiqzek Inwalidów W. P. przygo'ł'ZPłl t r 6 wv~:oiaty lJ'a!I roc111y z nadw ż ·~
transportu i wzrostu rentow. towal milą niespodzianl"} dla 750 deieci - sim-ot po o/łtJ,.
n ości
rach barbarzyiistu:a hitlerowskiego oraz dmeoi przodowNasi koresponednci fabryczni donoszą:
Zwiększony plan prOdukcji ne.
ników pracy.
Załoga P. Z. P. B. Nr. 6 wykonała roczny plan
rok 1919 oraz plan sześcioletni
produkcyjny przędzalni odpadkowej 13 grudnia, w
s tawiają. przed przemysłem włó.
kienniczym ogromne zadania.
tkalni 14 grudnia, a w wykończalni 13 grudnia. JeCentrala Za.opattzenia. Prze. i
dynym oddziałem, który planu nie wykonał, była

I

Nasi korespondenci labryczni

PZPB Nr 6realizuje Czyn Kongresowy
a w 11.IJ

i"ZPB llr 2 •n kor.a y swe nbo"

stać.

przędzalnia odpadkowa, a blisko milion metrów tka-

A'.:cja noworoczna

nin wykończyła ponad plan wykończalnia.
P. Z. P. B. Nr.

Załoga P. Z. P. B. Nr. 2 zobowiązała się w akcji
Czynu Kongresowego do wyprodukowania ponad
plan 1 i pÓł miliona m . tkanin.
Zobowiązar.ie to zostało wykonane w 110 proc„
gdyż plan roczny przekroczony został o jeden tn:lion
650 tysięcy metrów.

P. Z. P . W. Nr. 6

dla

110 PROC. SWE

ZOBOWIĄZANIA.

***

WYKONAŁY PLAN ROCZNY

ZE ZNACZNĄ NADWYŻKĄ.
Państwowe Zakłady Przemysłu Wełnianego

Nr. 6
wykonały plan roczny jeszcze 20 listopada r. ub.
Załoga zobowiązała się ku czci Kongresu przekroczyć plan o 88.000 kg. przędzy.
Zobowiąza,z:'e to zostało zrealizowane z nadwyżką.
Fabryka wyprodukowała do końca roku 239.000 kg.
przędzy, przekraczając w znacznym stopniu roczny
plan produkc;i.

będzi e

dobrze pracować, ażeby
zadaniom,, które w zw~ązku z ,
tym r_ysuJą. się przed mą., spru

musiała

tysięcy metrów ponad plan (zamiast obiecanych 400
tys. metrów). 30.000 kg. przędzy ponad plan dała

*•*
2 WYKONAŁY w

Włókienniczego

mysłu

.
przędzalnia średnioprzędną,.
Tkalnia dała w ramach ltzynu Kongresowego 488

żołnierzy

W ramach „Akcji Nowo.rocz
nej" dla żoł.nie.ny Wołska
Polskiego Zarząd Grodzk~ego
Oddziału Tow. Przyjaźni Polsko-RadZJieck'.ej ZW1rócił się z
apelem do kół Towarzystwa
na terenie m. ŁodZJ. o składa
nie datków pieniężnych i w
i naturze na fundację upom.inków dla żołnieri.y Wojska Pol
sldego.
Doceniając znaczenie tej ak
ej: wiele kół Towarzyst:V~
Przyjaźni Polsko - RadzlrcldeJ
zebrane
w Łodzi wpłaciło
kwoty piewśród członków
niężne i podarunki w postaci

f

ł

Konferencja partyjna w PZPB r 9

książek.
Pięknym

przykładem

.

świe-

cą członkowie koła Tow. Przyl
iaźn( Polsko-Radzieck'.ej przy
Państwowych Zakładach Prze
mysłu
Łodzi

Bawełnianego nr
którzy wpłacili

3 w

I

zł.

l
.
63.764.
Podobnych przykładów notu
jemy dużo. Po ukończe?lu
przyjmowania wpłat Kom11tet
wyłoniony spośród delegatów
kół zakupi za zebrane fundu
wypełnienia stojących przed sze podarunki, które zostaną
w ramach „Akcji Noworocz- a potem otrzymaly noworoczne upominki - paczki z nienią zadań.
Korespondent fabrycz.uy z nej'' wręczone m'ejscowym spodziankami, które W[IW<jłaly prau:dziwy zachwyt dziatwy.
PZPB Nr. 9. Jan Kamecki . .,rednostkom Wojskowym,
·1 or1·11·1'11111 m11n1111rr11 11 11P111::11111: 1 1i::11 11 1 :11111'1:1n1··~1m1~ :1r1.:1 ..1::1·11·.1111· 11:1· 11·:1 . 1::1:ir11•1 1·:t:1: 1111:1:11•1111•·1 ·1·11„1:•1··1 · 1~m 1 1m· ·r1· ni~rm:·1 1 1.•1'.l' 1 11 : 1:11.:1:·11: n: 1 1:'1'11'1~1:11~111tl'r:ll'llłlll
111111111:1111111 1rr 1111: · 1111 :1rn1~ "1 1111 ·1. 11'11•111p11•11•11111
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Nasz korespondent fabryczny pisze:
Dnia 8 stycznia b.r. od- fabrycznej organizacji parbyła się t: nas konferencja tyjnej i wysunął sprawę roz

fabryczna PZPR, poświęcona
omówieniu dorobku Kongresu Zjednoozeniowego ' wyborowi nowych. władz par·
tyjnych--egzekutywy i Kon•itetu Fabrycznego. C~łonkowie partii stawili się licznie na zebranie - obecnych
byłe; powyżej 85 procent ogól
•
nej liczby członków.
Dzielnicy
re.mienia
Z
Śródmiejskiej - Prawej P.
Z: P. R. referat. o „Znac~e·
mu Kongres:i ~Jednoczen~owego" wygrnsił tow. Cie•
ślak. Po referacie odbyła
się .dys~usja, w któ~ej głos
zabierali tow. tow. Pietrzak,
Landowski, Szymczak, Ta·
rabasz, Czajczyński, Pokoje.wska i Karmelita. Dyskusja wy.ka~ała :"'ysoki. po~iom
1deolog1czneg~,
~~robiema
swiadc:zący o dobrych wym·
k~ch prac~ _nad w~~howamem człon;;:ow Partu.
W trakcie dyskusji poruzagadnienia,
były
szar.e
zwiazane z realizacją i•chwał
Kongresu na terenfe fabry-.
ki. Tow. Szymczak mówił o
obowiązkach, ciążących na

możliwości przed·
wypełnienia
terminowego
olano produkcyjnego na rok
ostatni rok planu
1!>49 Apel tow.
trzyletniego. Szymczaka znalazł żywy od·
: -':więk wśród zebranych .
niewątpliwie nowy Komitet
Fab:-yczny wspólnie z Radą
Zakładową i dyrekcją w jak
m .jszybszym czasie podejma
prace organizacyjne w celu realizacji tego zadania.
p.., dyskusji przeprowadzono wyb 0 ry do Komitetu Fabrycznego, w skład którego
weszło 21 towarzyszy. Pierwszym •sekretarzem został
w brany tow. Dubilas, .1 II
Stuiow
sekretarzem dzianny.
Zarówno przebieg dysku5 ;_, jak i wybór nowego Komitet;u świaiczy o tym że
na terenie PZPB Nr o jak we wszystkich innych
nastąpiło cał·
fabrykach kowite zespolenie organiza·
cyjne obu dawnych organizacji partyjnych i że organizacja PZFR jest całkuwi·
cie przygotowana do codzien
nej normalnej pracy dla
ważenie

Na

naukę ni~dv

zapóźno

dorosłych

Kursy czytan;a i pisania dla
Skrzyrp.ią piora, wpisując d<1
zeS1Zytów wylka1bgra:fowaine n.a
tablicy wamie. Pochylają s ię
nad st.o,łem głowy - J'.lll"Zypró si.one siw1zmą.
Uczestnicy doursu azyitania '
piJSaniia <łi<1 d01T061łych u „Strzel
c-zyka", to przeważnie lud;ziie
st:tlIISi, a nl'elofórzy naweit vuTrzeba jednaik
pełruie starzy.
raw iidizi:eć, z jaką ochotą, i
dością uczą się czytać i pi!Slać ,
jad< poważnie tra.ktuią n:iu.kę.
Zeszyty, mimo tego, że pisane
rękalIIli strudzOIIlymi od pracy
- utrzymane są bardr.1.0 stare.n
nie. Li!P.rrflci równym rzędem SIU
ną W1Zdh1ż limijelk, nie ma kle·
k6ów allld za.dartyir.11 rogów
Ty11iko naJISll,anszemu uczniow
- d7.iia.d.1Irow; Andryichowi, k~ó
rv ma iuż 78 lat - ręka trochę
drrży, aile t<> ruic, ~iaidek i tak
ucrv sie dobme.
Tow. Sta.nisla•w Andrych prd
ouje w giserni. Wiele dzies i ąt
ków przes:z.lo mu na twardej

ulice •i -nowe nawierzchnie
Nowe
I. d
•

Brać

u „Strzelczyka"

robotnicza garnie się do oświaty

cięiJkiej pracy, W ciągu t)"Ch
lat szedi! .pr7ez życie „po omaicku" , n 'e um:.e1jąc czyitać ai;ii p,<;ać. Nie pos~nłal go do S'Zk<llly
O•Jciec - maiłooolny gO<S!Podara
e1pod S :oer.adza, bo w dlOmu była
bued<1 i trzeba było hairowar
od najmlod:szych lat. Ni1e 11n1:er000'W<llł się niik t spra• wą jego
naUrki n.; wet wtedy, gdy p':>
o-ie;wszei wojnie światowej
oowsta:h1 niby wolna oim.y-nna.
D1:.ś tow A ndlrvch Je:51: już u
o;chyd:ku życi.n. Ale gdy tylk<>
ciowiedrz.ial się. że w św' ·elll'icy
oow~taJ kur..; dla dorosłych, za
pi6111l s'-ę ii!.lko i 0 den z r> ierwszvch i obecnie już ZUJDelnie
nieźle czy>ta z eleimentanza .
- To mQltor, a to 61!Ilar wvimawia gło·Śno i .powoli - i
uśmiech zadoW'Ollenia wyglard vt

sbarcze =a·I'IS7JCiZkt, a ocr.y pili- ludowe robi wszystko, a°by u·
n<ie wpa!bru1ją się w książkę, sunąć em'lll\Jne dzied'Z!:c.l!wo u.
pm.ez o.p:idłe nil!. czubek nosa bire.głych lat.
Sted'Zą pochy·Mni nad stołem
.
. .
.
01k11lairy.
Nauka cz.yitaruia idzie \)ter- w kom!J.irie::i:<-rniar"'h i fartuchach,
wsz.orzędn : e ..Trochę g01rzej. jest· popl-a.mfornych j;l[J\aram~. Twa1rz. r;ichunkamt. ~aw.et w q:sei;- die. zgrub;·ałei od wieloletniej
nn ucz-ą. m11:1e ltczyc n~ qwoz· pracy pa1'ce brzyimają silnie obctz:: a~? i tez .trudno „m1 1Jr0'Z1_l· s11 .cl1kę oióra. - . ,Ręce Ja.na„ są.
m"ec - stw.~er·~B z ~ooochme mocne. To są ręce d<> pracy nif<m. Zato 11111m uczmow·.e _są czvita plvninif' jeden z niaij'!lilniej
po. 'ętn;ei~ w tvm pnedm1noe •r!•ncb 11czn:;ów _,. 67-letni sto-

~ra.qrię'.' by<;mv harclm~

?d:

b'"wac le.kqę trochę C7~' c:eJ ,
n}rż dwa ran:y w tvgoriniu Wte.
dv k•tw:ei by s7Jla n·~rrn n.au1k a.
S1'11chac:ri' k11°1""ą1 pochodzą prze
wa.zmre ze wsi.
$7,Jooiłil. by>!,'! d ~Jleko. a w
domu bie'(!a - wspom'nają SIW"

I-

dziedńsl'':"o

do nauki

~1my pow~tanQ W
1rnwR k a,
·
· t i.zy.
· łu JCS
w p1anach w y d zia
· ł
wy d ;;ia

lei

O

Z~

\a IT. Spocj~1lmą wy'!Iwwę m"iią
te ~l'owa w ieQO ui:;ta,'.'h. T-e
„ręce do pracv" k.rz~Pk':> d71'el!'~ą terarz p'óro i ks ' ą:i:lkę. Gair-

n'e się do o-śvri1a1ty brać ro'bo.tnicza.

z

ora•wrlz-'iw"m v."71rus?:emiean

i ri<l;,.,,śdą !)<:itirrę na uczestni-

Chętn'e galJ'111.ą s : ę ków J.-nrw .
-'- Czv rn~ę nap'<;·ać

ter'1!1Z, g<lv panstwo

wa:s
0
p yt.am, a1by uczy n:ie sprawi im

do q•?:etv? -

'nterpe 1acje naszyth Czvte 1nik6w

Sprawa biletów abonamentowych

Tow. Redaktorze! Na tram- pić bilet 15-to zlotowy - a
wajach naszych zaprowadzo- przecież jako pracujący powia- nienem korzystać z ulgowej
bilety
obecnie ulgowe
Po. no
- ·
T e1ernmczna,
. h
prze- 70-cio
bonamentowe
Wzor<'m ht ubiegłyc
taryfy!
zmuszoludzi,
Dla
jazdowe.
nie·Na
inne.
i
z1omkowa
I<.01~iunikae.ji nie zwalnia i'O.b~t-l"'ie tego materiału na wybndoKupno biletu 70-cio przejan1kuw l'ezonowych, stwarzaJą.c wanie przeszło 7 kilometrów których ulica.eh przedmieść zo- nych dojeźdżać do pracy - zdowego równieź mi się nie
siedemdziesiąt przejazdów wy kalkuluje, gdyż nie mam po'k'
·
·
.
w ten spos6b kadry stale zatrudnionego personelu wykwali- dróg, z czego około 3 km będz1e staną nadto ułozone chodm -1 z starczy w zupełności _ a na- trzeby tak często jeździć do
fikowanego, liczą.ce 800 osób. miało podłoż3 gruzowe, zaś resz- płyt. W ra.~,_ach ustalonych pla- wet pozostaje nadwyżka na miasta.
nów, na meKtórych per.vfenach różne nieoczekiwane przeiaz'l' rudności finansowe rozwiązano ta szlakowe.
C7ly Dyrekcja naszych tram
W pier wszym rzędz~e ~od uwa zostauą. przebite now~ .ul~ce, dy, jak na przykład: do Ubez wai
dzięki uzyskaniu subwencji od
nie mogłaby równieź
podmie.1sk1eh p:eczalni. do urzędu ~ na- spri:eda'l'.'R Ć biletów abo·1aMinisterstwa Administracji Pu· gę wzięte zostały dz1elmce pół· prowadzą.ce do
blicznej na zatrudnienie przez noc~a ~ ~oi:iidniowa. W . Rudzie ?Riedh. P1:ócz tego w ro.hotach wet do kina lub teatru .
mentowych.. 10-cio względnie
Ja jednakże mieszkam w 25-cio przejazdowych? Pasaże
przew1dz1ane
Na Pabrnmckte, nawierzchnię otr:r.y rnterwen<lyJnych
zimę rezerw robotniczych.
tramwaju
z
i
fabryki
pobliżu
skutek te.,.0 jeszcze w ciągu tej mają. ulice Bolesława, Retkiń- jest rozebranie ruurów zdewastorowie - znajG.ujący się w sy
zimy pr;t>p~owadzone :i.ostaną. ska, Patriotyczna, w Chojnach wanych budynków i pozostałyr:h zazwyczaj mało korzystam. tuacji podobnej do mojej roboty kapitalne, jak dalsze od- Ustrounn, Kolumny, Retkińska, !;jeszcze sc~~onów pr,z~ciwlot.~1- Gdy jednak chcę pojech:=ić do powitaliby taką inowację z po
terenów b,rłego Patriotyczne. i Kryzysowa. W czych w roznych rzescmeh mia- miasta w celu załatwienia ja- d;d@k:owaniami.
gruzowywanie
'kiejś soraWY -.., muszę wykuB. Kowaliki
ółnoeneii dzielnicy ulice: Kra- sta.
Getta.

J6S2'Cł8

\

nie iest

się
~o p.rz\okmści.

'lE!IWnić

-

N~e.

nliie., -

zasbrreg.ają

w pierwos.z.ej chwiU. Ale "Da.raz kitoś iro?JSądny mów': Ow<:'l•em , na~'1<:7.cie, ni 0 rh •PllllS'Z
mzv;k>lad P"'"'·"' ah na tyoh
WSZ)'S\k !ch, któnzy d'OltV'C'h<:zas
n~e 7Jilipi1Sali się jesu:7e n~ kiuf<.i.
NiAOh i ollli !><:>:z.n.a;ą, j~ka to
radość i 67JCl7.ęście, gdy c7Jłoiwi'elk
umie czy·~ać i pisiać.
H. Sam.
się

medycyny,
studenet
PZPR.!
W czwartek, dn' a 13 stycznia br. o godz 19,30 w lokalu
Miejskiego Komitetu. przy ul.
Sienkiewicza 49a. odbędzie się
zehranie wyborcze koła lekar
skiego. Obeooość byłych Cllłon
ków PPR i ~s o~wi].7.ik~
Uwaga

ezł()nkowle

•

Ol OS

~unika Tomaszowa

1

Organizacja partyjna wTomasiowie Wybory nowego
ma

już

za sobą akcję wyborów nowych
(wywiad z I sekreta•zem KM PZPR tow. Balcersk m)

- mówi I „Do 6 stycznia w~zystkie or
I-szy sekretarz Komitetu Mizj ganizacje podstawowe PZPR
skicgJ PZPR w T::re:!szow!e '"ybrały swe władze . We w~7.Y
tow. Ęalcersl~i - że uch,v ały 1 stkich iakladach pracy wyłoo połączeniu obu partii robot nion<> j,µż Komitety Fabryczniczych wywołały wśród mas Pe. Mafoy pełne prawo do za
prll.cujących w mieście n!eby- P.owolenia z wyników wybovrały entuzjazm. Jes::cze pr zE'd rów. Do władz partyjnych wy
--0IKongresem wszystkie załogi brani 1.0stali ludzie najlepsi.
KOMU WINSZUJE.MY
l'~mas:i:owskich z?~"adów' włó- ' na.ib_ard7;ie.i oddani sprawie ~o
k1enmczych podJęły sponta- botnic?.eJ. Tym samym akcJa
Sroda, dnia 12 stycznia 1949 nicznie zobowiązanie przed-' scalania pos7.czególnych kól
Dziś: Arkadiusza
kongresowe. Klasa robotnicza została zakończona.
__
miasta ?owitała Koi:grcs ZjeNiemniej muszę zaz11aczyO:
WA:tNIEJSZE TELEFONY
dnoc~emowy wzlnb.zoną pro- - mówi dalej tow. Balcerski
dukcJą. We ws?.ystk1ch w~1pad '- że nie zawsze pos!cze"ólne
Strat :Pożarna. - 51
kach zobowiązania ni:! tylko : koła prowadziły w nal~żyty
Milicja. Obywatelska. - 47
wykonywano, ale zostały one sposób ewidencję swych człon
Dwor:cc Kolejowy - 14
znacznie przekroczone. Kl~sll ków. Musimy za wszelką cenę
robotnicza Tomaszowa poka- temu zapobiec. Dlatel:lO obec--0-zała. do czego jest zd·:>lna.
nie przeprnwadzamy dod:itkoADRES REDAKCJI: R. S. W.
„Czy
zak'lńC70lla
70ft1.1ła wą
rejestracie
wszystkich
„Prasa.• •. Plac Kośe11t~zk1 16, Pltcja wyb()t'n wł:>dz I'ZI'R w członków Partii. oraz onrnnigodziny przyję~ 10 - 12.
Tomaszowie?"
1ajem:v centralną kartotekę e„Muszę stwierdzić

I
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sportu

,,Czarni''.;...,,Pilica'' 6:6
W Tomaszowie

ubiegłą

niedzielę

bawiła

.,

TOMASZOWS§;.

w wiczowi

I.

(„Pilica")

na

Naszym

zdaniem

klubu sportowego „Czarni" fit.ującej w ostre \~ymiany
z Radomska, rozgryxvając ciosów. Wulkiewicz przewatowarzyskie zawody bok- żał we wszystkich starciach .
serskie z miejscow;i „PiliWaga piórkowa - Siejka
cą". Mecz zakończył łiię wy- („Czarni")
Kaczmarek
nikiem nierozstrzygniętym („Pilica"). W I-szej rundzie
6:6. Zawody rozpoczęły się z walka chaotyczna,
lekka
godzinnym opóźnieniem wal przewaga zawodnika „Czarką pokazową 7 ;y..vodników nych", II-gą obaj zawodnicy
wagi lekkiej KS ,.Pilica" kończą całkowicie wyczerDutkiewicz - Tuliński. Po pani. W przerwie mniej wyładnej walce zwyciężył agre- trzymały Kaczmarek poddał
sywniejszy Dutkiewicz, ma- się.
jący przewa°'ę we wszystWalka w wadze lekkiej po
kich starciach.
między Owczarkiem I ( Cz")
w
d
.
k r 1. F- k ' .
( P!i. ·„)
wa ze muszeJ s~ot a 1
'°:n iewic~em
" lica
się Owczarek („Czarm")l zak~nczyła się n~dspodz1eL alek (" Pilica" )· Natych- wanie szyt!<0. w pierwszych
·.
miast po gongu Owczarek sekundach I rundy Frank1erz
s.:ę do ataku, trafia wicz inkasuje kilka szybkich
· da
· ·
tył k
· ·
d ·
h · ó
J.e
·m z C:10 s.~wk wL - k. or- ~di:iespo dZiewk_any\ . ci~s- 'Nt,
1e re- i zie na es 1, ws a)e i ies
pusu
przec1wn1
a
a
·11
·
·
-· dl
·
· d 1
d d 1 ·.
lk ·
~~ThUJe m~p;awi owy sio~ ~iez '? r:Y ° a sz:J wa 1
1
0
1
a a zos aJe przerwana
wycięza
wczare
·
zwyci_ęstw? pr~~zn~no zaW drugiej parze wagi lekwodmk~V:l ,_,P1hcy . p~zez / kiej Haasa („Czarni") przedyskwall~1kacJę przec1wn.1ka. grał przez dyskwalifikację w
Werdykt J ten spotkał się z ·III rundzie. z Wulkiewiczern
p~otestern widzów} ki~r?w,: („Pilica").
ructwa •:Czc:rnych . ,.P1ltca
W ostatniej walce, w waprowadzi więc 2 :o.. .
dze średniej Cichy („Czar.w wadze„~ogucieJ Piiech?w ni") pokonał na punkty Naski („Czarm ) uległ Wulkie- 1grodzkiego („Pilica") po wal
ce na ogół wyrównanej. CiOgłoszenia drobne chy, zawodnik o długim za.
,
.
sięgu ramion, przystopował
~~lIBI~~O do-~od tozs'.l.mo 1ataki Nagrodzkiego. Pod ko -

~siązkę ~.'OJSkową. ~ia~- ,

widencyjn1 w K. M.
Szkolenie - jest jednym z
raszych po<lsta'.Vowych nd:;iń
- ciągnie dalej tow. Balcerski. Z marksizmem 1 leni111zmem w sposób gruntowny i
wyczerpujący rnusi zan o znać
się każdy członek Partii".
„Jakie zmiany wprowadza
nowa umowa zbiorowa w Tomaszowle?"
„Nowa umowa zbL:irowa
wprowadza w przemyfl.:! tomaszowskim znaczną podw~· ż
kę realnych zarobków robotnika. Dotyc:i:y to 9!) proc. ogółu robot11ików. W wielu wv
padkach, zwłaszcza, jeżeli cho
dii o wielo,,varsztatowców,
pod wyżki te są bardzo zriac7ne. Nowa umowa zbiorowa kończy tow. Balc<.>r•k l-wpro
wadw na terenie Tom<iso:owa
poważne zmianv. w kierunku
podwyżs7.<.>n ia
stopy życiowo i
robotn'.ków i pracowników
miasta".
Wywiad przeprowad7ił 8.

•--::m=•=--C1-1111ar11ea---•tu-'
Odprawa

Zw·qzku Zawodowego Wlókni'orzy
23 stycznia · odbędą s i ę

w I cego Walnego Zgromadzenia,
Tomaszowie wyb"t :v nowego sprawozdanie przewodn ' czą
Zarządu
Zw. Zaw. Włr\knia„ cego ustępując e i:ro Zarz<ł du,
rzv, Oddział w T".lmasz iw te I ~pr::iwozdanie skarbnika i KoOl)rady ruzpoc.~ną s i ę n g·i1z I mis.ii Rewizyjnej. Dalsze punk
.10-e.i w p i er~szym t~rmini e I ty obrad przewiduj ą : wyoor
1 ? ~odz . 11 ~eJ w dr~~im 1.er- IKorris.ii Matki, wyb:ir Zarzą
mm1e w sali Robotn .c:-.ego Do . du Oddziału zw. zaw. Włókmu Knltur:v, ul. Armil C1.er- , .
·T
.
wonc.i 6.
marzy w omaszow1e, wybór
Porządek obrad bQdZi•' obej Komisji Rewizyjnej i S;łdtt
m0wal: ,~· ybór przewodnic;1.11- Koleżeńskiego.

I

Szeroka akcja
musi

uświadamia~ąca

towa;:oz.yszyć

walce
betyzmem

:z;

analfa-

W końcu u11iegłeq;o rok11 po znikoma i! o i\ć zg!oszon yc:h ast1111owiono n;i jedn~· m z p 1- nalfabetów.
„
s iedz•! ń
K•imisji OswtntuweJ
Zrozum i ałą jest. rzecH, że
przystąpić do jarl: na.1szyb3ZE'- analfabe1 a nii> prz:vcho i.zi na
go zl ikwidowania analfabety- lekcję jedynie w~kulek fła
zmu w m1escte. Znalazły ~ię • bego uświDd o mi e nia. jedynie
wkrótce odpowiednie fun•lu- dlatego. ż e nie zd .1!irno go
sze i .siły nauczycielskie. Spo- przekonać o ·olbrzym ich J..c~
rz ądzono dokładny spis anal- rzyściach, ~akie takt k·.trs mofabetów. Wszystko wskazywa- że mu d'1ć.
ło na. to, że akcja się uda, że
Trzeba tym ludziom wy 1l11przynajmniej w fabryirnch maczyć, że c7ęsto pn•'d nami
wkrótce analfabetów j;,ii nie zamknięta jest droga ·w 1•:i n !<U
b~dz1c.
społeczneirn
jedynie dl'l : ~g o.
Niestety, mimo znac ~me~o że nie umieją pi~:.ić I cz .v•<lć.
nakładu środków pien ;ę ż11ych że tym samym nie są 7.d -.int
i dażeq0 wldadu pra "f ~rga- dalej się uczyć.
riilflcyjnej kursy dla nnalfc.Przez R;; dy Z-k!;i rl nwp i 1<1'1
bctr\w przy poszczególr.yeh w la pr1rt.y.ine winna by('· n;ity rh
J-l;i cfr c h prRc;v nie ~pPln'11ią miast p0c:iieł11 w k a ;,d ~· m 7.aw p~łni swe~o zadanla. t:- kładzie pr11cy · ~ 7.!'rok.-. ;r,akrnC7.<;s7.cza na te kursy j ?dynif' jona akcja n świad a mi a j ąC'a . .

remis
Widocznie jedn'łk dwukrotny po- spółdziel1t2~
byt na deskach Nai:(rodzkie
go zawa7,ył na wyniku. Walk Dnia 14 h111. w piątek o gNlzi
'"-'. ~a~ach półciężk~ej i ~ięż- nie 10 w WK PZPR w Ło
kie.] r:ie było. Wynik ogol:r;.y dzi w snli konferencyjnl'j orf
brzmi 6 : 6. Sędziował V: nn będzi~ się odprawo spółchicl
gu na . punkty ?b· Sterosz:wsk1 ~ Łodz~, .na og?ł cza. Winni przybyć: przewoobtekt;vwme. Widzow by10 dniczący
sekcji spółdziel
tylu, 1 lu mogła pomieścić czych przy Komitetach Pcsala RDK.
wiatow;ró
i Komitetach
Należało by zwrócić uwa- Miejskich (miast wydzielona niepoprawnych spekulantów
gę na zbyt wygórowane ce- nych) oraz pełnomocnicy do Delegatura Komisji Sp~-1 właściciela sklepu spożywny biletów oraz brak punk·
. .
. spraw oczyszczama aparatu cjalnej w Łodzi postanowiła czego, zam. przy ul. Krzytualnosci w rozpoczynaniu [spółdzielczego i w:vborów do y.karać grzywną następuiące łowej 1, grzywną zł. 45 tyzawodów. Żałować należy.
. · ,
·
.
osoby zamieszkałe w Toma- sięcy za popieranie nadmier
.
.
.
.
. d kom1tetow członkowskich.
szowie:
nych cen za bib.ułkę papiero
ze miasto nasze nie posta a
.
.
• .
.
. .
.
.
.
KonferencJa ma na ce 1u 1 Stefamę 'Vozmak
zam sową oraz za brak rachunodpow1edme1szeJ, w1ększe1
.
.'
kó
k
k k
·
sali na tego rodzaJ·u irnpre- om-0wienie S!lraw aktu a 1-1p~łZJ'. . ~1.lk .nmehrs1<b1eg_o r 41.. kęwkazratouflpaunąn. aFela1_kasao !Prnz1yą=
h
t
• do '\\ asc1c1e ę
er acia m
zy. Wielu bowiem miłośni- nycb _oraz płrzygo c~an
. grzywną zł. 8.tys. z'ł to, że warę,
dzierżawcę mł\Tna,
k,ow b ó k su me
. mog ł o og 1ą- wv· orow w aclz gmmnyc 11 n· ·
·
d
·
h
k ow
·
zam.
przy ul. żwi·rki· 4 _ .,
f.!r"".'
_
1
·
ie
pos1a
a
a
rac
un
z<:
~ .,
dać meczu z powodu braku spółdzielni
„Samopomoc 1 kupu na jabłka , śliwki i wną zł. 5 tys. za brak cen- '
·eJ·sca
(Kl
Chi
ka"
"'ruszki JÓzefa Mielczarka nika. Marię Witczak. wla~ci
mi · ·
ops
·
"
· ' ·
,
cielkę sklepu. zam. przy ul.
Al. Wojska Polskiego 1-3,
..J.,
grzywną zł. 20 tys. _ za poCE N N I k OGI: O .S Z E "1
bieranie nadmiernych cen
za zaprawkę i za brak cenWielkość ogłoszeń
Za tekstem
Nekrologi
Drobne
nika. Marię Krzesiak, właod
1 do 100 mm
f50
50
ścicielkę sklepu, zam. przy
od 101 do ?OO mm
80
80
ul. Legionów 79, grzywną zł.
od 201 no 300 mm
120
120
30 zł
45 tys. za pobieranie nadpowyżei
300 mml
150
150
miernych cen za bibułkę pa
pierosową „Solali".
(j)

drużyna punkty po żywej walce, ob- byłby -s"'-sz.niejszy.

f.Ci,
niec na
III deski,
starciaodpoczywając
Nagrodzki
tę reJestracyJną RKU Lódz, . idzi~
Ogłuszko Jan,
Toma.szew do 8 sekund. Liczenie przerv
Ma.z„ Wieczność 38.
Sg 1wa gong

wladz

zarządu

I

Kary grzywn
z. -

czyta 1· c,. e '' Gos Tomaszowsk„ ,. "
------·-~--·------·

.

ł

Złóż ofiarę

na

Pomoc
.
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Tragedia Amerykońsla

Zimową

'

wówczas również nie znaleziono żadnego' ciała.
Na żakiecie młodej osoby była firma krawca
z Pittsfield. Na bucikach również firma z tego samego miasta. Żadnego iednak dowodu osobistei:(o
nie było przv niej, nie można więc stwierdzić iei
tożsamości. Był także w łodzi iakiś koszyk, lecz
z pewnością leży na dnie jeziora.
We wtorek, około dziesiątej rano zjawiło się na
Ci, którz:v widzieli jej towarzysza, mówią, że był
przystani kasyna dwoje młodych ludzi. Młodzie
wysoki, miał ciemne włosy, lat około trzydziestu
niec oznaj,mił Tomaszowi Lucas, zarządzającemu
pięciu; ubrany był w jasr.o zielonkawy garnitur,
kasynem, że przyjechali z Pittsfield. i wynajął manie ma więc~) nad dwadzietcia piE~r lat. wysokość
łą łódeczkę . Wsiadł do niej ze swą towarzyszką
t°'j pięć stóp i pięć cali I waży sto trzydzieści funi wziął le sobą kJ.>zyk zawierający prawdopodobtów . Włosy, długie i ·ciemne, ma splecione w warnie żywność . Odpłynęli w stronę północną jeziora.
kocz i okręcone dokoła głowy. Na lewej ręce pierPonieważ nie wrócili do siódmej wieczorem. pan
kionek złoty z ametystem: Zostały zawiadomione
Lucas ze swym synem Jeffreyem wsiedli w m0too tym wszvstkie okoliczne odd7.iały QOlicji, mię
rówkę i opłynęli iezioro. Na drui;tim je,qo krańeu
dzy nimi i w Plttsfield. ale do tei pory nie stwier' znaleźli swą łódż wywróconą , leżącą w malei zadzono 1ej nazwiska.
toczce, na ża<lne jednak śladv młodej pary nie na-·
Wiadomość ta„ tak zwvkła w porze letniej. nie zatrafili. Przypuszczając, że iest to zwykły kawał.
ięła zbyt uwagi Clyda. Zdziwił się tvlko, że orzyieurządzany często przez gości, unikaiących w ten
snosób uiszczenia zapłaty za łódź. pan Lucas zabnł chali specjalnie na tak niewielkie jezioro. uleitli wypadkowi i postradali Życie poclrzas białego dnia Było rówłódż do przvstani. Nazajutrz rano przyszło mu jednak na myśl. że może zdarzył się iaki wypadek z tą nież dziwne, :!-e nikt ich nie znal A jednak tak było ..
r.Iężczvma zaginął zupełnie .
młodą parą, więc z synem i ,przewoźnikiem udał się
Odłożył ga1etę nie przeimując się wcale tvm wyna poszukiwania. w pobliżu północnego vvvbrzeża
zobaczyli dwa kapelusze, męski i damski. zaczepione padkiem i zajął się własnymi kombinacjami na temat:
jak wvdo<>tać się ~ tej skomplikowaneJ sytuacji, w którą
w sitowiu jeziora. Zorganizowano więc zaraz akcię
tak głęboko zabrnął. ·
ratunkową i z sieciami wyruszono na poszul<iwania. O trzeciei po południu znaleziono ciało dziewNie przestajir rozmyślać położył się do łóżka i naczyny; nieznanej tu nikomu. wyciągnięto ie na raz przysz.łd. i. u do głowy myśl - a diabeł mu
brzeg i wezwano władze na miejsce wypadku Ciał!I chyba ją podszepnął - że gdyby to on i Roberta ... nie
mężczyzny dotychczas nie znaleziono. Jezioro w tvm
miejscu ma trzydzieści st6p E(łębokości. nie można Sondra. bo płyy•;.. doskonale. równie ciobrze, jak i on·
sam.„ więc gdyby to on i Roberta byli w tej łodzi ... jawięc mieć pewności, czy sieci dosięgnęły dna. Podobny . wypadek zdarz:r• ~1ę piętnaście lat temu kież to byłobv C.:oskonale wyjście z ej strasznej sytu-

Teodor Drei.'.ier
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I

acji... Jakaż ulga i spokój po tyc.h okropnych moralnych
zmaganiach!
·
Co też mu przychodzi do glowy? „. Gotów ~ęc dopuścić się zbro::!ni, byleby tylko wykręcić się bez skandalu? Nie powinien ani chwili o tym myśleć! To nikczemność, podłość!.„

Ale ... gdyby.„ przypuśćmy, stał się taki wypadek.i
przypadkt>wo„. bez jego współudziału.„
No, tak. m;all-:y wtedy wreszcie upragniony spokój„.
zakończy 1 by się ten nieszczęsny stosunek z Robertą.
Przestałby się jui jej obawiać!
Przestaiby się obawiać
o Sondrę.„
Bez hałasu, bez śladu, spokojne załatwieni ~ spra'
wy ... a potem wohość. zupełna· wolność! Taki sobie zwykly wypadeczek i.„ wszystko skonczone ...
Widział ciągle i siebie i Robt:rtę w podobn ej sytuacji.
Dlaczego mu to tel~ utkwiło w glowie? Tr było na pre wdę
straszne! Nie! Nit. powinien nawet myśleć o tym ... Jak
to? Chce zosta: r: ort:ercą? zbrodniarzem? Okropne! Chce
zupełnie

popP'nić zbrodnię~

Myśląc o tym przypomniał sobie listy dwóch jego
kobiet. Je:len tak: milutki, tak ślicznie op i sujący życie
w Twelfth Lake. Jakie czarującE obrazy kreśliła, by go
zachęcić do przy~&zdu.„ Czyż może zakosztować rozko·
szy przebywania ~ Sondrą, jeżeli nie rozwiąże tamtego
zagadnienia? A jPkież może znaleźć WJ jście, jeżeli odrzuca lo naj!atwi1,;jsze i tak natt:1alne? Przedeż taki wypadek może si ę ?.darzyć jemu i Robercie.„ Nie ma wcale
nd myś ll po!1ełt'\ i f-ria zbrodni... M:vśli tylko że wypadek
taki zdarzyć ślę r.~oże zupełnie łatwo.„

m

c. n.)

WYDAWCA: H . ::3 . W. „Prasa"
Komitet L'<.e1h1l{nvjn:v. Red I Adm. ł,órl?.. Piotr knw!-ok8 !<fl. fpJpfr1r": Redaktor NaC". 210 14 ~Pl{rPtAri<lt <!!'14 Zl. fled. nocna 172-31.
Piotrkowska 55. tel. 111-50. ffonto PKO V11·1505. Zakł. Gra.t. RSW „Pras~ ", Administracja nie przyjmuje odpuw ie~zialnoilci za termfnl')\V\ dmk 01?ł0szE>ń.
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TEATRY
Pdstw. Teatr WoJska Polsktego

I

w Z.Odzi, Ul. Jaracza 27
Dziś o godz. 19.15 . komedia

hP al'yka Kleista pt. „Rozbity
d.:lian'' w przek!apzie Zbignie.
wa Krawezykowskiego. Sztuka
odznacza 1ię boga.ctwem rysów
obycza.jowy~h i zdrowł tendencji!- społeczni! i moralni!, które
~łoszą zwycięstwo prawdy i nie
winności nad podstępem i fał.
Ezem.

Okręg Łódzki otrzymał 5 glosó

~Przed walnym zgromadzeniem Polskiego Związką Plywackie~o

T.EATR „MELODRAM''
ul. Traugutta 18 (Gmach OAZZ)
Dziś o godz. 19.15 „Gody Wo
e0 lue" - widowisko ludowe w
układzie i reżyserii Leona Schil
11'1 a. Pełne uroku widowisko o·
]>jera się na motywach obrzędo
wych, tekstach mówionych, śpie
wach i tańcach związanych z lu
dowym obrzędem sobótki, wese
l.t i dożynek. Kompozycja muRaczkowzyczne. Władysława
~ kiego i Kazimierza Sikorskiego, tańce Barbary Fijewskiej,
ko,tiumy i dekoracje Stanisła.
wa Cegielskiego.
'Vkrótce premiera współczes·
nej sztuki amerykańskiej Artu.
nowy rekord Polski w sztafecie
ra Millera pt. „Synowie''.
3x100 st. zmiennym.
TEATR „ OSA ' •
W związku z mającym się nd
Traugutta 1 (:W sali „Syreny") być w dniach 15 i 16 bm. doro.

I

SKREśLENI Z I.ISTY
3xl00 m st. zm.
mianowicie:
CZŁONKOW
dla pań - ZKSM „Piast" (Gli
pzr
wice) w czasie 4: 31 ,2 min. uzy
Mocą uchwały zarządu
skany w dniu 8.8.48 na baseni~ skreślono z listy członków WKS
,
w Zabrzu; 200 m. st. klas. pau
- Hildegarda Kaleta (ZKflM (Ino~rocław), WMKS „Party.
IKS (Ino·
(Bydgoszcz),
zant
.
)
·
Gl'
"
.
) TG
1w1ce - w czasie
,. P rn~t
„sokół" (Kra.
d . wroc1aw ,
k
·
3 18 5
członków
ruu lków). Na nowych
~zys any w
: ' mm.
GZKS (J · )
· t
8.8.48 na baseme w Zabrzu; 400
, anow •
Alfreda rrzyJę o - . "
m. st. dow. pań
( Gdansk).
ZZK „Ge dania
Boehmówna (BBTS Bielsko)
OSTATECZNY
NOWE REKORDY 1:0LSKI w czasie 6:22,0 min. uzyskany
OBRACHUNEK
Zarząd PZP zatwierdził po-jw dniu 15.8.48 na basenie w
członków
Lista zrzeszonych
nadto nowe rekordy Polski, a Wrocławiu.

zów "Wyszkoleniowych dla za.
trenerów
sprawy
wodników,
P7.P, w szczególności ustalenia
dyplomów,
sp06obu uzyskania
wynagradzania
angażowania i
to samo tyczy się r6wnież in·
struktorów. Zarząd wystąpi też
stałych
o ustalenie terminów
na główne mistrzostwa Polski
oraz mistrzostw w hali krytej.

-1

I

~~~~~;:n~ ~~~~~!~~;n:: T~~~~ Spółdzielcy wyłonili

KATOWICE (obsł. wł.)
W Katowicach zakończyły się
rozgrywane od czwartku mis.
.
cznym walnym zebra.niem Pol. trzostwa Polski ZZ Spółdziel·
·
skiego Związku Pływackil'go, cow
w p1"ł ce ręczneJ.·
W trzecim dniu turnieju przy
z.arz:ld b PZP ustalił klasyfika·
~~in: ~~~o~:~~!~!,ło~o~wdz.k01·ekmruę stąpiono do rozgrywek szczy.

Codziennie o 19.30, w niedzio·
lę 1 święta o 16 i 10.30 komedia
muzyczna pt. „Porwanie SabtKasa
n~k" z J. Węgrzynem.
czynna od godziny 10 bez przer
poznańskiemu, pomorsko • za.
wr. T'eL 272· i O.
c~odnie_mu, pomorskiemu, ślą.s·
przyv.
kiemu 1 warszawskiemu
Teatr Powszechn"'
Patistwoł ó
J
~J
nano po 5 g os w, w klasyfika
11 Listopada 21
CJ.i klubów pierwsze minJ"sce za,;
. .
.
·.
C~ d zienme o go d zm1e 1 9.15 muje ZKSM „Pogoń" "(Katowi"
doskonała satyra I. Erenburga ce) _ 153 pkt. na drugim mi.ej
ZKRM
się
uplasował
pt. „Lew na placu". Passe-par· scu
„Piast" (Goliwice) _ 141 pkt.
tout ważne.
Obu klubom przyznano po 4 gło
otrzymaly:
sy. Pp trzy głosy
TEATR KAMERALNY
„Polonia" (Bytom) _ 134 ) ]:4kt.
Domu żołnierza
z,ZK „Grom" (Gdynia) _ J2:3
ul. Daszyńskiego 34
(Zahrzt')
dniach pre· pkt., „Zjednoczeni"
W najbliższych
rr. iera komedio.farsy E. Pietro· - 112 pkt„ „Elektryczność"
(Warszawa) - 106 pkt. „,Var.
w:i. „Wyspa pokoju".
Teatr Kukiełek RTPD
Nawrot 27, tel. 160-07
W każdą niecllielę i święto 0
Czarodziejski .ta.godzinie 12
losz" _ wid;~sko otwarte.
Teatr Lalek „ARLEKIN' •
Z.6dt, ul. Piotrkowska 150
telełon 258-99
godzinie 17.ej
Codzie•rnie o
l\Iichały i świat cały''
,.Dwa
Niezwykłot podróż
Franta.
rlnoJ..oła świata. Din dzieci i star
c-•r··l-i

KINA
ADRIA - „Wiosna''
godz. 16, J 8.30, 21, w niedz.
l:J.30. film dozwolony Jla mło
d?-ieży.
BAŁTYK

-: „Gnramiszwili'',
godz. ·J7, 19, 21, w niedz. 15
film dozwolony dla młodzieży.
BAJKA - „Cygańska Miłość"
gorlz. 18, 20.30, w niedz. 13,
15.:l(l, film niedozwolony dla
młodzieży.

GDYNIA - ,,Program Aktual·
t:oMci Kraj. i Zagr. Nr. 2.
godz. 11, 12, l:l, 16, 17, 18, 19,
20, 21.
HEL - · (dla młodzieży) „Usta·
tr;i Mohikanin''.
godz. 16, 18, 20, w niedz. 14.
MUZA - „Zagubioni. dni''
godz 18, 20, w niedz. 16.
film dozwolony od lat 14.
POLONIA- „Słońce wschodzi''
gr!dz. 17. 19, 21, w niedz. 15,
filw dozwolony dla 'inłodzieży.
„Casablan·
PRZViDWlOśNIE ca"
godz. 17.30, 20. w niedz. 1~30,
Jl). film niedo.c wolony Jla mło
dzieży.

tWB<>'l'NTK - „Pieśń Tajgi"
godz. 15.ilO. 18, 20.;{0, w niedz.
13, film dozwolony dla m.ło
dzieży.

l~OM A

- „Gilda"
godz. 18, 20.30, w niedzi'llę 13,
15.30, film niedozwolony dla

młodzieży.

IH~KOHD

-

„Rosanna 7

księ·

życów''.

godz. 18.30, 20.30, w nicdz.
14, 16.
l!'ihu niedozwolony dla mło·
dzieży.

STYLOWY - „Wielkie Nadzie
je"
gódz. 18, 20,30, w niedz. 13,
1.; 30. l·'ilm niedozwolony dla
\
młodzieży.
„Czarodziejskie z1ar.
śWT'l' no"
godz. 18, 20, w niedz. 14, 16,
film dozwolonv dla. młodzieży.

I
•

piorniak~ w hali. W konkurcn
cji kobiet do mistrzostw zgło.
. ty1ko dwie drużyny, wo
s1'ł y się
b ee czego od razu rozegrano f i
nnł. W meczu tym SRS (Wa?'
SGKS (Gru·
szawa) pokonał
dzią.dz) 8:2 (4:1), zdobywając
Parszu_
bramki ze strzałów lak - 5, Tkaczyk, Rogowsl•iej
Bramki dla SGKS
i Gackiej.
padły ze strzałów Roszakówny
i Hekówny.
szczypiorniaku męskim
\V
,:Tęcza" (Katowic!.') pokonała
po ciężkiej walce SKS (Warsza

mistrzów w piłce ręczne1·

•
rok l!H9 zdobył łódzki TUR.
Oczek:wany z naiwiększym za_
inte:esowaniem . mecz TUR.n z
„Zrywu"
druzyną.
ckshgową.
(dawniej YMCA
gdańskiego
· po za·
Gd ań~ k·), za k ończył się
ciętej walce zwycięstwem Lo_
dzian 4lj34 (14:14), Kosze dla
10,
Łodzi zoo byli: Michalak Skrocki _ O, Pawlak , - 17 ,
4, dla
Szor - 4, Sińczak , ··, _ ·v
.„arko ws k"i 1 _
„Zr ywu
16 , M ar1rnw~ k"·1 II - 2, T yszki e
W . k
·
- • ·• 11.
ezy
wicz - . 4 i
•
<
W s1atkóVl'.c? męskie~ do fi·
nału zakwalifikowały ~1ę dru.
gdańskiego „Zrywu".
żyny:
Tl}R (Lódź) or~z. „Społem"
(Kra~ów) .. ~wyc1ęzył t~ Zryw
(Gd~nsk), b1Jąc w ostatnim ~pot
kanm TlćR (Ł) 2:1.
W siatkówce ŻC'ńskiej w de·
Grudziądz.
W koszykówce męskiej tytuł rydują.cym spotkaniu siatkarki
mistrza ZZ Spóldzielców na ZZK pokonały AZS 2:1.

Bramki dla
wa) 10:8 (8:2.)
~lą.zaków zdobyli: Sidelko -6,
Rozpendowsk~ i Olejnik po 2,
dla War zawian - Pachla -4,
Wąsik - 3 i Duszok .W dru.
·
po k o·
..,
meczu TUR ("ódź)
gim
nał „Tęczę" (Kielce) 12:8
(~:5). W finale z~y•:stwo .od
niosła ,,Tęcza'' (Kat\ zwyc1ę.
żając TUR (Łódź) 16 : 2 ( 8 :0).
W turnieju koszykówki kobieccj bezkonkurencyjnym ~)ył
warszawski SKS, który wygrał
· k szego
· tk'ie mecza b ez wię
wszys
grała
wysiłku zarówno kiedy
reprezentacyjna,
jego piątka
jak i wówczas, gdy na boisku
znajdowała się pią.t~a 15-16·
letnich dziewcząt. Drugie miej
sce zajął łódzki TUR, trzecie
gdański ,.Zryw" czwarte SGKS

Czołowa piywac.zka polska

Liszt6wna
k
..
PZP
k' wyn;s~.l ~· okręg~.\ra k?W
ie ee i:::
~11; - łńd 1~1 ow_'._
• w pom
z' m
. ' w
sk1_m - 14, w pomorsko_ - zacho
dmm --: 5, w poznańskim - 9,
14, w warszawwk ' ~ląsk1m - W
h
10 .
tymcznsowyc
s im .
•
okr<>'>'ac PZP zrzeszonych Jest
'"
4 'kluby,' a we Wro.
w Gdnńqku
cławiu 5 klubów. Trenerów po.
mianowicie:
siada PZP 4 &
Berlik
Wieliński (W~rszawa)
(SieIQ.ianowice), CzerU:ak (Kra
ków) i Antoniewicz (Poznań).
Instruktorów kadrowych spO!·tu
wyczynowego posiada PZP 6.u
a wyszkolenia ogólnego - :rn.
Liczba sędziów wynosi 86, w
tym 3-ch międzynarodowych.

1;

103 pkt., - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·
ta" (Poznań)
YMCA (Warszawa) - 82 pkt„
AZS (Warszawa) - 67 pkt.: Ko
lejność 19 klubów, mają.cycb po
dwe. głosy otwiera „San'' {Po·
znań), e. na końcu ·znajduje się
klasyfika.:
ŁKS (Łódź). Listę
cyjną. zamykają. 54 związki ~por
tuwe, posiadają.ce po 1 pkt.
W ogólnej punktae,ii :MoRkwy ornz 2 razy łyżwiarze między
MOSKWA, (obsł. wł.) - WI gielska.
„Dynamo 1 ' , w ~kład
W WOLNYCH WNIOSKACH.
stolicy Związku Radzieckiego piwwsze miejsce oraz nagrodę leningradzcy.
którego wchodzi najwięct>.i re.
przechodnią. zdobyła reprezenta
W drugim dniu zawodów po prezentantów ZSRR, a „Medy·
Zarząd PZP wysunie na ~\'SI. zakończyły się doroc:.1ne zawo
Mecz łatwą wygrali
nym zebraniu szereg wniosków, rly łyżwiarskie z udziałem 8 cja. miasta Gorkij. Jest to pier goda. rownież nje dopisała łyż. kiem' '.
Moskwy, Leningrad.u, wsze zwytię~two Gmkij w tych wiarzom, gdyż temperatura u. ~iatkarze „Dynamo' '.
Łatwe
m. in. o przyznanie okręgom miast:
bowiem trzymywała się powyżej
świerdłowsłtfl. zawodach, dotychczas
zera. zwycięstwo odniósł również ze.
PZP - wrocławskiemu i gdań· Omska, Gorkij,
zwyeiężyła drużyna Większość więc wyników
nie i<pół siatkarzy CRDKA, nad dru
skiemu, prawa powołania do ży Kirowa, Czclahińska i Archu. 7-krotnie
przekraczała przeciętnego pozio żyną. „Bolszewik''.
okręgów
samodzielnych
cia
mu. N a wyróżnienie jednak za
Dalsze
pływackich.
związków
Siatkówka. należy w Zwi~z..
który ku Radzieckim do najhardziej
sługU,je czas Proszina,
wnioski dotyczą.: sprawy oho.,
wygrał bieg na 5000 m w 8:56
aportowych.
popularnych gier
min. oraz wymk leningradzkie
organizowanie go juniora Pawłowa, który uzy Jest ona również sportem ma·
W niedzielę odbyło się Doro. 1kolarskie.i, b)
<:zne Walne Zebranie członków pqgadanek z dziedziny turysty skał na 3000 m czas 3:35,6 min. sowym, stoją.cym nli wysokim
Program
poziomie. O . poziomie gry siat
organizowa.
na śro~ 12 stycznia 19ł9 r. Sekc•ji Kolarskif'j Wł. Zw. Dzie ki, kolarskiej, c)
karzy radzieckich mieliśmy moż
nie zawodów o charakterze pro
szkolna dla wiarskiego .h.1u1u Sportowego
11.40 AUclycja
sa·
największych
sześciu
W
1
ność przekona6 się podcza! ich
pagandowym (wycieczki, raj.
Odpowiedzi w Łodzi.
klas młodszych lach sportowych Moskwy rozpo pobytu w Polsce, gdzie w'Ygrali
rowe·
na
wyścigi
i
zjazdy,
dy,
ustę
uJóoleniu
1
dyskusji
Po
.
na listy. 11.57 Sygnał czasu i
częły się w niedzielę rozgrywki
prze. o mistrzostw9 miasta w siatkó. wszystkie swoje spotkania na.
Hejnał. 12.04 Wiadomości polu· pµjącyru władzom sekecji jed· rach turystycznych), d)
zawodaclh,
międzynarodowych
wśród
selekcji
prowadzenie
wybra.
absolutorium,
uogłośnie
dniowe, 12.20 Muzyka rozry~
wce.
po.
wzbudzając dla swej gry
k.owa. 12.30 Koncert dla s1kół. no nory Zarząd Sekcji na rok czonków Sekcji i zalegających
Do ciekawsz.vch spotkań w dziw, ~ie 'tylko widowni, ale
opłatach składek członkow.
13.30 Przerwa. 14.30 '(Ł) Z pra- 1949 w następują.cym składzie: w .ch
pierwszym dniu należał mecz i fachowców.
skreśl1"c'
·
Karpiński ldieczy. Ski
~Y· 14.35 (Ł) Melodie operetko prezes --------------------------prtelimi·
rawnież,
Uchwalono
rzędu),
z
ezwarty
raz
(po
sław
(Ł)
we Lehara. (płyty). 14.55
ok Spod zn' OHU -•~o_,,z„
sk „
' t
,,. •••
~
„Z dziedziny radiotechniki" - zastępcy: Tarczyński Kazimierz narz b u d ze owy e CJI na r
1949
założyli
• kalendarzyk wyścigów i
15.05 (L) Kwadrans utworów i Sik Stefan, kapitan Sekeji:
przez ~
skrzypcowych z płyt. 15.20 (Ł) Tarczyński Aleksander, kapita· imprez, organizowanych
niej zostanie uwzględniony.
Koszy
porażką.
z
związk11
W
delegatów
Królikow. Sekcję, oraz wybrano
Pogadanka aktualna 15.30 „Zwie nowie turystyczni:
niedzielnym BOkserska kl B
Zebranie karzy· Zrywu w
ski Wacław i Czernecki Jerzy, m. Walne Roczi::e
dzamy z malarzem świat''
spotkaniu z AZS-em (po dogry
sekretarz: Szczerbiński Jerzy, ŁOZK.
gawęda podróżnicza dla dzieci,
15.50 Uu~yka popularna, 16.00 zastępca - Królikowski Józef,
W uznaniu zasług, położonych wce) Zrywiacy założyli protest
Banasiak Alek- dla l:.lekcji kolarstwa łódzkiego,
Dziennik, 16.30 Skrzynka tech· gospodarze: Po niedzielnych rozgrywkaPh
Florian, Doroczne Walne Zebranie od. gdyż podczas dogrywki sęclzia
w sza. sander i Dziedziczak
niczna. 16.45 „Gramy
D:.r;1lomem iHonoro. Misiak anulował zarządzenie dru kolejność drużyn w tabeli gier
chy", 17.00 - „Melodie operetko skarbnik: ZemlPr Julian, pomoc znaczyło
0 miRtrzostwo ligi koszykowej
, k"
R
d ·
·
kol. Leonowa Piotra.
we i. filmowe". 17.45 Pogadan- Ranitarna: Piotr Leonow, człon wym
aczyns iego, J.est nastęJ.UJ'"-ra
giego sę zicgo
.
..,...
k
ramienia
z
zebranu
w
Udział
mandat~w:
bez
Zarządu
kowie
„żylaki"
ka nnukowa, 17.50
7
7
Paweł, Myszkowski ł',UZK brali: ob. ob. Komorow dy ·tującego rzut wolny dla l) ZZK
289:200
„Gawędy Kermen
pogadanka z eyklu:
307:218
6
2) YMCA (Ł) 7
Zrywu.
lekarskie". 18.00 (Ł) Redtal Władysław i Macielski Włady· ski Antoni, Jóźwiak Wacław
250:235
4
8
.l?rotest Zrywu został przeka- 3) AZS (W)
Marusik fltefan, a z ramienia
altówkowy prof. M. Szaleskie· sław.
255:253
4
7
Spraw Sę· 4) TUU (Ł)
Wydziałowi
prz~z Zarzi}du Głównego DKS-u: ob. zany
z uchwał pod.jętych
P. Czajkowski go, 18.20
267:2()9
4
9
d b 5) „Warta"
d
.
ki h 1.
„Scena pisania listu'' z opery Walne Zebranie, należy wym1e ob. ·prezes Dąbrowski Marian.
250:293
3
8
naJtnaw uq:>o 0 • 6) AZS (K)
1 ~.Jl\ nić: a) bezwzględną walkę z Pni Proni~ław i Zientarski Zo- ziows c
Onegiu"
„F.u~eniusz
l97:2(i4
2
8
7) „Wisła"
„Dzieje jedneg-o strajku'' - alkoholizmem wśród młodzieży non.
kich walkach zdohyli tytuły mi 8) ,,z,.,.oda"
26!1• 0 •5
8
1
strzów Rady Centralnej. Płato· ___„_________
wspomnienia. W. Wasilewskiej
03), l!l.00 „Dobra szkoła" ·- W. PUSZKIN
now i Azerenkow zajęli drugie
Bokserska kl. B
Hl.'.!5
~luchowisko dla wojska.
miejsca. Teraz mamy już w naT'iosenlH i duety. 19.40 „WszecL
szej sekcji bokserów drugiej i
nica Radiowa". 20.00 Dzienmk,
thr.ciej klasy. Wyrośli bokse.
Włókniarz:
Zryw
Chopinowska,
Audycja
21.00
przyjemnie, moich rysunków, byłem zd11111io rzy, z którymi liczą się na rin·
Było specjalnie
21 .RO „Zimo\vy kraoiohraz'' - gdy naczelny in:lynier fabryki, ny. To był prawdziwy
się olie<'nie mi.
ttczą,cych
W
Moskwy.
'{at·b
ringi
andyrja poetyrka. 22.00 Muzy_ kt6ry od początku interesowal !'hłopcy triumfowali.
A przed dwoma driami •trzoHwarh drużynowych kl. B
kii taneczna (Ł) Muzyka z płyt
Korab
pokonała
'1.'ołma Energetyka
Późuiej dowiedziałem się, że znów spotkałem się z
się· sekcją bokserską. powicd;1ial
22.58 (Ł) Omów. progr. lok. na mi pewnego razu, że nioi chlop przez trzy tygodnie, nie bacząc czewem - ojcem. Poczekał, aż (Piotrków) 10:6, a DKS (Alek
jutro. 23.00 Ostatnie wiadomo. cy zaczęli lepiej pracować, •tali na dni wypoczynkowe, Mosjn_ ijlrnf1czę Tozmowę z e;hłopcami, sandrów) Filmowca 9:7.
ści, 23.10 Muzyka tanecznn. i kin, i Płatonow pozostawali po i podszedł do mnie.
Jutro to jest we ~zwartek, od
się bardziej zdyscyplinowani
2:1.20 Program na jutro. 2a.30 zżyci z sobą. Zresztą sarn te:l to pracy, starannie przygotowując
- Bardzo wam dziękuję, to. będzie się w ha li Wimy o goZakończenie audycji 1 Hymn.
powie· dzinie 19 mcrz rezerw mistrza.
warzyszu treoerzcl
rlostrzrgłem . Razem <'hoilzili§my ten poilart>k dla sekrji.
Po dziewięt•iu miesiącach tre· rlział. Nie zrozumiał~m. za co. i wic<'mistr7.a okręgu - Zr~·wu
na stadion jako t•ała ilrużvna
'l'?1 'ZA - :.Hen n milnś1•i''
- Ryn<'k mój ~tal się rlnhryru i Włókniarza. Zr,,-.v wy~tąpi w
po raz
dinrlziliśm~· na nowe filmy. Ze 11in:.:u moi uczniowie
godz. 15, 1 i .ilO, ~o. w 111ec1z
sp6ł krzepł, Ring, ktrlry kosztu. pierwszy brali urlział w zawo- prn„ow11ikil'm, poważnym czło. ~kładzie:
Potocki, Kouarzew.
dla
12.30, film niedozwol~
je dużo pieniędzy, chłopcy zmaj dach o mistrzostwo Ceutralnej wfrki1•m. Ma teraz zupełnie in. wski, Zajączkowski, Beśko, Prze
młodzieży.
ue vo•n•eresowania.
strownli sami, Kiedy ujrzałem Rady „Spożywćy".
Molenda. I
piórka, Karpoff,
\Koniec).
cięż.
po
Czibirew
i
Mosjakin
według
wykonane
rinJZu,
'llześci
prawdopodobnie Kłodas.
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