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Polsko - brytyjska .umowa handlowa
została

ŁĄCZCIE

Indonezja walczy

·podpisana w dniu wczorajszym w Warszawie

obrotów między obu krajami wyniesie
150 miln. funtów szterlingów po każdej stronie
Wysokość

WARSZAW A <PAP). W
dni u 14 b.m. została podpisana w Warszawie 5-letnia
umowa handlowa polskobrytyjska.
Z ramienia Rządu Polskie
go umowę podpisał minister
Przemysłu i Handlu Hilary
Minc, w imieniu Zjednoczonego Królestwa ambasador
Wielkiej Brytanii sir Donald
Gainer. Przy podpisaniu umowy obecni byli: Minister
Skarbu K()nstanty Dąbrowsk., sekretarz generalny M.
z. ao::ibasador Wierbłow~
s.
ski oraz członkowie delegacFji WbrytSytjskiej, z panem R.
acy
·
•
Wartość obrotów przewi-ltianych w umowie pomiędzy obu krajami oszacowana
' est na sumę 150.000.000 fun
.
. •
•,
.
to-.., po kazdeJ s~ronte.
Umowa powyzsza stan.owi
dalszą rozbudowę porozu·
mień handlowych zawartych
w latach 1947-1948.
Umowa przewiduje poW'aŻny eksport ze strony pol
skiej, zwłaszcza w zakresie

I

Icję udzielania przez r::'.id
czego i chemicznego.
Po stronie importu do Pol brytyjski zezwoleń ekspor:.ki umowa przewiduje do- towych na towary (surowce,
stawy surowców, jak: weł- dobra inwestycyjne itd.),
ny, sizalu, manilli, ropy na- oijt;te listą eksportu brytyj
ftowej, kauczuku, cyny, ni- skiego do Polski (o ile będą
kh., półfabrykatów miedzi, one wymaE ane przez ustaferro. stopó\1\-, barwników, wodawstwo brytyjskie).
Ponadto układ przewidu·
()pon i dętek.
Ponadto umowa przewi- j<"' powiększenie na rzecz
duic dostawę dóbr inwesty- Polski kredytu na z ;kup
cyjnych na łączną sumę 20,weh•Y do wysokości 2.500
·. ·sięcy funtów.
milionów funtów.
Ni ezależnie od te.~o. do
Umowa zawiera gwa1anPodz1· ękowan1"e

za

nenera11·ss1·mussa Sta11·na

S

życzenia

. . .
.
rodzrn, zarząd główny Towarzy
stwa Przyjaźni Polsko _ Ra- k~wame za gratulacJ.~ 1 zy~Zl.ldzieckiej otrzymał od a.mbasa· ma, przesłane z okazJl 69-teJ ro
dorn. Z. S. R. R. Wiktora Lebi•3 cznicy urodzin".

węglowy

wysunął

dotychczas 2.953 robotników
na stanowiska kierownicze.
Z tej liczby 25 wyznaczonych zostało na stanowiska
dyrektorów i wicedyrektorów
węglo
zjednoczeń przemysłu
wego i kopalń.
735 robotników wysunięto
na stanowiska średniego i wyż

szego dozoru technicznego:kierowników wydziałów, sztygarów, nadsztygarów itp.
-o-

96 dni przad terminem
wykonano zobowiązan:e
w porcie gdańskim
wARSZA wA (PAP). - Pań

Sukces

został

ONZ z dnia 16 listopada

biegłego rok~.

u-

Ma to umożliwić ostateczne
przywrócenie pokoju.
Ze strony Egiptu bierze udział w rokowaniach 4 delegatów z płk. SEIFEMEL DINE na czele, a 5-cioosobową
delegacją żydowska kieruje
dr WALTER EYTAN. dyrektor generalny Ministerstwa
Spraw Zagranicznych Izraela .

przemysłu

Reorganizac,· a skupu

eu.moweeo

b

.
ront

Delegaci Izraela i Egiptu
uzqodnili następujący porządek dzienny rozmów:
1) Gwarancje niepode.imowa
nia ofe~yw wojskowych I za
pewnlenle wzajemnego bez.
P1eczeóstwa. _
2) Wy~ona.1!1e rezoluch Ra.
d.Y. Bezpleczenst'ra z dnia 4
11s .-0pacla i 16 I stopada ub.
roku w spraw1e rozcimu i za
wieszenia broni
projektu
3) ZredagowiWle
układu o zawieszeniu bront.
4) Parafowa.nle układu.

WARSZAWA (PAP). w Hilarego Minca na Kongreczasie od 13 do 18 stycznia sie PZPR i na ostatniej seodbywają się w całym kraju sji Sejmu Ustawodawczego.
Główne wytyczne tej akwojewódzkie konferencje go
spodarcze, poświęcone DO• cji zostały już ustalone.
Są nimi: zbliżenie aparatu
•.
wej. organizacji skupu.
Pierwsza z konferenCJI skupu do producenta i uprowojewódzk'kh odbyła się w szczenie zasad klasyfikacji
zw· rząt rzeźnych, ustalenie
Warszawie w dniu 13 bm.
W czasie tej konferencji stafych, opłacalnych cen dla
()mówiono obszernie wytycz- rolników, prowadzenie racjo
ne nowej organizacji skupu. nalnej polityki hodowlane)
Organizacja obrotu żywcem oraz przeprowadzenie szero.
k k. . k .. k t kt
t
•
.
. t b
1es 0 • e~rue g 1~wną ros ~ iei a CJJ · on ~a .owe].
1
skupu
orgamzac3a
Nowa
politycznych
czynmkow
gospodarczych, czego dowo- zwierząt rzeźnych usprawid
dem są wystąpienia Mini-,zaopatrzenie świata pracy \\7
stra Przemysłu i Handlu - mięso i tłuszcz.

Nowe zwycięstwo partyzantów Markosa

Fabryki podległe Ogólno polskiemu Zjednoczeniu PrzeGumowego wykonały roczny plan produkcji na
rok 1948 w 134 proc.
Wśród fabryk tych najlepsze wyniki osiągnęły: „Stomil", „Pepege" i „Gentleman".
Z początkiem bieżącego roku na mleJl'Cl' Zjednoczenia
1:ostał;v utworzone Zjednoczone Zakłady Przemysłu Gu·
mowego, jako przedsiębiorstwo wyodrębnione z siedzibą
w Łodzi.
Nowemu przedsiębiorstwu podlega 12 wytwórni gumowych w całym kraju.

mysłu

Panika

wśród

monarcho-faszystów w środkowej Macedonii

dniowej dzielnicy miasta.
Zacięte walki toczą się o
zdobycie kilku szczytów gór·
skicb wznoszących się nad
miastem .
Agencja United Press donosi, iż na krótko przed sztur---------------------------------------------

BUKARESZT <PAP). - W
związku ze śmiałym atakiem
partyzantów l\'larkosa na miasto Nausa, radio ateńskie do·
nosi, że pod naciskiem oddzla
łów demokratyc:z:nycb wo.iska
--------------------ateńskie wycofały się do polu-

Anglia szk.Oli
Generałowie

ieńców

armi·ą
SS - zbrodniarze wo;enni w armii Iraku, Libanu i Syrii
Hamburga do Bejrutu i Kai- /ku Radzieckim. Nazwisko jego figuruje na wielu listach
ru.
zbrodniarzy wojennych.
.
.opubhko""'.a?y dokument .za
Do sztabu armil syryjwiera rówmez n!łzwis~a ;iesklej przydzielony został
k~órych generało"". me~1e~k.1ch, któr_zy. obecme znaJdUJą SS-Obergruppenfnehrer Wolff,
który podczas wojny stał na
się na Bl!sktm Wschodzie:
• ·· pancerne j na
W sztabie armłl Iraku Czel e d YWIZJI
·
znajduje si"" SS-Gruppen froncie zach 0 d nim.
armil Libanu
Doradcą
fuehrer Dirlwanger. który pod
jest SS-Gruppenfuehrer
czas wojny dowodził dywizjami SS, walczącymi z party- Katzman, który podc:i;as wojt i w Polsce I w Zwłąz- ny był jednym z dowódców
zan
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..;..._ _ _ _ __
_ _am

2

Sonderpolizei w Polsce.
Katzman kierował akcJ·,..
"' lik
widacji ludności cywilnej w
okresie okupacji.

4

W Bagdadzie przebywa
SS-Standartenfuehrer BI
sanz, organizator dywizji „Ga
lizien SS", w skład której
wchodzili faszyści ukraińscy.
W najbliższych dniach przy
będzie do Kairu i Damaszku
dalszy kontyngent generałów
i ofi'cerów ru·emi'ecki"ch.
Dokument powyższy został
opublikowany przez znaną pu
Fred.ę Kirchway,
bi'ICYS tk ę,
SO ą • •• która
mię
domaga się, aby geneBelgia wstrzymuje dostawę gazu dla Franq•i ralny sekretarz ONZ Trygve
L!e, oraz prezydent Truman
PAR?="Z (PAP). Belgia po- zmów ~andlowych między o- wydali zarządzenia w sprawie
orzeprowadzenia śledztwa odstanowiła wstrzxmać do.stawę bu kra1~mi.
Jak wiadomo, Francja przer nośnie działalności hltlerowgazu dla FrancJL DecyzJa rzą
du belgijskiego pozostaje w wała dostawę koksu dla Bel- skich generałów ną Bliskim
. wschodzie.
związku z niepowodzeniem ro gii

1

3

M arsh a Jl owcy

• d zy

mem partyzanci wysadzili w
powietrze wszystkie mosty łą
czące miasto z okolicą, tak, że
Nausa była całkowicie odcięta
od reszty kraju.
Siły zbrojne partyzantów w
Nausie liczą 2 bataliony uzbro

. niemieckich ~~~:rz:.

Izraela

d o Walki. z

NOWY JORK (PAP).
„Nation AssoStowarzyszenie
i
c ates" przesiało na ręce sekre
tarza generalnego ONZ Tryg·
ve Lie, Prezydenta Trumana.
oraz członków Rady Bezpieczeństwa oryglnalny dokumen~
z którego wynika, że oficerowie brytyjscy I egipscy szko
tą jeńców niemieckich do wał
ki z armią. Izraela.
W tym celu utworzono już
2 brygady niemieckie. które
·
ść
·
t
armu· · eg1pczę
s anowią
skiej.
Zołru'erze niem1·eccy otrzymali zaliczki w wysokości 100
funtów.
Pozyskano również współpełnienie zobowiązań, podję- oracę byłych generałów hitletych przez pracowników przed rawskich. jako doradców woi
siębiorstwa. dla uczc7-enia Zje skowych armii arabskiej. Gednoczenia Polskiej Klasy Ro- nerałowie cl zostali przetran:soort.owani na samolotach z
botniczej.

stwowe przedsiębiorstwo robót inżynieryjno-morskich zło
żyło Ministrowi żeglugi teleg raficzny meldunek 0 przedterminowym wykończeniu odb ud owy f a l oc h ronu wsc h od niego, oraz przebudowy nabrzeża rudowego portu gdańskiego.
. .
W ym1emony odcinek portu
do eksploatacji
oddany
·
d
·
na 96 d m prze termmem.
wykonania
Przyśpieszenie
powyższych prac stanowi wy-

Przemówienie Prezydenta R. P.

•

•

•

Walki partyzantów Indonezyjskich z Imperialistyczną arNa zdjęcia
mią holenderską objęły znaczne tereny Jawy.
fragment walk ulicznych w Jagjaka.rta (Jawa).

Jednoczesme w tym samym dniu został podpiuany
przez ministra Skarbu K .
D~browskiego układ odmro
że:liowy, mający na celu u.
zrealizowania podczas otwarcia bibliotek gminnych
n.ożliwienie
.
zamrożonych należnośd pol
Komitet Wojewódzki Fun- 1min. 15 Prezydent Rzeczyc;kich obywateli na terenie
Zjednoczonego Królestwa. dacji Bibliotek Gminnych za pospolitej Polskiej Bolesław
d t
w ramach układu zawarte wtiada!°ia ~szysktkie.tptowi~- Bieprut. • . . p
rzemow1eme rezy en a
owe 1 gminne om1 e y, ze ·
zostało wstępne pol'ozumienie co do spłaty wierz"tel · podczas uroczystego otwar- R. P. należy włączyć do prouroczyaramów lokaln:vch
• · b ry tv•JSk'ic h z tytułu cia 'bibliotek gminnych , w .,,
.
nosc1
r ze d si _ dniu 16 styc?:nia br., prze- stości powiatowych i gminna · onalizac ·i
ę mawiać będzie o godz. 12 nych.
- p1 1 p
b" CJ t
O sce.
10rs W ~
Dalsze rozmowy na ten te
mięsa
mat przewiduje się w tern .inie późniejszym.
usprawni zaopatrzenie
·

w sprawie zaw1eszen1a

Londyn. CPAP) - Jak dono
si agencja Reutera, w piątek
podjęte zostały znów rokowania mlędzy przedstawiciela.
mi Izraela i Egiptu w sprawie pokojowego uregulOWanla
zatargu na obszarze Negew.
przemówił
Do delegatów
mediator ONZ Bunche, stwier
d z ając. że celem rokowań jest
tarcicy iglastej, mebli : wy- doprowadzen:e do zawieszerobów z drzewa oraz wyro- nia broni w myśl rezolucii
bów przemysłu minenlneg:>, metalowego, włókienni-

Przemysł

tÓW.

.
. pod.JA'f,.I ro kowania
Izrae I .I Eg1pt

czo-hodowlanych, przy czym
poza produktamf dotychczas
eksportowanymi umowa ta
stwarza dodatkowe możli·
wości zbytu dla drugorzędnych artykułów spożywczych
i rolniczych.
Ponadto przewiduje się
eksp()rt do Wielkiej Drytanii

na stanow:skach kierowntzych

·

W d_iewa pismo następującej trc§
W~S~WA (PAP). ci:
Geneprzesłane
odpow· 1edz1 na
ta
·
·
·
i·
s
·
Z polecenia J. W. S l1na
t~ mow1 . zycze
r~li ssimuso~.1
59
·teJ rocznicy u- ma.m zaszczyt wyi-azić podzię_
ma ~ okazJi

artykułów. roln:czo-spożyw-

3 tysiące rórników

urodzinowe

tychczasowy kredyt na zakup urządzeń inwestycyj n!'{ch został zamieniony na
kredyt odnawialny z możliwością wykorzystania go
du roku 19!55 w granicach
olafonu 6-ch. milionów fun-

b

moź-

miotacze min i
Komunikat III Korpusu armil demokratycznej stwierdza.
że żołnierze Markosa dotarU
do centrum miasta i przypuści
li szturm do komendy żandar„
merli oraz wielu innych bu·
dynków, obsadzonych prze•
wojska monarchistyczne.
Smiały napad partyzantów
Markosa na Nause wywołał
panikę wśród władz monarcbl
stycznych w środkowej Macedonii.

Echa sprawy
arrasów wawelskich
Pisząc o od
Paryż (PAP) mowie rządu kanadyjskiego
zwrotu Polsce jej skarbów
wawelskich. tygodnik „Para],.,
lele 50" stwierdza m. in.
Jest to usiłowanie pozbawfe
nJa Polski należnych jej skar
bów, 'iakkolwiek wiadomo, że
kraj ten tyle ucierpiał pOdczas wojny i poniósł tak ol·
brzymie straty w swym do-i
ll;ytku klUltuiralnym~„

Str.. 2

Nr. 14

,

•

•

1~-m~~
Nieuniknione
, .
Dotacje Rady Pa' stwa na polepszenie warunków komunalnych świata sprzecznosct
R z ądy kapitalist:vczne wszy.
p acy wykorzystane '\V pełni przez Zarząd m. Łodzi
stkich
za w ier aj

Piai re

n d

o

110

Hi zy

il

państw.

p ełni
wykorzyst.«ł no na zakup
trzech wozów
przyzna1 , ą dotację w wy.;;o- bez.pyłowyc:!1
(śmieciarek)
kości zł. 50 milionów
Czq- we Francji. Mają być one
ściowo zakupiono samocho- dostarczone ZOM-owi jesz-

v: Pm sta

· ~arializacja

i Wodocią'!i wy mii Czerwonej, oraz z prze7vdj 1 1r1 / ""•· , qdq T1'i j l"' i '.H f (J
Jqł0 kwo:~ 5 866.439 zł. na znaczonego l-g0 miliona zł.
zakup cystern i ciągników z na zapoczątkowanie robót
konferencja Kom;sji Naddemobilu. Ponad 3 miliony 7-ł wstępnych, zwi~zanych z dozwyczajnej dla racjonalne · ,~
wydatkowano na budowę sie prowaclzcnie worl~· 7. Ni~
i nszczędnr>f\O w7yci a dota- dy i sprzęt różnego rodzaju. ! cze w tym miesiącu.
cji z Sarnol'7:ądowe,'.ro Fun- '22 miliony zł. zarezerwowa- 1 Pr71'rl•·iPhiorstwo Miejskie ci wodociągowej przy ul. Ar- bieskich Żróclcł p ·;. Tomaszowem - ok. zł. 100 tysię
r1•1"711 V.!„r:'1''"""J."'"7.''"'0, nrzv
cy.
znanego Łodzi przez Radę
Państwa. Zainteresowan~ in
Zdrowia nadal
Wydział
stytucje miejskie zdały spra
prowadzi prace remontowe
wozdania z dotychczasowej
ilości artykułów spożywczych
świata
w zakładzie
kąpielowym
swojej działalności w. tym
przy
ul.
Żeromskiego.
W te;
zakresie.
znajdują się
w spółdzielniach
i
chwili dokonywane są reZarząd Nieruchomości nie
WARSZAWA, (PAP) D\'/!lclniowy
zja:zd przed~tawicieE dawane jest w detalu po obuiżo monty wewnętrzne.
tylko wykorzystał przyzna- v szystkich wojewódzkich dcl'lgatur Państwowej Centrali HA.n_ nej cenie 370 zł za 1 kg.
Starostwo Północne z one dotacje, ale przekroc-zył dlowe.1, który obraclowal we Wrcclawiu pozwolił zo.rieutować si!
Apnrnt handl~wy za<>p11t.rzo1:~·
je o kwotę ok. l:i milionów w sto.me przygotowart państ1,.;owego aparatu handlowego do jest zuprlnie w~·~ta1·c·zaj'ąco w trzymanej kwoty 70 miliooczek1w:i11ej pro~zek do prania i może p<!. nów zł. przeprowad.Giło iui
zł. Ogółem przeprnwud;,ono zwięl:stouei konsurocji iutyk 1! ów spożywczych,
kryć nawet. zna1·znie zwięk87.0.
w okresie od 11 listopada po Hi bm.
zapowiedziane prace, mianone zupotrzebowanie.
1948 do 14 stycwia 19·Hl naPocząwszy bowiem ocl polo ma 4 tysiące ton margaryny.
W okresie oczekiwanego wzro wicie ukończono budowę do
stępujące in..,~estycje. Wyko- wy miesiąca świat pracy będzie
Również znacznie powiększa_ stu popytu na
deficy mów mieszkalnych przy ul.
nano 608 i·emontów ogólnych dysponował zwiększonym doply ne, w stosunku do zeszłorocz_ towe, jak: ocet,artykuły
i ewen
na sumę zł. 62.387.500 _ re- wem gotówki, dzięki otrzym,\. uych, będą. dostawy oleju jadaL t 1alnie zapałki mydlohnrtowme
Zawiszy i zabezpieczono domontów dachów 5!H _ na 1:ym podwygkom, co poctągnię uego„
PCH stosować będą kolejność <to m~' na terenie I,. ghetta.
za sobą.· wzrost popytu na ~ze.
%:aJ1l:rnowa11a
n:i
pierw~v.y
sumę z ł . 55.370.527, remonstaw, zaopatrując przede wszyi-t
Sądząc z dotychczasow~rch
tów studzien 101 _ na su- rcg artykułów, głównie spożyw 1„,·a1 tRł ilość 1.200 ton drożdi~· kim rosnącą sieć sklepów wła>
czych.
111oże uyć, jak zapewni! pl'zod_
nych (już ok. 500 w całym kra sprawozdań, przyznane kwp
mę zł. 3.fiP8.169, remontów
""''·"~tki~ ceutrnlne
binrn stawitiel uinra 1<p1·zcdaż.v - w ju),
następnie Powszechne Do ty wiele pn.~·cT.ynily s.ię do
ustępów 67 nri sumę zl. sprzedaży wyrob<lw państ" 011'"- <lowol11yd1 gra11icach z" iększo_
my Towarowe, dalej placówki
8.264.285, instalacji <'lektrycz go prr.e111y.;lu ,poż,\-v.• czego, go- 1 a.
podniesienia wruimkć'W bywyżywienia zbiorowego i wcz\l..
nych w ubifrncirich og-ółn~·ch towe s~ z~ ic;-hzyć do;taw.v o :JO
Państwowy aparat handlu hur sy, sklepy spół~.'Zielcze i wresz.
to"' ania w na-;zltn nd.:!ścic.
i klatkach schodowych tO:> proc„ u;• ty111 wi~c odcinku hur towego zaopatrzony jest w zn'l. cie sklepy
prywatne.
\Es.)
- na sumę zł. 1.778.455, 1,r:iy 1ow11ie 11io b~tl•!- miały fodnyeh czne ilości cukru.
łączeń wodoci~gnwych 17 _
trutlności i z ł:1twoikią. pokryj:)
Niezaleznie od wprowadzonej
zupotrr.cl1nw·a11le.
od 1 stycznia
cen dcta
Sabot~z·
na sumę 1.615.506, Prz~· 1ą- każ<lu
Na. stycze1l.
przemysł państwo licznych
cukru oobniżki
5 zł, poszczegól
Q
ezeń kanalizac:vjnych :i-n<. wy jest w stanie dostarczyć clo ne wojewódzkie komisje usprao;v
sumę zł. 61 820 i na za1':11p datkowo 200 tys. kg. margary_ nienia zaopatrzenia ustalają obo
skazany na 12 lat 'vięzienia
puszek do śmieci w 7.:l'rh- ny pon:.d :zaplar.owaną wysokość wią.zują.cą. cenf nawet na jesz_
dzie Octsszc:rania l\'l'iast:i zbytu.
cze niższym poziomie.
W dniu 14 bm. ogło~zono wy lejowego, Wojciecha Liebthala.
wydatkow"nc zł 11.::>'.lr. f)O:i.
W cią.gn całego
pierwsze~<J
Tak np. w Łodzi sklepy rok w prol"<»<ie ~ahotaż.''sty ko_ S~d uznał winę oskario'!'\ego za
Zakład Ocr.«· c;z<~nrnia ".'iic;„ kwartah1 rynek krajowy otrzy_ PCH i spółdzielcze
sprzedają. - - - - - - - - - - - - - ndowodmoną i skazał go na ka
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c:1kier po 172 zł za 1 kg.
ręw12 lmatot:!.!azciehnla.wyroku S<>d
ł.
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Radz1·eck1"e traktory
d1a polskiego rolnictwa

::~~i~~ko~ea;z~y d;i:~~~:~

ące

m;ędzy sobą soiusze i układy
dążą zawsze do podporządko
wania słabszego partnera s'.1niej~zemu, do narzucania mu

swe1 woli. Wynika to z ich
trendem:j. imperialistycznych,
z chęc! wy7.yskania nie tylko
ludzi pracy własnego kraju,
ale i slabszvch narodów.
Dlatego zobowią1ania, saju·
sze i układy, zawierane mię
dzy państwami kapitalistycznymi. są nietrwałe. pełne
sprzeczności.
Te sprzec> nośc.i
maskowane nazewnątrz kłam
stwem dyplomatycznym, ~
przyjaznym gestem, w pew·
nych okoLcznościach ujawniają

się,

wzblera)ą

trawią

ich organizmy wszelkiego rodzaju konfLktami.
Impenal'ści

amerykańscy

Po

narzuceniu państwom kapital1
stycznym w Europie „p·lanu
Marshalla" priy pomocy aparatu propagandowego pragną
u•rwalić w świecie przeświad
czen'e. że plan ten łączy par·
tnerów nierozc:walnymi wię
zami. W ten sposób chcieli
odwrócić uwagę od faktu U·
zależnienia od sieb e w~zyst
kich - nie wyłącza1ąc Anglii
- od faktu przekre!Slen:a elementarnych zasad niepodle
glośc:.

Fakty
mówią
jednak o
czymś wręcz przeciwnym. Oto
kilka z nich: w Brukseli w
związku z zaostrzającą się sy
tuacją w organizacji
t. zvr.
Europejsk'ej Współpracy Ekonomicznej" utworzono komi·
tet, którego C€lem jest zasadnicza rewizia metod działal
ności tej organizacji„.
Dzienn: k rzymski ,,RepubI1ca" donosi, że administrator
„planu Marshalla" Hoffman
wnióst do Departamentu Stanu oskarżenie skierowane pod
adresem rządu francuskiego o
bezprawne przywtaszczen'.e su
rowców, wielu artykułów prze
my~łowych i żywności
przeznaczonych w ramach. ,,plznu
Marshalla"
dla francuskiej
strefy okupacyjnej w Nięm·
czech.· .
Rokowania handlowe, które
trwały w Londynie
między
przedstaw!cielam.i
Belgii i
Wielkiej Brytanii w rezultacie zostały przerwane 7. po..
wodu wygórowanych żądań
Anqlii„ .•
W Szwajcarii ogłoszone ros.tało sprawozdan:e o sytuacji
qospodarczei. które je~t jaskrawym świadectwem, jakie
„korzyści" przyniósł temu kra
iowi import w ramach ,,planu MarshaJ;a". Sprawozdanie
to stwierdza. że w końcu 1948
r .. nastąp'.!a w Sz\\·ajcarii ogólna depresja
gospodarcza
spowodowana importem ame·

ps/.c>uncj :;o vroc.
W ostatnich dniach Związek iii przestępców działających na
województwa łódzkiego
W ty<·h ll11itt<'h
spo<lzicwauc Radziecki dostarczył rolnic- szkodę Polski Ludowej.
ZU]JOw1a1l!ln„go twu polskiemu 19 traktorów
Oskarżony nie zawahał się 'IY
W dniu wczorujszy111 w wi,,L ut.rad "'.Yt•<•l11ily l'ł'frrnty !'"~''".' .it„,t przy!Jycie
imię wła~nyrh intcrrs6w zanied
kiej sali konfere11e~·j11rj U1·z1;d•1 ,·ouu 0111<J1Vi{·11i11 rrali:r.a1·ji 1ila- jui. trau~purtu 500 ton ryżu l>ul- typu gąsien'cowego.
w najbliższych dniach spo· bać rl'montów tendrów parowuWojewódzkiego vJhyl ~i\' prz) 11u gu"p<>dan·~·go 11a rok l!l+H. g-arskiego, kt<Jr.v będzie ro7.prtludziale kilku,et
uczest11 i ków Dyr. Oddziału CSMY w Łodzi wadzony przez .ł'CH i ,,Spol~m' '. dziewane są dals'e transpor- zowych, nnrażajf!c w knn~c
Mydlo do prania. - produkcji tv traktorów ze Zw'.ązku Ra kwenrji Skarb Państwa na ol·
"z,iazd członki'>w Zarządów i hie tiajkowski 0U1ówil dotychral~O przemysłu
państwowego, spr~~- dzieckiego.
brzymiP ~traty.
rowników ~p<iłd1ielni rnl1•1·zar_ we o~iąg11i~·1·ia. l"p<iłclzirlc-zot<ri
-'ko.ja,jc1.ar~kich "oj. ł1id1kir,.:o. 111h•n:ar~l,o - jujtzur~ki,·j
ortl/.
l)bradom przewodniczył prez. K. wyLycr.11a płauu uu. rnk l.Jic·:;.ą~.v.
'1yszomirski. PorządPk 1faien11y Dyr. 11i1•i1 lrnwxki
przl'd~tawil
pl::i.IL rozbuclirn .Y ~i1·ti ~pól<lzic•L
i·zo~c:i w okr\•g-u
ł1idzki111.
Ol.i.
SPROS'rOWANIE
Kapitał amerykański liczv na kolosalne
Do artykułu tow. mgr. Ada- ~tarcze,•;rski, oru6wit u1ożliwo:;l'1
zyski z fabryki zbrodni
ma Zebrowskiego - pt „O wytwórcze okr1:g-11 w dJ.ialc pro
rluk1•ji
jaj,
1111\'kłl i <lrul.Jiu. l't·c
NOWY
.JORK
(PAP).
Od wygłosił odczyt na temat nie- jąc, że brak ochrony patenutrwalenie czynu kongres ef!.O", zamieszczonego w nume- Z<'~ Zllrzl)dll CH\l.I poH. Kare1.o_ było się tu zebranie przedsta- mieckich zakładów I. G. Far- tów
niemieckich
zniechęca
rze wczorajszym „Głosu" - cliłl, znpozual r.\'Ul'llll)'<'h z 7.ng:J.<l wicieli przemysłu chemiczne- benindustrie.
przemysłowców niemieckich.
uicnil\mi:
rozl>nilowv
doło1Y!'!('O
wkradła się pomyłka.
go, na którym dr Emil Otto
Dr Otto odwiedził nledawMówca zakomunikował, że
W drugiej szpalcie p'erw- aparatu spiiłclzicltz\'f5~, podniesie
no Niemcy z ramienia związ- przy pomocy kapitału amery5zy akapit winien mit.!ć nastę nia hodowli, uspraw11il'nia ~ku
pu planem i11wC'styr_,·j11yrn ~póL
pujące brzmienie:
ku producentów przemysłu kańskiego l. G. Farbeninduorn.7.
„Wsz:vstkie
te
momenty <lzielczości uil<'czarskil'j
strie będą w stanie w ciągu
do każe sobie więcej płacić :hemicznego.
wpłynęły na podniesienie wy- wytycz11y111i zmicrzajl).<'Yllli
Wypowiedział si~ on
przenajbliższych 2 lat osiągnąć p
1ealizarji
JH'zehudowy
gospodur_
WASZYNGTON
(PAP).
dajności pracy, która. w tkalniach bawełnianych np. wzro- czej wsi. Nad wyglosr.onymi re Senat zatwierdził projekt w ciwko ·wszelkim ogranjcze- ziom produkcji przedwojenwobec zakładów I. G. nej.
sła z 4,14 rnetra ra ROBOT- fcratami wywią7.al!ł. się ol:yw10 sprawie zwiększenia uposażeń niom
i wiceprezydenta Farbenindustrie.
NIKO-GODZINĘ we wrześniu na d vsku~ja w której przedsta- prezydenta
W końcu dr Otto zaznaczył, rykań;,kim,„
wiricle
terPnowych
~pólclzielnt
USA.
- na 4,24 metra w listopadzie
Tak wyglądiiją ,,wiezy" łą
Dr
Otto
podkreślił
konieczże
nie należy dopuścić do deNastąpi również
podwyżka
(a nie na KROSNO-GODZI- porusz,·li e:iłv ~7.P1·rg istnirj~<'Y•'ll
czące pań~twa
kapitalistycz·
innych członków ność zwrócenia Niemcom pra- montażu niemieckich zakła- ne, taka jest wartość soju·
NĘ, jak mylnie wydrukowa- na t~ odci nku braków i niello uposażeń
rządu.
no).
·
magań.
wa do patentów, oświadcza- dów przemysłu chemicznego. szów między kapitalistam!,

.,I. G. Farbenindustrie" pod
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Daleko od Moskwy
Podobno on niedawno tu przyjeżdżał?
zapyTania sennym głosem, zasypiając pod dźwięk gadaniny Serafimy.
- Owszem, przyjeżdżał.„ W połowie lata, w sie1·pniu.
:Mnie wstręt ogarnął, a Olga zatraciła się. Wyja'3niła mi,
że przybył służbowo, ż uelegacją. Ale ja też nie jestem
slepa - widzę - człowiek jakoś tu na st.ale się urządza.
Ale potem znów co3 pomiędzy nimi za.szlo. Jakiś skandal.
Mnie przez cały dzień nie było w domu, a kiedy Olga
przyszła, to zamknęła się w swoim pokoju, a Konstanty
pakował walizy. Nawet nie wyszła się z nim pożegnać.
On zaś uchylił dr.z.wi i powiedział do niej na progu: „ Wygnałaś mnie? Będziesz żałow ala".
- A to zuch! - otrząsnęła się Tanią od snu.
- Zuch zuchem, ale widzę, że znów cierpi. Nawet nie
mogę zrozumieć, czy tęskni za nim, c-Ly co„. A w zeszłym
miesiącu, dwudziestego, przysłał ostatni list. Ot tu sterczy w różowej kopercie. Przysyła wiadomość, jakby kto
kamieniem w głowę uderzył - pisze: „Wyjeżdżam och.olniczo na front. Pra:,rnę oddać krew za Ojczyznę"!
Tania była zdumiona. Podniosl11 si'< nawet. 'l'cgo nie
spodziewała się w żadnym wyp·adku !
Może tylko mydli oczy'?
- Nic, rzeczywiście jakoby wyjechał.
- Dziwne, bardzo dziwne! - 'l'ania nieufnie spoglądała na różową kopertę,
która wystawała z wyhaftowanej
saszetki.
- Teraz pomyśl dale.i. Poozedł na front - niech tflm
idzie. Może zmądrzeje. A c"ne. znów jakoś ::-;,..c:wnia. Drę
-

tała

cm

się.„

Serafima wyszła do kuchni
sprawdziła ooś i pośpiesznie znów powróciła. Znów płynnie potoczyły się jej

słowa.

- O czym ona mysli, o czym marzy? Czy nie znajdzie
wreszcie kogoś przyzwoitego? Czy Rogów nie jest stosowny dla niej? Przystojny mężczyzna, silny, dobry, serdeczny. Kocha ją oddawna, jeszcze z czasów w Rubieżań
sku. A jaJ( kocha - niech ona zapragnie, a Aleksander
Iwanowicz k~ię~yc z nieba dla niej ściągnie. Kie,f.iy był
dyrektorem fabryki konserw, wciąż nam różne wędwne
ryby przysyłał, już nie wiedziałam gdzie to kłaść wszystko, spiżarka moja pełna była. Skarżył się przede mną:
„W Rubieżańsku nie pozwalałem sobie nawet patrzee na
nią, bo wiem, że miała męża. A potem, gdy stała się wolna ożyłem po prostu. Nic jednak nie zmieniło się. Pyta
mnie więc: „Dlaczeg0 ja s1<> d1a i1iej nie nadaję?'' A co
mogę mu powiedzieć'?
Prz.~ <' i"?: tu orzyzwoily człowiek.
I nawet mi się wydaje, że Oldze Aleksander Iwanowicz
także się podoba. Jednakże zr02um. 'le Rogowa ona nie
dopuszcza. nawet do siebie. A on przez nią czasem jak wariat...
Tania przypomniał~ ~~i , ;,_ ~ l ' ' . ' ::o,...•"l"Va rlla Olgi. Ponieważ nie chciało się jej wstawać,
poprosiła Serafimę
aby wyjęła z plecaka kopertę. Szukając gosposia nie przestawała trajkotać:
•
- Przypuśćmy, że ma pewne wątpliwości co do Rogowa. Dr·ugi fakt. Mieszka tu u na.s główny inżynier, sam0dzielny, morowy człowiek. Dobry, serdeczny, samotny. A
dlaczego się jej nie podoba. cóż ona sobie myśli?
Tania wyobraziła sobie Beridzego razem z Olgą, co jej
się ogromnie nie spodobało i powiedziała z niezadowoleniem.
Beridze nie jest odpowiedni dla Olgi.
- Nie odpowiedni? Dla kogoż więc jest odpowiedni?
- Dla nikogo. Ty tak nie ciskaj się od jednego do
;irn!?iee-o.

- A ty wciąż jesteś samotna Tanieczka? W ciąż czekasz n.a królewicza? - żywo zapytała Scrafima.
- Zobaczymy.
- A żeńka Jest mądrzejsza od was głupich, · żyje bez
niepotrzebnych tragedii i zawsze jest wesoła.
. - ~biłaś się z tropu, ciotko - z niezadowoleniem powiedziała Tania. Rozprawiasz, jak mądra kobieta, ale
zboczyłaś .z tema.tu. Nie możesz się zdobyć na poważną
rozmowę.

Serafona z dumą opowiadała Tani o S\.voim goopodar·
stwie: miała świnie, kury z kogutem, gęsi: beczkę zasolonych ogórków, beczkę kwaszonej kapusty, kilka worków ziemniaków w piwnicy. Tania musiała wstać i ob\>j·
rzeć wszystkie te skarby.
Zajrzały także do pokoju, który zajmował Beridze. Ten
niesympatyczny dla Tani pokoik zmienił się zupełnie z pomocą kilku drobnostek. W pokoju panował zaduch tytoniu i woJy kolońskiej ( duio pali i pielęgnuje swoją brodę wciąż skrapia ją wodą kolońską, wyjaśniła wszystko wiedząca Serafima) leżało kilka czasopism technicz·
nych z papierowymi wkładkami (przychodzi późno i czyta do świtu): otwarty tom Majakowskiego, kilka fajek,
dubeltówka do polowania, a po<l nią aparat fotograficzny na pasku. Prosił Olgę, by pozowała do zdjęcia - odmówiła, mnie fotografował, śmiał się, że ledwo się mieszczę na zdjęciu; wisiało zdjęcie
sympatycznej
siwej
staruszki (matka jego, mieszka w Gruzji, w tym mieście
gdzie urodził się Stalin: o matce wspomina z czułością,
wciąż posyła jej pieniądze i listy): stały zręcznie wykonane makiety mostów, model jakiejś cylindryC?.nej budow ·J , masę zdjęć z tajgi i Adunu) Ppowiadał nam, jRk c;1.
ły kraj obszedł, na wielu budowlach pracował, śmieje się
mówi - będę budował, póki na naszej ziemi nie pozostanie białych miejsc, wtedy sobie zbuduję pomnik i poło
żę się pod. nim".
(D.

c. n.)
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Róża

Luksemburg orzeł rewolucjha~~~1~~Mk~~t~.IR!fil~~~~
pa „Spartakusa" zwalcza ostro
i
zdecydowanie
wywołaną
przez imperialistów rzeź narodów, demaskuje szowinizm
i zaprzedanie interesów proletariatu przez socjal-demokrację Niemiec i innych krajów,
które stanęły u boku swych
burżuazji.
Wzywa dCT walki
przeciw wojnie, głosi hasła so
Udarności

Róża.

Luksemburg

międzynarodowej

proletariatu w walce o obalenie panowania kapitału .
Rewolucja Październikowa
wylewa się szeroko poza granice Rosji. Powstają rady delegatów robotniczych w Polsce, wybucha rewolucja na Wę
grzech i w Niemczech. Zadanie zdławienia rewolucji w
Niemczech wzięli na siebie
przywódcy socjal-demokracji
- Ebert, Scheidemann i Noske - którzy stanęli na czele
rządu
kontrrewolucji.
Róża
Luksemburg wraz z Karolem
Liebknechtem i innymi przywódcami Spartakusa zwalcza
gwałtownie ten rząd. Organizuje przeciw niemu walkę nie
mieckich mas pracujących.
Junkierska reakcja postanowi
ła więc ją unieszkodliwić, by
rozprawić się z rewolucją!
14 stycznia 1919 roku junkrzy na rozkaz Noskego aresz
tują Różę Luksemburg i Karola Liebknechta. Następneg'.>
dnia zostali oni przez siep:ł-

berlińskim* Zo~ *

W okresie swej trzydziestoletniej blisko działalności Róża Luksemburg popełniła ·Nie
le poważnych błędów i pomylek. Błędów, które zostały z
trudem przezwyciężone przez
polski ruch robotniczy. Za błę
dy te krytykował ją nieraz
bardzo ostro Lenin. Ale mimo
błędy i pomyłki Róża Luksem
burg b yła orłem rewolucji tak nazwał ją Lenin za jej od
danie sprawie robotniczej, jej
zapał i nieugięty hart,
bezkompromisową walkę z wszel
ką ugodowością, z podporządkowaniem interesów klasy robotniczej burżuazji, walkę o
rewolucję socjalną, niosącą lu
~~~d:~~~olenie społeczne i
I jeżeli na Kongresie Z.f odnoczeniowym Polskiej 'Cla'3y
Rc'>botniczej tow. Bierut mówił, że SDKPiL była. rewolucyjną partią robotniczą, która
prowadziła klasę robotniczą
do walki o obalenie kapitalizmu - o socfalizm, była partią proletariackiego internacjonalizmu, zwalczała bezlitośnie wszelkie przesądy narodowościowe, wychowyWała ma
sy robotnicze Polski w duchu
najściślejS2:ego sojuszu z ruchem rewolucyjnym
rosyjskim.„ Była partią stojącą w
zasadzie na gruncie rewolucyjnego marksizmu... To jest
to w dużym stopniu zasługą
Róży Luksemburg - mózgu i
ideologa tej partii.
B. Mercowa

'i:<óża Luksemburg to jedna stwie carów,
Róża Luksemz najwybitniejszych działa- burg wraca do Warszawy, by
czek polskiego i międzynaro- stanąć na czele walki robotdowego ruchu robotniczego. ników, wskazywać im jedynie
Urodziła się
w Zamościu w słuszną drogę jak najściślej
roku 1870. Rozpoczyna ożywia szej współpracy i współdziała
ną
działalność polityczną w nia z proletariatem rosyjskim
okresie
gdy kapitalizm - dla obalenia tej potężnej
wchodzi w fazę gnicia i upad machiny ucisku narodowego i
ku, w fazę
imperializmu. społecznego - jaką był carat.
Przejściu
temu towarzyszy Po opadnięciu fali rewolunieznane dotychczas w dzie- cyjnej lat 1905-6 Róża Lukjach zaostrzenie się walk kla- semburg jedzie do Niemiec.
sowych.
Prowadzi tam nadal nieugiętą
w polskim i międzynarodo- walkę z prawicowym i cenwym ruchu robotniczym na- trowym k!:ro:"ni~tw~~ socjal
pachołkowie
stępuje rozłam na dwa obozy, demo~acJi rue~ieckteJ.' .walna dwa nurty: rewolucyjny kę, ktora uczyniła z rueJ bonurt marksistowski zmierza- jownika z prawicą socjalijący do obalenia kapitalizmu stycz~ą w skali ~iędzynaro
oraz nurt reformistyczny, szo doweJ. DemaskuJe werbalny
winistyczny. prowadzący poli- radykalizm centrowej grupy:
tykę ugody z burżuazją i wy- wska~je. na rozwijaj~cy się 1
sługiwania się jej.
przyb1eraJący . stra~zli:we rozNurt rewolucyjny w Polsce miary oportunizm 1 bmrokrareprezentowała SDKPiL, k:tó- tyzm przywódców II Między
ra przejęła i rozwinęła naj- narodówki, której ton nadalepsze tradycje bojowe pierw- wali prawicowcy i centrowcy
szego proletariatu, tradycje niemieccy.
.
. .
bezkompromisowej walki z ka Razem z Liebknechtem I ~
pitalizmem ścisłego sojuszu i nymi lewicowymi działaczami
współprac; z ruchem rewolu- prowadzi ożywioną agitację
cyjnym carskiej Rosji.
przeciw .nie~iecki.~in:u ii:np:Jednym z najwybitniejszych rializmowi i zblizaJąCeJ s~ę
czołowych
-przywódców wojnie imperialistycznej. PiSDKPiL była Róża Luksem- sze dziesiątki artykułów, 'WYburg. Wpajała ona masom ro- stępuje na międzynarodowYch
botniczym zasady marksistow konferencjach, w 1913 ro~u
. . .
..
d . ł k wygłasza swe słynne przemosk1eJ ideologu, ~zas.a ma a . 0 wienie przeciw imperializmonieczność wspolneJ walki z wi we Frankfurcie nad Meproletariatem państw zabor- nem, za ~t~re .zostaje wtrąco
czych o wyzwolenie społeczne na do więzienia.
.
st- w ciągu tych wszystkicn lat
1 narodowe, a prze~e wszy
Róża Luksemburg współpracu
kim wspólnej walki proleta- je jak najściślej z krajem i z
riatu polskiego i rosyjskiego. partią w kraju. Reaguje na
zwalcza namiętnie nacjona- wszystkie przejawY walki kla
·
·
PS · · u- sowej, jakli' się tam .toczy. ~~
hzm panuJą~y w P . ' JeJ . łamach rewolucyjneJ polskieJ
godowość i zdradę mteresow prasy nielegalnej zabiera głos
proletariatu przez piłsudczy- we wszystkich wa~ych spraTiergat"tenie
kowskie kierownictwo. Zmu- wach ruchu robotruczego. . Karol Veblmecht przemawia w berlińskim
k"1
li j
W działalności swej Róza
w czasie rewolucji 1918 roku.
szona przez wai:un
~ c:: - Luksemburg popełniła szereg
15 stycznia 1919 r. o go-I c:Jodu. żołnierz Runge dwa
ne do opuszczenia kraJU osi:- błędów. w przeciwieństwie d~
dzinie
9.30 wieczór w Wil- razy uderzył go kolbą w gło
dla się w Niemczech, gdzie Lenina nie rozumiała ona roll
po uprzedniej wę, Liebknecht zachwia~ się
wysuwa się na czoło lewego klasy robotniczej, j'.11to hege~ mersdorfie
· ··
· k ·
Ró'
h · t
·i
'ł
·
·
· ·
· 1 mona wszystkich uciskanych 1 reWlZJl w mri:sz amu, . za na nogac ,! s raci ~awpo
skrzydła . .°1enu:ckI~J .socJa - w)rzyskiwanych, nie doceni?-ła Luksemburg i Karol Lreb- przytomnosc. Obecm przy
demokracJI, staJe się Jednym sojuszu robotniczo-chłopsk1e knecht zostali przez policję tym ofa:erowie nie sprzeci.
z bojowników przeciwko o- go, nie uświadamiała sobie re aresztowani i odwiezieni do wia.li się biciu . Liebknechta.
portunizmowi i nacjonalizmo- wolucyjnego znaczenia r1;1z Liebknechtem jechały
.
chów
narodowo - wyzwolen- h~tel':1 ~,Eden", w k~ó.rym
wi.
.
czych. Róża Luksemburg błęd m1eśc1ł s1~ s.ztab dywiz~?nu następujące osoby: oficeroRóża prowadzi bezkompro- nie odrzucała słuszne leninoVI:' kawaleryJskiego gwardii.
wie: Horst von Pflug-Harmisową walkę z prawicowy- skie hasło samookreślenia na
Zgodnie z oficjalnym ko- tung, Stiege, Liepman, von
mi przywódcami socjal-demo- rodó.w uciskanych aż do ~der- munikatem z dnia 16 stycz- Rigten, 3chulze, Heinz i
·
· ki ·
czołowej warna. Błędy luksemburgizmu
k rac..j 1· menuec
. eJ .
. zaciążyły poważnie na ideolo- nia Liebknecht został zabity strzelec Klemens Friedrich;
partn
II Międzynarodowki. gil kontynuatorki SDKPiL - „podczas próby ucieczki", a oczywiście wszyscy byli u„roz- zbrojeni.
Nie doprowadza jetlnak tej komunistycznej partii Polski, Róża Luksemburg lki konsekwentnie do koń- która wchodziła na drogę mar szarpana przez wzburzony
Do Moabitu samochód jewa
.
.
t ksizmu-leninizmu przezwycię
ca, nie decyduJe się na os ~- żając błędy luksemburgizmu. tłum". „Konwój nic nie był chał wzdłuż Neunsee, w kieteczne organizacyjne zerwanie Po wybuchu wojny imperia winien" - głosił komunikat runku szosy Charlottenburg
z prawicą i centrum, brak jej listycz~ej 1914. roku: po ha- rządu. Na procesie sądowym sl...iej. Po jakimś cz.asie sa·
rewolucyjnego hartu bolszewi niebneJ zc;Iradz1~. so.cJal.-dei:nc;i- jednak wyjaśniło się, że za- mochód „zepsuł się" i za.
.
.
·
_ kratyczne1 partu Nienuec 1 m bójstwo odbyło się w nastę- trzymał ·niedaleko ciemnej
kow, ktorego ws~aruały przy nych partii II Międzynarodów pujących warunkach:
alei. Liebknechta,' który po
kład dał Lenin jeszcze w 190;, ki - Róża Luksemburg zakła
Plac
przed
hotelem
był
zadanych
mu razach jeszcze
roku.
ąa wraz z nielicznymi przypusty, gdzienie- nie zupełnie przyszedł do
Gdy z kraju nadchodzą wódcami nieinie<:kiej socjal- zupełnie
. . .
demokracji grupę „Spartaku- gdzie tylkó stali żołnierze siebie, zapytano„ czy może
pierwsze odgłosy w1elkie1 bu- sa", która stała się trzonem po szwadronu kawalerii. Karola iść pieszo. Musiano go z obu
rzy rewolucyjnej 1905 roku, wstałej po wojnie Komuni- Liebknechta wyprowadzono stron podtrzymywać, przed
która ro~ętała się w pań- stycznej Partii Niemiec. Gru- .,, hotelu i wsadz0010 do samo nim i ZA nim szło oo dwu lu-

Jak

wiadomoooi 0 zwierzęcym zamordowamiu Ka;rola,
Lie:knechtc, i Róży Luksemburg przez rząd Eberta i 8chei
demanna. Wys'lugując się burżuazji, ci siepacze umożliwili
niemieckim bi<ilogwardzistom, tym psom, stojącym M
straży świętej tdła$'nośoi katpitalistycznejJ zlinczowanie
Róży Luksemburg, zabicie skrytobójczym strzałem Karola Liebknechta, motywując to jakoby próbą ich ~ki.
(Carat rosyjski, zatapiając we krwi rewolucję 1905 r. niera,,z stosował ten sam system, porwołując się na rzekomą
„ucieczkę aresztowanych"). Ci oprawcy jedmocześnie po~nJ.. kt '
·
krywali białogwardzistów · autorytetem r~..,,
ory me
jest jakoby winien zbrodni i stoi p<mad klasami.
Brak słów dla wyrażenia O<Jlej ohydy i po<llości tej
,
.
zbrodni, spehiionej przez pseudo-socjalistow. Widocznw
historia obrała sobie drogę, na której rola „robotrniczych
leJ"tenantów klasy kapitalistyomej" ,winna być doprowadzona do „ostatecznych gramie zezwierzęcenia, podlooci
i nikczemności". Niechaj głupkowaci kautskiśoi rozprawia
ją w swej gazeoie „Freiheit" 0 „sądzie" przedstawicieli
„wszystkich" partii „socjalistyc:;mych" (katów szeidem.anowskich te sprzedajne dusze io dalszym ciągu nazywają
.
socjalistami). Ci bohaterzy filisterskiego ogrcmiczenia
i mieszczańskiego tchórzostwa nawet tego wie rozumieją,
że sąd jest org(J//1R/m Władzy państwowej, a walka i wojna domowa w Niemczech toczy się o to właśnie, w czyi.eh ręlvach będzie ta wlddza: czy w rękach burżuazji, na
którei· usługach bp_.łn 8cheidemamnowie w roU katów i sie"'w.e
p<:LC$y, Kautscy w roU rzeozmików „czystej demokracji",
czy w ręlwch proletariatu, który obali wyzysk1twaczy kapitalistów i zd.«ztwi i.eh opór.
Krew najlepszych bojowników wszechświatowej Mię·
dzynarodówki Proletariackiej nie.zapom..niahl.ych wodzów
międzynarodawej rewolucji socjalistycznej, zahartuje ooraz nowe zastępy robotnicu i pc1vnie je do walki śmier
telnej. I walka ta doprowadzi do moycięstwa".

czy Noskego zamordowani w nie

zdrajców klasy robotniczej

Z~1nordowali Różę Luksemburg i Karola

Liebknechta

dzi. Cały konwój uzbrojony ~:i, aby przeszkodzie Run·
był w ręczne granaty i re- gemu.
Różę
Luksemburg
wolwery. Po przejściu paru wepchnięto do samochodu.
kroków Liebknecht został Z prawej i lewej strony usa
zabity za „próbę ucieczki". dowa się ltonw6j, jednym z
Pierwszy wystrzelił kapitan konwojuj~yeh tiył Vogel.
von Pflug-Hartung. .... Samo- Kiedy samochód ruszył, nad
chód natychmiast potym biegł jakiś człowiek i z ty·
„zreparowad się". Ofi.eero- łu uderzył Różę Luksemwie chcąc ukryć zbrodnię, burg w głowę jakimś twarodwieźli
Liebknechta do tlym przedmiotem.
kostnicy i oddali jako niezna·
Po drodze porucznik Vonego zmarłego".
t;el strzelił Róży w głowę.
Kiedy z hotelu „Eden" poczym ciało kilka razj kur
wyprowadzono Różę Lu~em czowo drgnęło. Samochód
burg przy drzwiach prowa- ;echał właśnie między Ogro
dzących na ulicę, stał ten dem Zoologieniym,, a Land·
sam żołnierz Runge. Pułko- werkanałem. Na ulicy nie
wnik Petri wydał rozkaz, było żywej duszy. Przed
żeby R6ży Luksemburg nie bramą Ogrodu Zoologiczne
odstawiono żywej do więzie go stała grupa żołnierzy:
nia. W chwili, gdy wycho- automobil zatrzymał się, żoł
dziła ona z hotelu. Runge nierze wzięli ciało i na rozdwa razy uderzył ją w gło- kaz porucznika Vogla nuwę, tak, że upadła. Uderze- cili je do kanału.
nie słychać było nawet w
Kompania zbrodniarzy
hotelu. Naczelnik konwoju,\sfotografowała się nazajutrz
porucmik Vogel, nic nie zro przy kieliszku ...

-

Nasi lcoresoondenci fabryczni donoszą:

3'> mil.

zł.

ponad plan

Państwowe Zakłady Usz<:zelnień i Wyrobów Azbesto.
wych w Łodzi wykonały planroczny iuż w dniu 30 listopada 1948 =-·
W rama<:h .zobowiązań .PrziedkCllllgresowyc:h
wYkonała
fabryka do dnia 15 grudnia dodatkowo 38 tys kg wyr~
bów azbestowYch, a do końca roku 84.000 k . ·wartośei 35
milionów zł.
g

44.000 par
Załoga Państwowych

pońc~och

Zjednoczonych

Zakładów

Przemy-

słu Pończoszniczego nr 3 zobowiązała się wykonać do koń-

ca roku ub. 316 tys. par pończoch.
,
Plan ten został zrealizowany z nadwyżką fabryka
wyikonała 360 tys i ęcy par wykonując plan w 113 proc.

PZPW 38.
W dniu 1 maja 1948 r. załoga PZPW m 36 zobowłąza
ła się wy«tonać roczny plan produkcyjny na dzień 1 grud
nia 1948 r.
W dniu 2 listopada 1948 r. w ramach Czynu Kongrei:owego załoga postanowiła wykonać plan do dnia 25 listopada 1948 r. i dodatkowo wykonać do końea roku 251()
tysięcy metrów towaru. W wyniku przyśpieszonego tempa
pracy. podstawowy roczny plan produkcyjny został wyk~
nany juź w dniu 18 listopada 1948 r.
Poza tym do dnia 31 grudnia 1948 r. wyprodukowaliśmy dodatkowo 234,995 me- trów tkani.n wykończonych.
Zobowiązanie w ramaoh Czynu Kongresowego zost.eło
przez załogę ,PZ~ nr 38 w Yikonane i J:n?.ekroczone.

t

kołchozowy we

Jarmark
Whród

zboża, żywności, ubrań

W roku ubiegłym na Ukrainie i w Turkmenii, na Syberii i Uralu, w Uzbekistanie i na Litwie, w liczn:vch obwodach Federacji Rosyjskif'j kołchoźnicy zebrali obfite plony i osiągnęli wysoką wyd.i.iność w hodowli bydła. Obecnie
kołchozy i kołchoźnicy ld•~ruj(\ wielkie ilości produktów rolniczych na rynki miejskie, n:i bazary. Biorą teź chętnie
udział w jarmarkach.
. Podajemy poni7.ej opis jarmarku, który odbył się w jed-,
nej ze wsi kubańsk i ch.

W r.wych
i948 z i.iól
Kubania

kołch.:no-

owr6t z

ws· kubańskie·

Polscy reemigranci
Wałbrzych

(PAP) - Wśród
przodowników pracy w kopal
przemysłu
n'.ach Dolnośl ąskiego Zjednorubli. Swiadczy to wymownie, czeni a Przemysłu Węglowego
Żf> kołchoźnicy kubańscy prze
większość
Gtanowią górnicyzwyciężyli trudno ś ci powojenreemigranCi. z Francji i Belne, zwięk~ zy li produkcję to- gii z rekordz'.stą Edmundem
warową swych gospodarstw I Rozwalem, wyrabiającym 635
osiągnęli znaczny wzrost do- procent normy,
Stanisławem
brobytu.
Magierą i
Pawle~ Sie1l1ym

i wyrobów

skiej trwa! 10 dni. W ciągu
tego czasu sprzedano produktów rolniczych i towarów
przemysłowy c h na sumę okolo
3 milionów rubli , a obrót towarowy na terenie całego Ku
bania wyniósł setkf milionów

tułaczki

pr.zoduią w

pracy

na czele.
Najleps1 pracownicy edrr.dnł
stracyjni, jak dyr. admli,ni..
stracyjny DZPW Warowny,
inspektor techniczny Dogórski, referent socjalny Wdowiak, przewodniczący ZZG Rabiega i wielu innych - to
równiez reemigranci gór~
nicy.
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Atak na komunistów dalszym krokiem na drodze do faszyzmu

Iwan Chołod , najlepszy pazebrano stuch
kołchozu
„Czerwony
obfity plon zbóż , upr ~l'V ~<> ch Partyzant".
W
charakterze
nicznych i ogrodow~' Ch, puch premii za przekroczenie planu
niosła się wyda j no ś ć ho:low;i wzrostu pogłowia owiec otrzy
L'ydł;oi. Przyniosło to !< l;(•h ):~ mal on na wła s ność cztery ow
nikom kubańskim Jll ż~ d r; - ce . A miał je szcze kilka właNQWy Jork w styczniu.
żających dowodów, przewodni
chody.
snych, po stanowił więc trzy
owce sprzedać.
Kołchoźnik
Data trzykrotnie odkładane czący Sądu Najwyższego wyPo zakończeniu rob ót w P'"
Wasili Bożko z kołchozu „Kra go Procesu dwunastu P rzy- dał nakaz aresztowania 12
lu w stanicach - •vs ;;:ic 1 ko- snyj
Kolos"
przy wiózł na wódców Komunistycznej Par- czołowych przywódców Partii
zackich - odbywają 8ię tra- sprzedaż tuc z ną świnię i jed- lii USA została znowu usta- Komunistycznej, a prokurator
dycyjne jarmarki ko!ch oz:n„c>. norocznego byczka.
Jona na 17 stycznia. Wbrew generalny oznajmił, że „Komu
Pełno tu
wszclk i~g ') rodzaju
Ceny produktów rolniczych ma>.owym protestom, wbrew nistyczna Partia USA odp0produktów. W odrói:!'l;eni11 '.'d na
jarmarku
wykazyw~ły setkom telegramów i listów, wiadać będzie przed sądem
dawnych przedrewol11r:yjnych znaczną tendj:!ncję zniżkową. napływających codziennie :Io za pogwałcenie t. zw. „Ustajarmarków, jarmarki te ob- w porównaniu z rokiem 1947 B'alego Domu. rząd postano- wy Smitha", która uważa za
chodzą się bez po <; :·;Jnikó\v i
bydło rogate staniało cztero- wił odegrać tę smutną farsę krym'.nalne przestępstwo przy
maklerów.
krotnie. Trzykrotnie staniało do końca.
należność do organizacji pro
Stanica Kaniewska leży na mleko , masło , dwa i pół raza
Dzieje teqo procesu są nad pagującej obalenie rządu przy
północy Kubania. Ma ona ob- drób , cztero-pięc i okrotnie- zwyczaj znamienne. Przez 30 pomocy siły.
szerny, doskonale u r zc.d r.>ny owoce i jarzyny.
lat istnienia Komunistycznej
Z braku innych dowodów
rynek kołchozowy. Na o;;w·3rWielką ilość towarów przy- Partii USA ta jna amerykań- prokurator
generalny Clark
cie jarmarku przybył;:> ty s iące wiozły na jarmark państwowe ska pol'cja polityczna usHo- oświadczył. że materiałem ot>
kołchoźników
i
kołch:):/.nic. i spółdzielcze organizacje han wala zebrać materiały „kom- ciążającym przywódców Paru:
Dziesiątki kołchozów przyw io dlowe,
a także przedsiębior-, prom i tuiące" działalność tej Komunistycznej będą„ dzieła
zły swe produkty na sam')cho stwa przemysłu miejscowego. partii. oczerniające jej przy- Marksa. Engelsa. Lenina i Sta
dach i . pia tformach. Cze,p tu Wystawiły one na sprzedaż w wódców i dające „dowody" lina, które zostały wydane i
nie ma: i zboże , i słynne buł swych kioskach wielki wybór dla jej delegalizacji· Przez 13 rozpowszechnione w Ameryce
ki kubańskie, bydło roga ~ e. obuwia, materiałów, gotowych m:esięcy specjalnie powołany w c'.ągu 30 lat.
świnie, owce, kozy, drób ży ubrań,
wyrobów
dziewiar- w 'tym celu „Wielki TrybuPonadto prokurator Clark
wy i bity, mięso, słonina, <>r- skich, instrumentów muzycz- nal"
przesłuchiwał
setki dodał że w wypadku, jeśli
tykuły masarskie, masło i ole:.. nych,
aparatów radiowych, .. świadków"
i „ekspertów", sąd skarze przywódców koje roślinne, jarzyny, owoce materiałów budowlanych, wy- którzy mogliby takich „,mate- munistycznych,
wyrok autoitd.
robów garncarskich, cukierni- rialów" i „dowodów" dostar- matycznie będzie m_ógł być za
Przy wozie zaprzężonym w czych itd.
czyć. Wszystko
bezskutecznie.
_..;.
;....
,;_,
..;... stosowany do wszyst'ldch człon
parę wołów,
stoi kołchoźnik Jarmark w Stanicy Kaniew
Jednak. mimo braku obcią- ków Partii Komunistycznej

Przed procesem 12 przywódców komunistycznych wUSA

•

(Korespondencja wł. „Głosu")

______ _____ __________ __________________

Miejskie Muzeum
Sztuki
na
,...
czeka

St.a.n. Witkiewłc" Miejskie Muzeum Sztuki zo
oddane do publicznego
.
.
.
uzytku przed poł rokiem. Po-

11tało

czątkowo

wydawało

się,

że

fakt ten w powS1żnym stopniu
zaważy na życiu kulturalnym
naszego łódzkiego spoleczeń!!twa. Nareszcie bowiem wy.
.
.
pełniona została luka, 1stmejąca
w dziedzinie zbliżenia
i;zerokich mas ludzi pracy i
. .
.
.
·
młodz1ezy uczącei się do
roblemu
sztuki.
P

I

zwiedzających

ne (466 osób) i 4 pracujących
(359 osób).
że
zainteresowanie, mimo
niedostatecznie przeprowadzanej propagandy, jest wśród
młodzieży
żywe
dowodem
jest fakt, że indywidualnie
z iedzilo Muzeum w tym 0 _
w .
.,
.
kres1e 5.713 uczmow i studentów. Dorosłych _
pracujących było ponad 2 tysiące.
Jak wykazuje statystyka,
frekwencja odwiedzających in
dywidualnle, zwiększa się. Ko
i·zystają oni z wyjaśnień, zaś
w przygotowaniu są specjalne
tablice orientacyjne dla każdej sali. Muzeum wprowadziło także „Księgę uwag'',
do
której zwiedzający wpisują in

Zadanie to dotąd jeszcze nie
w pełni zrealizowane.
Propaganda w tym kierunku
nie została wyzyskana i to ani
w OKZZ, ani w Kuratorium
Szkolnym. Dyrekcja Muzeum
9l"ała się nawiązać kontakt
zostało

teresujące ich zapytania ! na
które otrzymują indywidualne
odpowiedzi.
Zainteresowanie mimo wszv
stko jest, frekwencja - mimo
wszystko wzrasta. Szczególnie
za?bsei:""'.°'':'ać można to w nie
dz-1el~ 1 sw1ęta" Prz!chodzą ro
botmcy z rodzmam1, przychod . ł d · ·
b t ·
· k 1
z1 m o z1ez ro o mcza 1 sz .o
na wsz:i;sc:i; "sa~orzutme,
bez „n~kłamama . B1l~ty wstę
pu tanie - dl~ pracuJących-;
5 zł, dla młodz1ezy 2 zł, dla m
nych - 20 zł.
Brak tylko zorganizowanych wycieczek z zakładów
pracy, ze szkół, prowadzonych
przez przygotowanyc1' tPoretycznie przewodników.
(Es)

Ona

z tymi obiema

Instytucjami.
W tym celu zostały zorganizowane p1"Zez Muzeum kursy
dl
c
· r s k· ś d · h
. a nau zyc1e l z o1. r~ me
i powszechnyc~ wszystk1_ch ty
pow, tych: ktorym .pow1en:o-:
no. ten dział pracy .. Rów?1ez
OKZZ Z?stała powiadom10na
o zorgamzowamu cyklu wyk!· d ·
dl k'
ik ·
· ·
.a ow
a ierown °"'. s"."'1e
the, celem przygotowama. i~h
do pracy na polu krzewienia
k lt
w kł d · t 1 · h · t
u . ury_. Y a ow a nc . :i.e~
14 1 obeimują one zagadmema
historyczne i teoretyczne. Pouczają, jak patrzeć na dzielo
sztuki i jak je oglądać.

-

pisze w artykule

wstęp

nym pod adresem wszystk'ch
postępov.-ych l
dP.mokrat:vcznych or!l;oiniv1cjl komunii:tycz

czeństw:ie".

„To dla Ciebie pod dymni\
antykomunizmu wielki kapitał szykuje reż'.rn no
weqo niewolnictwa. ,
Obecnie termin procesu wyznaczono na 17 stycznia. •
Czy proces w tym terminie
zasłoną

rzeczywi ście odbędzie

się,

je..

szcze nie wiadomo. Opinia
publiczna żąda, aby rozprawa
została
umorzona.
Obrońcy
oskarżonych

wskazują,

że

skład „Wielkiego Trybuna.łu"
nie może gwarantować ~
wiedliwego wyroku- W skład
sądu bowiem nie wchodzi. ani

jeden robonik, ani jeden przed
stawicie! stanu średniego. Prze
wodniczącym jes1' bankier Ed
mund Cooks, specialnie WTO•
go nastawiony wobec komuni
stów. Pozostali sędziow!.e to
przedstawiciele
koncernów
banko~-ych
i ubezpieezeniowych oraz właściciele wiel•
kich firm 1hand1owych.
Podczas. gdy prasa reakcyj•
na domaga się, aby w tych
warunkach proces odbył się
w wyznaczonym terminie, w
kraju
akcja
protestacyjna
przeciw procesowi dwunastu
wzmaga s.ię i potężnieje ?:
każdym dniem, obejmując oo _
r1!7. ~zer~ze masy n:irodu ame
rykań~kiego.

c.

w1m~

.ekT'anach.

Nowy filni polskiej produkcji

„Ulica Granicznau wchodzi na ekrany

W pierwszych dniach lutego w 15 najwięknych miasiach całego kraju odbędzie
Tow_ Pietrzyk Janina,,
si ę premiera
nowego :filmu
W Waszej sprawie zwrócili polskiej produkcji P. t. ,,Uli
śmy się do tow. Majewskiego ca Granic.ma".
który przyrzekł załatwić ją
Film ten, przedstawiający
pozytywn'. e. Proszę zgłosić się losy mieszkańców jednej z ka
w poniedziałek, dnia 17. 1 br. mienie warszawskich w latach
do odpowiedniego Wydziału okupacji oraz obrazujący boKwaterunkowego
haterska walk"' nowstańców

Odpowiadamy na listy

giełdy amerykańs.k~j". ,,Jeśli
komuniści zostaną zdelegalizo
wa.ni, wy fosteśeie następni"

ny dziennik nowojorski „Da.i
ly Worker"_
,,Nle iy!ko W7, dzla.lacal
organlza.ojl postępowych l ro
1>otnlczych - pisze dalej ,.Da1
ly Worker" - lecz i Ty, sza
ry człowieku, który ooraz czę
ściej rozgoryczony pytasz, dla
czego ceny idą w górę, kiedy
place pozostają te same lub
nawet spadają. Ty szary oby.
watelu, który czytasz o stale
zwiększających
się
zyskach
wielkiego kapitału i zastanawiasz się, skąd się biorą te
naiw'.ększe w historii Amery
ki dywidendy, Ty szary oby·
watelu, który pragniesz pokoju i n ie możesz zrozumieć.
dlaczego prasa trąbi coraz
głośniej o „wie!k'. m niebezpie

I

Niestety, zarówno Kuratorium, jak I OKZZ nie potraktowało dotąd poważnie sprawy przygotowania przewodników kulturalnych w zakła
dach pracy i szkołach. Dotąd
nie wytypowano uczestników
takich kursów, ani nie zorganizowano wycieczek kierownl
ków świetlic.
Wobec braku zainteresowania tymi sprawami, nic dziwnego, że w ciągu sześciu mies ięcy w Muzeum było zaledwie ok. 9 tysięcy osób, co wynosi dziennie 52 osoby. W te.i
liczbie było tylko 8 wycieczek
zbiorowych - w tym 4 szkol-

Xawery Dtmlkowskl
R«>botnik

I

oraz tych wszystkich, którzy
politykę Komunisty
cznej Partii USA.
Datę rozprawy wyznaczon-0
początkowo na połowę miesią
ca września. Jednak burza
protestów, jaka wybuchła po
oświadczeniu Clarka, zmusiła
rząd amer;>•kański do odło,ie'
nia procesu :i zwolnienia aresztowanych przywódców ko
munistycznych za kaucją.
W pierwszym okresie kampanii wyborczej, k'.edy partia demokratyczna uważała
za swe najpilniejsze zadanie
zastraszenie zwolenników Wal
lac'a, kierown'.cy administracji Trumna czynili starania o
wyznaczerue daty procesu na
okres poprzedzający wybory.
Ale, gdy w toku kamp.anii
wyborczej nastąpiła zm:ana
taktyki wyborczej partii demokratycznej 1 Truman zaczął występować w roli „postępowego demokraty", proces
znowu odłożono do 15 Ustopada.
Ale i w tym terminie proces się nie odbył. Manifestacje w Waszyngtonie, Nowym
Jorku i
innych miastach
przeciw procesowi i protesty,
napływające do Waszyngtonu
od organizacji demokratycz..
nych z całego świata, zmusiły rząd amerykański do ponownego odroczenia procesu.
W Stanach Zjednoczonych
szerokie masy ludności przyjęły
aresztowanie przywódców komunistycznych jako
sygnał ataku
Wall Street na
podstawowe prawa konstytucyjne. „Ata.k na kotnun1stów
- oświadczył przewodniczący
partii komunistycznej
Foster - fost wielklm krokiem
napnód po drodze do faszyzmu, po której kroczą władcy
popierają

valu tilmowym w Wenecji
złotym medalem Rządu Włos
kiego. Jest to drugie z kolei,
po sukcesie „Ostatniego Etapu" zwycięstwo polsk'.ej kine
matografii. odniesione na are
nie międzynarodowej w · dziedzinie · filmu pełnometrażowe
go.
Wśród wykonawców poszcze
gólnych ról ujrzymy m. in.
'Władysława Waltera, Mieczyczysławę Cwiklińską, Jerzego
Leszczyńskiego,

W'ładyslawa

"" Godika, Jerzego Pichelskiego,
Tadeusza F '. jewskigo, czeskiego akoora J_ Muclingera oraz
najmłodsze ,,gwiazdy",
Maję
l.ydowskich w gheicie - zre- Broniewską i Jurka Złotntc
kiego (w rolach Jadzi i Da
alizował reż. Aleksander Ford.
widka). W filmie gra rówF ilm został nakręcony czę nież. i to dość odpowiedzialściowo w atelier czeskim na ną rolę , pies-wilczur
Wiche r.
Muzykę skomponował R. Pa
Barrandowie koło Pragi. Ze
strony czechosłowackiej współ lester. Sc·e nariusz nap'. sali: A.
Ford. L. Starski i J„ Forge ,
pracowali, oprócz akltorów li
,,Ulica Graniezna" została
Na zdjęciu M. Broruew„
techników - operator J. Tu opracowana w
dźwiękowej
ska
w roli Jadzi w sce.."lie,
zar i dekorator S. Kopecky. wersji francuskiej i w lutym
rozgrywającej
s i ę w ghetcie
wejdz'.e
na
ekrany
trzech
naj
,,m:ca Granic:ma" została większych k:inoieat.T'ńw Pa.rywarszawskim..
.na.e:rodzona na ostatnim fe.sti .:7..a.

Str. 'I

Komitet partyiny i Rada Zakładowa PZPB Nr
czu'Yają

'V~w1ad ~
1

Mięsa

nabiału

coraz

więcej

nad sprawiedliwą realizac~ą t"e:oi4my płac
se~retarzem Komitetu Fabrycznego PZPB tow. J. Tomą

prze~odnrczącym

Rady 7ał~ładowej tow. Fr. Lewandowskim

podpisana niki reformv w Wa•?.~'c h zakła n\ i przędzalni.
:Refor;na płac i
to ~lusL1 .
Przy każdym sy robotniczej
przed kilkoma dniami nowa urno dach I
'
krośnie i przy każdej maszynie 1twierdzenie staje się dopiero t '
wa zbioriYwa odbiła się glośnym
- · Wyniki będą całkowirie ,.a przędzalniczej wisi kartonik, na Taz zrozumiałe dla wszystki ch
Rzerokich rzcs~ d11walające. Po io, by j<'szc<:e którym wypisane jest ile rouot Danego dnia Tobotnik zal'obi
echem wśród
włókniarzy. W fabrykach od~v
przed dokonaniem w,yplut. mi oć nlk otrzymuje za. każdy metr 1 więcej jeżeli nie ~traci nic zp
ktńry~h
wają ~ię zebrania, na
zarobków, nn•7. za każdy kilogram towaru, któ swego dnia pracy - jeżeli wy.
obraz zmiany
a.~tyw part;vjn:v PZPR, człont' o "·yrlział pracy i pła c y przy UlL-:in ry danego dnia. produkuje.
robi więcej metrów czy kilogra
~e. TRd 7.akładow.vch i przedsta In i knut rnli towarzyszy z Ko .j
- O to właśnie chodziło -- mów.
1
WlCJ<;le rl~·.rckcji wyjaśniają ro f Ptu Purtyjc1ego. Ilaiłv Zaklaclo· mówią obaj towarzysze i
- Nie ulega wątpliwośc~. 7.1
pobotmkom i;;.tot~ no"'ego syste· wrj i dyrekcji dokoi{a!i prób ,., twierdzają towarz:•r.e z mld ma nowy system płac przyczym się
:ii:u p~ac i 7.dohycze klasy robot go obli~zenia przy~zlyrh zaroh 'zyn. Wszystl~u jest jMne. J dzięki swoj_ej prostoci~ do zw:o
n1cze,1, zawarte w nowC'j urno_
kl'.'". Wyniki ~ą. następu,ią~<': z Każdego dnia wiadomo, ile ro- stu. zarob~ow robotniczych, ao
wie zbiorowej.
wydajności pracy,
zwtększema
po>rod 6612 robotników zatrud- botnik zarobił. Jeżeli kiedyś
O t:m, jakie korz>ści refor_ dnionych w oddziałach produk .. wiliśmy o tyP', że w~· korzysta- do wzrostu produkcji.
PZPJ3 cyJnych 6442 otrzyma podwyżkę nie każdej ro' 'luty może prz,...
mit płac d11je załodze
Wywiad przeprowaiłzil
~r 3, jnką działalność w okrc· realnych z~robków w wysokotś 
A. Perło'Wl!ki.
czynić się do poprawy l.,;·tn Ida
1ne w-prowadunia w. żvcie TW
od 6 do 13 proc. • .J "·''-- li'llllllllllOlllll'l'lllllllllll llllllllll'lllllll•lllllll ll l " l1lllllilllll ll l!lllllllllllllllll 'l llllillllllllil~lllllllllll:lllllHl!ilUlllllll'll'lllll!llllll l l! l " l ' lll
d
we.i umo~y .zbiorowej • prz.ej1wi c·~e l<'piej sprawa przPdst3n·ia
partyjna PZl:'R Sl{'. u. robotn~ków dotychcza~ uaj
~a 9rgamzacJa
Ważne dla poszukujących pracy
wielki•'j mmeJ rnrah1ają.cy c h, zatrudnio1 nda. z~kładowa tej
fe.bryki, rnformuję. nas tow. 'l'o nych w oddziafo.ch
g-o~porlar
ma, sekreta rn Komitetu Fabn _ cz;vch: rotJtnicy
transporto,.-i.
Celem ułatwienia reijestraoji pr.zy ul. Ła.g.i.ewniokiiej 37 mie-sz
Lew3°n- podwórzowi. itrl. Ich roalov rn
r.znego PZPR, i tow.
Raciv robnk w7rl\sl w wielu wypnrJ_ poszn.ikującym prtJ.cy, Urząd Za kańcy Stairostwa Łódż - Pół
dowski, przen·odni~Zf!rv
trudnienie o:próoz istnoi.ejąceg.o noc z te.re1rnu K,o m:11ariailill. 1, 9,
• lrn r 1.t do 30 procent.
·
Zakładowej.
z,grosrren przy ul. 10, 1'1 i 12.
'. uż bi.I.lira
- Zdaw:tliEmv sobie od plPrUrząd Zatrudnienia prO<Wadz
58
Kaniciwstkich
Strzelców
\".
('
tli
równi~;,
b~dą
Czy
wszej chwili sprawę - mówi
wprowadził 2 nowe punkty re· ol>ecnie n.a s.zieroką skal~ ak·
!ow. Toma. - że reforma rh1c którvch roalnv zarobek znsta - j estracyijne.
umożliwiającą · chętnym
cję,
l . nowa umow11 zbior owa pr3y _ nie ~bn;ł.onyJ •
Kaidy z punkotów olbejmujoe wyija,zd JJJa Zi-emie Zachod:n•e ogółowi
korzyści
lllo;'Q. . duze
nit nn~zcj swym zas;ęgiem wy-z.:naCZ10ny te do Szczecirua li wojiew. szoeTakich będzie
n11sT.ych
włokn1arzy i załodze
fabryce minim1d11a ilość. p1ię ren. A w:ęc: '!JII'ŁY ul. Strz.elców oińsk;ego, w ol-sztyń-slde 1 e>ktJ·
ZB kln~ów. Po~t.anowiliśmy jedki ~tałrj czujneśri orga nizari i '{ainioiwskich 58 rej.esitrować 6ię bee Ko1S1Za1lina. Ci więc, którz•·
nak nie czek~ć a?: korzytle1 te part~·jnej. rady zakładowej i d,- '>ędą miesrzikańcy Stam~tw?. nie mogą znaile'Żć prnacy w Ło
sta~ą. się jasne dla \vszystluch
rekcji nie było u nas i poprze·~ Sródm ' ei;;l\deąo z terełllu 2, 3, dZ'I, wi.nm.i w dobrre 2'l"OZU!llliad~piero ~ momencie dokonani~ nio zjawifika sztul'zn11go winllo- 4., 5, 6, 7 i 8 KOIIl1iiSoa1riabu Mi· nym WlllłlSlllym iiin•teres'ioe z-głap1crwszeJ wypłaty wciłług zre wania plac lub fa~ oryzowan m llqi'i Obywait.elc<lk.iej; pa-riy ul. sz,ać się na wyja:z.d do zachod· Na rynki łódzkie w dniu wczorajszym dowieźli rolnicy
~or_mowanego ~:v~temn płac. Uwn
Rudzkiej 7 miesZikiańcy S1a- nich d:iielin.ic klraju. M'e1;;1ka· 1znaczne ilości masła, serów i jaj, Masła było wbród (540
więks zej grupy robotników, załugq
~al_1śm;v: za ~tu~•zne, by
PoJudin'e z te- nrie oraz u•bp:yma'Il.ie mają tam zł. kg.) · - jaja, które w ub;e qlym tygodniu koszt<Ywał'y 450
świadczy o tym fakt, że z po- rosibwa Łódż złotych za mendel - wczoraj spadły do 360 .złotych.
Jak M.]szybclC'J hyła poi nformo_ śr6rl !l0~8 robotników, zatrurln10 r>ein.u Komlis11riait.u 13, 14. 15: r.'l1r>ewn1'll11e.
wanR 0 tym, co da jrj retorma ny ch u na~. za!Pdwir. 110 zo~ta
J'lł??· By tego dokonać, u8wialjr,
nie dotkniętych nieznaczną oh- FR. HAJl<OWSI(/
llllhś~y najpierw szeroki aktyw niżką. Nieznaczną. ho wahającą.
.
~arty,Jll.Y .o treści umowy i o roli się "'.". granirac~ 300 _ 400 :!ł. ,.,vrektor Oddz. Łodzk. Centrah Spóldz/eln. Mlecz.-J9icrarskle/
JBką. WlDH!n on ~pełniać w ZWlip
~ z potrze~ą zaznajomienia 7
towarzy~'l.Y.
mą bezpartyjnych
Na odprawie ~ekretarzv i ~a ~ szy pracy. Chodzi tylko o to, ze
gt'ilnym zebraniu człon.ków Par~ nie~rrawiea1i~e d:v~proporc.ie któ
Lódzkiego Oddziału Centrali Spółdzielni Mlecz.. Jajczarskiej
Hi omówiliśmy szczegółowo no_ re i do nas się zakradły, zostn"
'WJ układ zbiorowy, wyjaśn,lh~. ną. teraz dzięki nowe.i urnowiP
mleczarsko- I dostawa mleka do ~'Póldzielnl ilość otrąb, wzrosła mlecmoi\ć wanie mleka świeiego na ceSpół<.~~lczość
my fakt znacznego upro~zczenrn "''yrównane.
jaczarska po zmianie struktu wyn'.osla w r. ub. 72 miliony krów· Rozwijający się prze- le konsumeyjne.
w
~ys~emu płac. wykazaliśmy
Produkcja masła w okrę~
ry w l!pcu roku ubiegłe!!o zo litrów·
mysł olejarski dostarczył też
mówią. dalej
- Obeenie
~ak1 sposób tn uprosz<'zenie mo
łódzkim podniosła się w roku
drobno i średniorolChłopi
przebudowa·
gruntown:e
stała
potrzebnych makuchów.
ubiegłym i wynosiła 1,700 ton,
ie przyczJ·nić ~i~ do wzro•tu wy tow. tow. Toma i Lewandows1d na.
ni, stanowiący główny trzon
skupiamy całą. uwagę na pra
dajnośd pra<'y i zarobków ro gdy .w 1947 r. wynosiła za·
sP?~dzielczości mleczarsko-jaj
Centrala
Nowoutworzona
świeżego
mleka
c~ść
Duża
sporządzaniu pierw·
widłowym
botnicz..-ch.
ledwie 824 1.-0ny.
Spóldzielni Mleczarsko-Jajczar czarskie1 coraz l'czniej zaoi- najlepsze1 jakości. bo 22 mL
Po tych zebraniach czlonko- szej listy płac, werllug ktt\rej
Produkcja ta odbywa się
spół lionów
wyposażona w samorząd sują się na członków
skich
przenaczona
litrów,
""ie Partii - indywidualnie i robotnicy otrzymają wypłat.v.
głównie w m;ei;iącach letnich·
stała się wyko- dzielni ora7. odstawiają mleko została na konsumcję
wewnętrz.ny
bezpozbiorowo - w...-j aŚniali Fwoirn NU! DOPUśClć DO POl'fYŁEK,
pla· do mleczarni wbrew przeszko średnią. głównie dla dzieci w CSMJ propaguje prz:eguwanie
bezpartyjnym t·owarzy~zom pr'l.. NIE DOPUśCIO DO ŻADNE nawczynią państwowego
oraz orę- dom i wrogiej propagandzie Lodzi i innych miastach. No- okresu mleczności u połowy
e;v - robotnikom z sali, na ktń GO ZANIEDBANIA - OTO W nu gospodarczego
w ze strony spekulantów i bo. wa społeczna akcja zaopatrze krów na okres zimowy, aby w
rej pracują, ~ąsiadom z warsztn CHWILI OBEONEJ N AJW Ae- żem robotników i chł-0pów
gaczy, Plan gospodarczy na nia w mleko wszystkich dz.je ciągu całeg-0 roku równomier
klasowe.i.
walce
tów - czym jest nowa umo'll'a NIEJSZE ZADANIE. KażdP bo
1949 r. przewiduje dostawę ci i matek świata pracy w nie pokrywać zapotrzebowaspółzmiany
skutkach
O
zbiorowa.
wiem niedopatrzenie, każda nie
1
spółdzielni 100 m Jionów większych m'as.tach, podjeta nie m'.ast na mleko. masło i
d_o
dobitnie
świadczą
dzielczośc:
rozszerzone winna nawet omyłka może hpO
Zwołaliimv
od 1 stycznia br. przez Za· Inne produkty. Plan produk·
mleka.
)itrów
o·
r.
1948
działalności
wyniki
plenum Rad.r Zahladowej - oś · wodować wypaczenie istotnego
Ubezpieczeń Społecznych cyiny na rok bieżący przewi
kład
Po obniżen'u norm przemiariadcza tow. Lewandowski - sensu reformy i krzywdzą1·e i·o· raz plan na Tok bieżący·
co poW'iększylo zwiększa wydatnie zapotrzebo duje 2.400 ton masła, 100 ton
zboża.
W Okręqu Łódzkim CSM.J. łu
na którym omówiliśmy te snmf botników skutki. To też sporną
sera. 600 ton śmietany k<>nsprawy. Odbyl iśmy zebranie ma,i dzenie listy odbywa. się pod sta
sumcyjnej, 226 ton twarogu i
strc\w, podmajstrzych i najhar. łą kontrolą towarzyscy z Komi
700 ton kazeiny.
dziej wykwalifikowanych robot
Zakłado
Ra.dy
i
Pa.rtyjnego
tetu
Ponadto dla potrzeb Lodzi
ników. Na zebraniach tych po<1
dokonywane będą przerzuty
wielką. rolę. ja l<'! wej. '
kreślili~my
z i.n,nych okręgów
nabiału
Zakła
winna odg-rywać Rada
N a zak01fozenie pytamy tow.
produkcyj.nych·
dowa. w okresiP wprownd7.eai:1
Drugi ważny ąział pracy
reformy płac, roli: jaką. w tym tow. Tomę i Lewandowskiego,
CSMJ to jajczarstwo. Co rok
względzie -winni odgr_;;wac maj- jak nowy system pła.c, ich zclazwiększa się skup jai. Sezon
strowie, do których I" zerież ro- niem, odbije ~ię na stosunku ro
największej podaży jaj trwa
botnicy zwracają się bardzo czi;
botników do pracy. Zamia.st od.
od marca do września.
eto o wyjaśnieni11..
- J11kie będą. konkretne w:v powiedzie6 ki.erują mnie do tknl
W celu zachęcenia gospodyń do poprawienia nośności
drobiu będzie wprowadzona
zasada zakupu jaj na wage,
wyrruilm.
c:zeikałe!m
lkojni.e
zw1111Ilia101'kals
bo
?Jałaitrwia..
i
Jestem maijstrern tK.acki.m
Miinęlo jouż 6lpOM czasu, " a nie na sztuki. Wprawdzie
s.ię przyd?Jlel.aine s.ą luprzodO'Willi1k iem pracy w PZPB jąoe
dziiom, k1óp:y w ogóle nie ma- sprawa , śpi. Kr11~ec 6obi.e skup jaJ i mleka nie zaspa·
~r. 3. Od dlluższego już czasu
mieszk.a wygo00ie, choć da1w· kaja jeszcze w chw!li obe<:nej
Ją dachu nad glową.
wzrastającego stale zapotrze'b~
W Delega lu.rze Kom!1Sji Spe· 1Zagajewski zam. Gll.11ńsik11 135 &tarał.em si ę o poprawienie i;o
W międ.zyczMie P-Okó j, kiló- nriej też c iasno nie miał. a ja
ojalnej ~'Oz:patrywano osta-tmio l Zy~munit. Bobowski, zam. bie wa.runków mieszkania· ry chdaAem otnzvmać, "Lajął z m-0ją rod:ziną gnieidżę się wania na te artykuły, ale
dz'.ęki wzmożonej pracy CSMJ
w dU1Sznej „oi1U,pce".
.
sprawą ki.Jku u.raęd.n :•ków Okrę Gdanskil 1~.
wych. Miesrzkaimy bowiem w ik·ra Wliec s;wek Dow:edzia1lecm
pokonamy występujące tu i
Józef Buk-0wski
Na.t<i.ha 01x::zykowska, wykiogowego . Ui;;:~du Likwidacyj.n"?·
s '.ę, że jego wniosek w U.mę
majster tkfllni PZPB nr. 3 ówdzie trudn-0ści.
go, W5polmkow Dowb<wa, lo~o- raystu iąc swe stainowisiko 6e· C7Jl.ery osoby w rnaleńkiim po· d~ie KwruterU1nkorwym zos•tał
OUL·u . koiku. Mu-szę 1Jll.1Jnaczyć, że przyjęty. Odwołałem się więc
dy>!'e1kto'!'a
Dlatego, ażeby CSMJ tpeł
ry skaza!Ily 1oslał w roiku ub1.e- k,rntarkii
*
mala należycie postawi<me
od niektórych moja żona j~t chora n.a p.buca do Koml6ji L01ka lowej, ik1tóra nn REDAKCJI
głym przez ~ąd o.orażny nil kil· przyjmoiwa~a
ku.-pców łódZ!ki<:h. k tórym za- i ciągle zapada na oczy. Star· skierowaiła mnie znów do U- Mamy nadzieję, Żf' przodownik przed nią zadania powinny
rę 15 lat wi ęz;; enia .
W roku dochod7Jen!a u-s.ta- leżało na przyd!Diale sklep'll s.-z.e d'lliecko jest też chore n.a rzędu Kwaiterunkowego, każąc pracy wśród majstrów, ob. Bu- działać w każdej gminie cozłożyć 'l!aliw'..adcreniie o stanie lwwski. nie b~in-e musiał dl'\J naimniej 3 zlewnie lub śmte
!ono. że w związku ze s.przeda- l.ilJJ:>Ó'Wki nie iY'Lko w pootaci
wydzierżawie· p i eniędzy, ale i WwCIJru. ia1k ra- g•ruŻLcę.
wz.ględ.nie
~
roro•wia żony i d-zriecke. oraz git> czekać na d·ecY"'ię wiładz tańczarrue, odstawiają.ee nanjem "mienia poniemieckiego dia czy bielizny dam~kiP.i. Tym
Ohotlz.i tu biał i jaja do mleczarni okrę
Mój pokoik j~t jednym z pię za.świad1Me:nie p.ITZIO<lownictwa kwa1llerunloowych
przyjanowaJi łapówki: Na-tailia p()Sllępowa<!liem przyczyniła s'ę ciu J)Olkoi mieszkani.a przy ul. oracy. Wmyistk,ie wymagame pnzecież o rod.zń1nę , w którei gowej. Łódzki Oddział CSMJ
f1"•nf11i'11no.\ci Z'l•ła~. wilem I spo- są dz iedi 'L~ł('f· roriV).!lP. (]ll'UŻ\iicą! zaopatruje te pun:kty pomoeOrc.zvkowe1k a zam. RadwańSlka do tego, że na teren.ie OUL
jeden
nicze w potrzebny sprzęt teeh
16, Gacki Jan z;am. P iotrkow- w Łodzi pa1nowa:ła za·t.ruta at- Legionów 5. Prócz mnie
niczny. jak konwie, wirówki,
ska 166. Z ieorcl<iewicz .Tan 7.am. mosfera.. &przyjaiaca koru.pcjii . pokój zajmują drwaj uczni-owie
wagi do jaj i tp.
KontrolNZV OUL M;iriejew- je-dem pokó i krlirwi<"<: fJ•b. SiPiotrkowEki.1 12:'!, Stefa'!l MacieBoiho!W!f;ok; wek Zdz.isla·w, a trzy pookoje
)e"T'Ski zam. No•ATotid 22, Jan „Jcoi, 7.a9aij ew~ki I
działalności mle·
W całei
młodzieżowego wyścigu pracy
przy jmowali łaipówki od kieczarsko-jajczarskll.ej i;tos0wa„
glówn)
zajmowa~
kuchnią
z
rownitka oddri.ału Przybyciene winno być i będzie współ
Uwaga, delegaci piekarscy!
· ta b ę d zie jed- zawodnictwo
u roczystosć
nia, (skama!Il.ego już wyroiklem lokato·r, Bo.gdain K0'Wai\.sM.
W tych dniach odbyło się
pomiędzy rolniZwiązek Zawodowy Praco·w- <;ądu Doraźne~) z.a wyda·
Mło
Komitetu
posiedzenie
i zbiorni
mleczarniami
kami,
wyzakończeniem
10cześnie
wy>pro·
Ositaitnfo Kowa1J.s1ki
initków Pmsm1ns-lu Spożywczego w111n.ie 019inii. przychylnej dla
dzieżowego Wyścigu Pracy odrębnionego Młodzieżowe- cami jaj. które iuż w roku
Oddzia~ w Łodzi (Sekcja pi-e · „kJie;n1tów" PrzV'bydenia. Zien- wadz1H się do Warszarwy. Chcia
ubiegłym dało wyniki dodat~o Wyścigu Pracy.
branży włókienniczej.
kar.zy) poda.je do w iadomośoi. kiewicz i Gaokf również wzbo- Iem więc zaliliienić mój maiły i
Na uroczvstości będą na- nie.
Tematem obrad Komitetu
i~ dnia 16-go styicmia 1949 r. gaca1li się przy>jmowamieim ła
cia-.;n y poko.ik na w i ększy, oBędzie leż w dalszym c'iągu
dalszych na- 1rodzeni czołowi przodownibył rozdział
{niecilz.ielal o godz ~n i e 10-tei pówek.
7
zebranie
się
od/będzie
l!'aino
Wv·rokiem Komisji Spec:ja•l- pu'!'IZC?.JOny p!"l.ez Kowa1!'5!k'iego. gród młodzieżowym przodo- cy pracy z zakładów przemy Pr0w11d C1ne ~z.kolenie persowszystkicll d.ele9a1tów piekairń riei <;kierowano dobraną pacz· W tym celu udałem &ię z wnios wnikom pracy oraz zorgani- słu włókienniczego woj. łódz nelu,. eby mogł spr~ta.ć tym
wielkim zadaniom Jakie Pol
· . ·.
.
z terenu ŁodZi., przy ul. Gd11ń kę do eoboz.u pracy pm:ymuso- kiera do Urzędu Kwaterun.ko· zowanie Centralnej Uroczy- k'1:go w ogolnei
hczhiC? 50 ska Ludowa nakł;da na spół
wej w Mielęcimie. gdzie &pędzą
e;kiej Nr, 75.
wego. Odipoiwied.z.iano ml, że stości zakończenia V-eo Ji:ta- osob.
trzecim roku
.dzielczość w
Obecność wszvstkich de•l ega- nd jedneoo d.n dwti~li \a1t każ"Planu Trzyletruego.
t,atkich 610raJW Urzad teraz nie nu Wvści.e:u.
w.l
1w.
dv.
.,,tów olboiwia7kowa.
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Nr. 14

Wszyscy rodzice winni pamiętać, że nauka
jest kluczem całej przyszłości i dźwigniq
---: awansu społecznego ich dzieci

==

Nauka - to klucz do awansu

Dobra praca
Koła

Ligi Kobiet

Jednym z aktywniejsz~
fabrycznych kół Ligi Kobiet
w Łodzii jest koło działające
na leren'e Państwowych Zakła
dów Przemysru Odzieżowego
Nr. 4. Posiada ono około tysiąca
członkiń
rorganizowanych w 24 komórkach oddzia
lowych. „Czwórka konfekcyina" jest zakładem prod'U'kcy,Jnym par exelence kobieeym,
gdyż za trudn ionych
tu jest
około 4.000 kobiet. Celem organ'..zacji kobiece], dzialająC«j
na tym terenie jest wciągnięcie wszystkich robotnic ood
sztandary L'.gi Kobiet. Członkinie z „czwórki" przejawiaJą

kursy kroju, modelowania 1
robót ręcrin~h. Kursy te przy
czyniają się do podn.iesienia
kwalifillcacj:i zawodowych zatrudionych w zakładach robo
tnie,
przygotowując
niewykwalif:likowane .robotnice do
specjalności
zapewniających
wyższe zarobkń.
Dużą
wagę
zwraca Zarząd Koła Fabrycz-

--------- '•------

Przestrzegajmy -obowiqzku szkolnego naszych dzieci
W ostatnich dniach w prasie łódzkiej ukazała. się znamienna notatka, stwierdzająca, że w przeciągu trzech
miesięcy ub. roku odbyło się w Łodzi 525 rozpraw kar·
nych przeciw rodzicom, którzy ntie posyłali do szkoły
swych dzieci w wieku szkolnym. Fa.kt ten świadczy
dobitnie o tym, że mimo, iż ooowiązek szkolny obejmuje wszystkie dzieci, a nauka jes• przecież dobrodziejstwem i kluczem do awansu społecznego, znajdują się
jeszcze ludzie, któ-rzy świadomie dzieci swe trzymają po.
za szkołą i nie przywiązują żadnej wagi do ich kształ
ceD1la.

nego na nies:enie pomocy prakobiecie. W ciągu kilku ostatni-eh miesięcy udzielo
no k'.lkadziesiąt zapomóg pleni·ężnych kobietom samotnym.
Zdawać by się mogło,
że wyżej fakity świadczą o czymś
znajdującym
się w c'.ężkich
warunkach materia!Jilych. Du w obecnym naszym ustroju przeeiwnym.
żo wysiłków włożono w zmon zjawisko świadomego lekcewa
Lekceważący sto.sunek do za
dużą prężność
organizacyAą, [tow:-nie żłobka dla dzieci za żenia nalllkJ. n '. e powinno ist- gadnień systematycznego nau
nieć. Nie&tety jednak podane czania · występuje niie ty1ko w
prowadzą dla swych człon.kin trudnion~h tu robotnic.
7..an'.edbywaniiu ob o w i ą z ku
sz.lrol.nego ale i w tolerancyjnym s~unku rodziców do
spraw nauki star&orej młodzieży Ziawmkdem nagrni!nn.ie wY
Uroczystośc choinkowa w PZPB Nr 4
stępującym w starszych nawet
We wszystk:ch za.kładach dowej oraz prze·wodn;"'.czącej kraju gdyż obeOO.:ę maUrn pra już klasaeh łódz.kJich g.'.mnapracy z okazji rozpoczęcia No Li~i K?biet: Tow. Wasiakowa cująca i iej dziecko otoczone zjów jest wysoki procent o. zwracaJąc się do matek około są najtroskliwszą opieką ze puszczanych dni nauki przez
weg 0 Roku urządzono dla dz1e 200 z,giromadzonych w świe<tLi- strony państwa.
młodzież,
majdującą
łatwe
ci pracowników obchodry cho- cy dzieci podkreśliła kontrasi
Występy zespołu artystycz- usprawiedliwdenie u rodz:ców
in.kowe. Nieomal że wszędzie jakd istnieje między obecną nego świetlicy PZPB Nr ~ którzy swym dzieciom opuszczynny udział przy organizo- chwilą a czasami przedwo!en oraz produkcje dzieci, w y peł czającym naukę wystawiają
wani u tych imprez
brały nymi kiedy to zarówno kob·e niły program rozrywkowy, pe. świadectwa motywuiące nieobecność.
członki.nie fabr ycznych · kół .wt- ty pracujące jak i ich dzieci czym nastąip'ło rozdanie mię
Ostatn:o Kuratorium Okr.
gi Kobiet.
żyły w niezwykle ciężkich wa dzy najmłodszych gości paczek
Zorganizowana ostatn:o w n·-ikach: w tamtych czasach Przygotowanych przez członki łódzkiego ma wydać zarządzePZPB Nr. 4 zabawa dziecięca dla JUatek n:e było pracy, a nie Li.gi Kobiet. Obdarowano nie zmierzające do ukrócenia
miała
wyjątkowo
uroczysty dziec10m brakowało ch~eba . 200 dziec:. W niezm' ernie se<r tego masowo już występującecharakter. gdyż połączona by. Odbywająca się uroczystość decznym nastroju na wspólnej go z~aw'.ska .. Wobec f~ktu, ~e
ła z częścią o:filcjalmą na kto- jest widomym znakiem caP:o- zabawie spędziły czas
· robo- uczniowie, me zgłaszaJący się
rą złożyły się
przemówienia witej zmiany układu stosun- tnice PZPB Nr. 4 i ich dziat- do szkoły przychodzą naza·
przewodn: czącego Rady Zakła ków sipołecznych
w naszym wa.
jutrz ze świadectwami, posta
cującei

Zaba"\Vy

dla dzieci

Kobiety wiei· skie w szeregacll
J est faktem

bezsprzecznym

i.e w miastach za'. ntererowanie kobiet spółdzielczością jest

znacme. W Łodzi kobiety sta
nowią OO . procent członków
spółdzdeln'. , wzrasta też
ich
udział we włac!zach placówek
spóldziel'Czych, są aktywne w
Komitetach sklepowych. Inaczej przedst awia się spra·w a
na odcinku w1eJskim. Dop'. ero
ostatnio kobiety wiejskie zaczęły zwracać uwagę na zaga
dnienie sprawnego działan•a
t:półdzle!czośei wie.i~ kiej, notujemy już; wprawdzie nie ma
sowo, a sporadycznie występu
jące zjaw' sko, powiększająCt!g.o się na w-&i zainteresowania
kob iet spółdz,iekzością. Istnie
ią już spóldzieln'.e, w zarzą
dach których znalazły s'ę ko
biety.
N iestety, do tychczas poza
na jbardz:ej
uś wiadomionymi
mieszkank am: wsi ogół nie <10
cenia jeszcze należycie koniecznosci u cze& tn iczenia w pracach spółd?ielni, kOIIlt rolowan 'a. jej dzialianaa itp. Więk ·
sześć człon,ków spółdzielni ! ~o
większc:>ść

przytłaczającą

sta-

społecznego

spółdzielczości

nowiono, że częste opuszcza- ldzeniia do S'Zlkoły uc:znfa. wypo
nie dni nauki Sllkolnej nawet sażonego w zaświadczenie doumotywowane przez rodziców mowników &twierdzające: „Nie
lub opiekunów wywoła ko- byt obecny w szkole za moją
nieczność
poddania
uczn'.a wiedzą ,,bo b ył cho r y", lub
egzaminom z poszczególnych „bo stał w kolejce" , stopniowo
przedmiotów. Poza tym od ucz ulegnie 1ikwidacj.i., Nowy sto
niów opuszczaijących
nau:v,: sunek, jaki si-kola przyjęła do
przez kilka kolejn~h dni, w-1- opusrezonych dni nauki h iemagane będą świadectwa le- wątpL'.wie przyczyni się do
kars.k'.e. Wydane dyspozyeje podniesienia frekwencji młon.iewątpliwie przyczynią się d-0 dzieży sZkoLnei we wszystkich
zmiany lekceważącego stosun- zakładach nauczania.
ku, jaki wielu spośród rodziWierzyć należy, że ostre za
ców i młodzieży ma do zajęć rrządzenia Kuratorium zlikwiszkolnych. Perspektywa egza· dują nieodpow '.ednie postępo
minu ba.dającego umiejętności wanie rodziców w tej spraucznia z całości d ~mego przed wie, Szkoda, że tak oczywista
miotu
będzie
uiewątpliw'.r ·9rawa, jak przestrzeganie obodźcem zmniejsza 1 ącym iloś
mwią2'Jku szkoLnego n.:e dotaropus7czonych dni nauki szk-01 ła do świadomości wielu M-odo
nej. Istniejąca dotychczas po- wiSk dorrwwych bez potrzeby
wszecłma praktyka,
przycho- wywierania na nie presji.

Niedoceniony

tłuszcz

Margaryna jest zdrowa i tania
margaryny jliwości, toteż aby zmienić 3ego konsystencję miesza się go
w odpowiednich aparatach z
olejem roślinnym rafinowanym oraz wodą, która stanowi w margarynie 15 procent.
Fabrykacja margaryny odbywa się w specjalnie do tego
celu zbudowanej aparaturze.
smalcu itp. Tymczasem mar- Cały proces produkcji marga
garyna z powodzeniem przy ryny jest zmechanizowany i
sporządzaniu potraw zastąpić ręka człowieka nie dotyka te
może wszelkie
inne tłuszcze, go ·produktu. Nawet jego kr:rDo stosowarua

przy sporządzaniu posiłkó:V
gospodynie nasze odnoszą •nę
z pewną dozą powątpiewania
uważając całkiem bezpodstaw
nie tłuszcz ten za gatunkowo
pośledniejszy od oleju, masła.

gsaztd;U~J.ne[3k7~5i~ezłte.~~ c=:~~~e·k; ~~jes~
~~~;'~~~z::.onywa~
Bardzo
dla
ważny

jakości

Owa ujemna opmia, jaką margaryny jest właściwy spo
nowią jeszcze na wsi mężczy-1 rlentują w tym, jakie produk- ,przez
błerneJ posiada margaryna wśród go- sób jej przechowywania. Poźm . Kobiety gospodynie wy- t~ i artyku? znaleźć się ~ masy k~bte~ wt~kich, w pra· spodyń, oparta jest na fał- winna ona być trzymana w
chodzą często z założen:a, że wmny na połkach sklepu spół cach spółdzielni będą mogry szywym wyobrażeniu, że ten miejscu suchym, chłodnym I
wystarczy ażeby członkiem dz.ielczego. Poza tym. jako &Ila być usunięte całkowicie tak tłuszcz roślinny sporządzany ciemnym, gdyż światło przyspółdzielni był ktoś z męż- le klinetki zaopatruj ące swe często dotychczas występujaoe jest na różnych odpadkach tłu czynia się do szybkiego ~eł
czyzn, znajdujących się w ro- gospodarstwa domowe w sze- niedomaganie w pracy wiej- szczowych. Tak nie jest. Do czenia tego tłuszczu roślinne
dZinie, same zaś trzymają się reg artykułów przemysłowych, skich placówek; spółdzielczych. produkcji margaryny używa go. Obecnie rynek łódzki jest
na uboczu. Zapominają o tym, najlepiej
zdać sobie mogą Kobiety wiejskie winny prze- się olejów roślinnych wysoko bogato w margarynę zaopai.e jedynie członkow~e spół- sprawę z tego. czy personel łamać dotyclJ.czasową bierność gatunkowych, przy czym głó- trzony. Wobec niedoboru indzielni mogą wpływać na wła- sklepowy wywiązuje się nale- i na równi z mężczyznami czu wnym produktem jest tłuszcz nych tłuszczów i ich stosunko
ściwe jej prowadzenie,
pod- życie ze swoich obow: ązków, wać nad tym, by spóldzielJ!lJle kokosowy. Tłuszcz ten jest. wo wysokiej ceny margaryna
dając krytyce na wałnych ze- czy w stosunku do niektórycn gm.inne działały w imię intere jak wiemy, twardy, nle moż- powinna znaleźć szerokie zabraniach jei całoroczną dzla- odbiorców nie stosuje protek- sów mało
średniorolnych na go rozsmarowywać i po- stosowanie w gospodarstwa<:h
łalność. Oni też jedynie mają cy1nej politykii itd. Jedynie po chłopów.
siada bardzo niski punkt top domowych.
prawo wyboru władz i prawo
--------------wybieralności. Zapis na członka spółdzielni nie pociąga za
sobą
większych
kosztów.
Udział wynosi 300 zł. a wpis-o
we w żadnym wypadku n.:e
m-0że przekracza<: polowy
tej
S1Umy. Przy tym cała należ
ność może być wpłacana ratami.
I płaszczami ozdabianymi fu- pych tkanin, gdyż nasze mieDotychczas często spotykatrem, nosimy chętnie w na- szkania w porze zimowej na
my się wśród kobiet wiejszym klimacie i palta wełnia- ogół nie odznaczają się nadskich z narzekaniami na złe
ne o kroju sportowym, pod- mierną ciepłotą. Na załączrJ-:
lub niewłaściwe działanie spół
bite watoliną. Ciepło zape- nym rysunku przedstawiamy
dziein:. Widzą ooe, że terenownia nam wtedy nie kołni~rz model porannika sp·) !'.qdzone
wa spółdzielnia nie zaopatruje je należycie w potrzebne
artykuły, faworyzuje wpływo
wych i zamożnieiszych gospodarzy i tp. Te niedoc'.agnięcia mogą być jedynie wów
czas skutecznie zlikwidowane
jeśli kob'.ety wiejslcie mawwo
znajdą $ię w szere·g ach człon
ków spók!zielni.
One bowiem naJiepiej slę o
.
Ul!-ktywnJ.enie

Nasze porady gospodarskie
2 kg. kar tofli, 10 dlkg słoni
ny wędzonej, 10 dkg cebuli,
sól, pieprz, 1/ 4 1, wody, 5 dkg
sma lcu.
Słon:nę pokrajać
w paski,
cebulę posiekać, obrane ziem
niaki pokrajać w talarki, uł-0żyć na dnie rondla.
Na nie
rozlożyć warstwę cebuli i słoniny, na to warstwę z' emniaków, resztę słoniny i cebuli.
Na wierzch ·p owinna iść znów
.
warst wa ka·r tofli. Przed wsta

należy przy
potrawę podlać nie
wielką ilością wody i ewentu
alnie tłuszczu, wstawi<: do pie

wieniem do p'.eca
gotowaną

ca i upiec.
·
To samo danie · można urozmaicić, dokładając drobno posiekane grzyby, lub przekła
dając ją dodatkowo wa1'stwami pokrajanego w talarki jaja •. Można też dodać do niej
zamiast wody, śmietanę, wy.
Na załą.czonych rysunkach nych w ubiegłym sezonie, cdmieszaną z paru łyżkami po- p;zedstawiamy naszyll} Czytel l1egłość ich od ziemi sięga 30 .
.
mczkom modele okryc zimo- [35 cm. Ażeby nadać im wymady poma·doroweJ.
wych i ciepłych ubiot·ow do- gląd zimowy przybieramy k0ł
mowych.
nierze i mankiety futrem. Czę

I

Czytal·c1·e Głos Robotn'czy
l

gv z Koca. Dla kobiet, .... wrtl 1u
bią

pewną

ekscentrycz:iość

w ubiorze noszonym w domu,
futrzany, a gruby wełniany odpowiednim strojem będzie
szalik. Nowością tegorocznej demonstrowany na sąsiednim
mody zimowej jest peleryna, rysunku ubiór. Składa się on
podbita ciepłym wełnianym z ciepłej, długiej spódnicy,
materiałem, nosz~ma na ciep- wełnianego pulowerka i luź
ły ~porto~y .kostium. Tego :-o nego żakiecika. To zestawiedzaJU u).:nor Jest bardzo prak- nie stroju może być wykonatyczny I stosunkowo nie k1., . nez różnych tkanin. Czarna
spódnica uzupełniona moż~
Płaszcze noszone t~j zimy sto te ostatnie są tak dużych towny.
odznaczają się linią wciętą. irozmiarów, że przy złączeniu
~troje ~omowe sporządzone być białym sweterkiem - do
Są nieco dłuższe
od tloszo- rak zastepuja mufkę. Poza byc powinny z bardzo ciep- tego żakiecik malinowy.

I

GtOS

Kronika Tomaszowa Konfer
upłynęła

ncia parłyina w P·FSJ n1· 1
pod znakiem entuzjazmu i zrozumienia

Przebieg konferencji partyjr.ej w PFSJ Nr. ,1 da si ę
określić jednym hasłem. któ
re przebijało ze wszystkich
wypowiedzi: „idz'emy ku
5ocializmowi"I
Nastrój niebywałego entuzjazmu,
ji.ki tow;uz:vszvł
-0przemów:eniom, sprawił że
KOMU WINSZUJEMY
konferencja przemieni:a f;ię
Sobota„ dnia 15 stycznia w wielką uroczystość. Na
1949 r.
konferencji obecny był cz}oDziś: Pawła
nek KC PZPR. tow. Wierbłowski. W przemówien:u.
W AtNIEJSZE TELEFONY
przerywanym niejednokrotStrat Pożarna - 51
n ie burzą oklasków, odtwoMilicja. Obywatelska.
47
rzył on zebranym ducha i
Dworzec Kolejowy - 4
atmosferę obrad Kongresu
-0ADRES REDAKCJI: R. S. W. Zj er'noczeniowego.
„Prasa". Plac K0Acinązk1 16,
„My, Jud polski. S"adk„godziny przyjęć 10 - 12.
biercy Pierwszego Proletaria

zl•eCl•ęcy
Pjęk

zn«>:!~o' Al

,...a Jt'

tu i KPP idziemy drogą wal
• do socjalizmu, w oparciu
o ideologię marksizmu-leni·
nizmu i w oparciu o sojusz
~ ZSRR" powiedział tow.

Wierbłowski.

Wypowiedzi poszczególnych mówców świadczyły o
wielkim zrozumieniu doniosłej roli zjednoczenia i zapale, z którym robotnicy PFSJ
N •. 1 pragną wcielać w ży
cie uchwały Kongresu.
Szczególnie znamiennym
było wystąpienie tow. Laso·
ty. który po 20 latach tuła
czki i niedoli w Kanadzie.
powrócił obecnie do wolnej
Polski Ludowej. Tow. Lasota przedstawił zebranym
niedolę robotnika polskiego

muzyczny

ne wyniki rzete-lne1 pracy

\V ramach św'etlicowych nia. ca"ość wyp11<lła b;ud:z.o c!oKitw ów Zimorwych p.n:y Liceum brze. Duży efekt os1arrnąl rlvPedagogicz:nym w Tom:1.1wow' e rvąen•t 'Prz.ez połąozB-nie parl'i
Ma"l. c•nia 3. I 1949 r. l!li>.Uc-zy- ;;hóralmvch z ork'-estrą.
ciel szkołv 'PO-ds•tawowej Nr. 8
Przede w.szvistkim ma.leży pod
Fryc Ma•rian., wyis•tąpił z wrg:i.· kreśHć 7lTI·J<:zny wysiłek i n'e
nrizowan\1lll P'!"Zez sieb',e d.z:'.e- malo e.nerg."j 0trgrmiz atnra z<:Gc: ęcym zes1polem ork'e<;t,rowo- Of'1h1, :k lóry w cią'lu t.;o11( krótchóralnvm. iSkladającvm s; ę z k'ego r1\.re~ 1u <"Z~.su potra.f ł o70 osób.
~'<n-·1~~ zadz'wiaiące re.zultatv.
a l[lro.rnam Zlloży~v się u- Pa.m ~ ę'"jm'· · że z"rnół o kt.ó"Ym
twoTy
charakterze lu dowym , m"'\"'I, oowc.' ał clo•;>ieoro z poparlyl!~-r.rki m : wo '.skowym. Po\ -.:zn lkie.m
wr>esn ' <t ub ' eqleg?
mijając dr<'•bne us terki wvik0,.,.a- roku, m'•rro 1trudnvch wa.run1

o

I

~mprez:a

w o~to~icach Tomaszowa

zadań

Kanadzie. Robotnik polski zagranicą jest traktowany jak najgorzej i wyzyskiwany na każdym kroku. Mimo, iż wroga propaganda
.ale ostrzegała przed wraCć.niem do kraju, tow- Lasota powrócił i przekonał się
jak jest naprawdę.
„Jestem szczęśliwy, że po·
wróciłem do Polski ; widzę
teraz jak kłamliwą jest pr~
paganda prowadzona w Kana.dzie. Dużo Polaków jeszcze powróci do kraju, gdy
dowiedzą się,. że w Polsce
jest pnca, jest co jeść', a n;e
ma wyzysku robotnika"-za
kończył tow. Lasota.

Partii

zgotowali towarzys">'.e przedstawicielowi KC mówiła o
więzi, jaka łączy organ'.zacip z kierownictwem partii.
· Do Komitetu Fabryc::ne:;o PZPR zost:;li wybrani
tow. tow. Pietrr.ak Stefan,
Janiszewski Kl\zim;en. 1,a·
szczyk Miuia, Chrab-;ki WA·
cław, Rudny Jan, Kul;ński
l'.farian, Kt.czmarrk Tomas">'.,
Zygmunt S~efan. Grabowski
Ludwik, Lenarlowic7. Józef.
Haber Stal'l;sław, Grahow·
ska Zofia, ~~v•rr.kowski P ' otr .
Kozarek t lek~Mtdcr, Brz~
ski Zygmunt. S1'ała ~ta'11sław,. Guzo vski Anion'. n~·
bak Anton',
S~czurko-.~·s~i
Tadeusz.
Szczególną troską zebra* .,.
nych było, aby towarzysze,
Następnf''!O dnia przvstąwybrani do Komitetu Fapiano do wyboru eg-7.ekutvbrycznego, swoją postawą'i wy, która wv'on·ona zosta'a
czynami gwarantowali wław
następuiącym
Ekłacz'e
ściwy kierunek pracy orgatow
.tow.
K'lC'J'.marek
nizacji partyjnej przy wprowadzaniu w czyn history- mnsz, Kulii'l<;ki Mar·a„, p·e·
t:-za.k Stefon, Chra},ski Yv'acznych uchwał Kongresu.
c:aw, Zyp.rnunt Stefan. Gra1
.'lidać
było,
że nastąpiło
bowska. z„fh,. L~nartowicr,
prawdziwe połączenie organizacyjne
i
ideologiczne Józef, S7.y'izl- wski Piotr i
dwóch partii robotniczych Rudnv .Tan. Na p'zr~~·sze~o
w
c e1u
zmobilizowania sekretarza 7o"'ał wybr'\nv
wszystkich ~ił do podniesie- tow. Pletr:--,1; 1i''<'fa11. na II
•
d ·
· tow. ChraO,ski Wacfaw.
nia wydajposci co zrenneJ
(.J.).
pracy i wykuwania
drogi
do socjalizmu. Owacja, jaką

I

Tn-1

ków. Obecni e jesit on jed:nym
swego rodl?.ialiu iz,espolem muzycznym w województwie łódtzkim.
Dotąd wy>sitęp<>tWalł om w.ledwie kilka raa:y na terenie naszego m:asta., a. w na 1,i>bLiższych
cl1n1i ach ])Oipisywać się będzie w
sąsiiedn:ich mia.staah, iclk Brze:ZJ'ny , Kolu>SIZlki, Opoczmo, a nie
jest wyiklucrone że nńebawem
,o;.tanie .prrnq mikrofonami p 04J
~:i.,;ego Radia w Łodzi.
M.

0

Wy miana legitymacji
na odznaczenia
Zarząd Miejski w Toma·
s3owie przypomina wszystkim posiadaczom odznaczeń,
01edali i krzyży. że należy
niezwlocznie oddać stare za·
świadczenia na te medale
celem ich wymiany.

Sprawę należy traktować

jako bardzo pilną.

Mieszkan!a dla robotn;ków
Remont budynków mieszkalnych przy 111. Krzyżowej,
16-18, Jagiellońskiej 93 i
Mireckie~o 43 został ukoń

czony. W tych dniach przy:
dzielono mieszkania 15 rodZJ
nom robotniczym, z czego 9
rodzi"! zamieszka w bloku
mieEzkalnym przy ul. Krzyżowt>j.

W trakci" r0mrmtu znajdu
j 0 się w dalszym ciąl.!u wiel-

ki budynek
pofabryczny
przy ul. Antoniego 28. W bar
dzo szybkim tempie wykoń
rzo'1o we wspomn'anym budynku otynkowania oraz zakłarlanie okien i nowych pie
CÓ\" Wykańcza się również
?.:lk1afl•rnle nowych podłóq.
Calv burivnek zosta.nit> odda
ny dn użvtku w najbliższvm
czasie, co pOZ'"'1li n::1 u--·s1·a
nie mieszka11 c'llnym 12 rodzinom robotnk1:ym.

ze~nnrt1-,

Z życia ·zwiazku

Marsze i biegi orientacyjne
Ciekawa

TOMASZOWSJ(T

Młodzieży

W lo.ka'lu z..a.rząoo Miejskiego odbvła si ę lV odprawa prze
wociin icz.ących
kół i
aktywu
ZMP. Po r-efaracie na tema.t
KtOtru;ty.tucjń
StaI.inowS1kdej w
ZSRR, wygłoszol!lym przez przed
stawiC.Pl1 Zarrącl'll Wojewódrzl:iri;o kol. Ki~lan11, przepi<>w;,rl•nrin. 7nchł;\ dv-s-kusj;i, w
której ur7estn :czyi a więk"<'OŚĆ
zebramvch.
DV1Ski.i'>ja v:>1kaz<: ła 1<tc:•łe pnd
no;zp.n·e rm·1~u idPolon'""'„~
oo czołc-weoo aktvwu ZMP i
duże 7• '•"'"r""Sow?nie 0<5·ąrrnńę
c' am: ZSRR. a zwla:szc.1.a mło

Polskiej

Rozgrywki lV t~n;s:e stołowym
o mistrzostwo klasy B

-się zelh<rain.ia wsTVs·tldch kół. na
W oSTtatlip' ch €:x>tkaniach o
SZACHY
krtórych prelegenci Z<llpoi;na ią
mis.trz06t.WO Pod0·1uągu
kl.
ca~ą młodzież ZtT"Zlesroną w ZMP
Po ostatnich ro;zgry..,vka.c.h
z te.matem oma<Wi.anym na od- „B„ „Pil' ca" pokon• ·ła „Samo- lurn'efo sza.choweqo w qrup' e
rządoiwioc" w stosunk11 9:0 ()raz
prewie.
I prowadzi zawody Kobyłecki
„Eelekbrownia" - „Lechia" - nrz,ed Ma t.usiakiem. W g.rupie
5:4 po z.acie'ei walce
II - Gc7dzik i Smr,j;orczy•k w
Punkty dla rwy-:" ę;Y::.ów z.n oby- ri.ru.p'e ITT ZdZ'erski
ZEBRANIE KOŁA TERENGE. pmed
li: P~et.rt•·szci:~k !(. - 3. Sztaj- Plu<" ' il , Jcim w grupie TV Kula
WEGO ZHP
Dn•i•fl l.5. l. b.r. O q-v:l~. 17-"<; nert i Moraw1! !<i 11n I, dla po- OP Pd Wo 're•zkiem.
"' loka.lu Za.rządu M„e •1k 'iego ko.„an„ch $m•.•J„,J{ 1 Pl.eh po 2 ' Ro1qrvwki w pOS7<"t."QÓlnv<b
Dz ' ę~d t""TU ZW"<' ' ęstwu „E
ZMP w Tom11c. owif' ndbęd7. ' t:'
1mna~h zakr"1q.one wshmą w
„.ę z·z.bra:n·ie koła terenowego !~ktrow:J. '. a" um0<"Tlil<1 się na ty'!'h d<!!!ech. Nazw' ~k'I. fnalis·
Cz(illelni Cll JJi sz..ą
riruo'ei
po""ci'
w
!Rbeli
.
co
ie<;'
"Jr. I.
'.ów oc-d 'my w nas• tępnym SJ>r'I
n.'espo·dzia.nką
m·- woridamu.
c„~ny bHetów na jm,!lrezy bokserskie
'
(k)
Na po1,ząri1kl\l dzie!l.nym refe- wi·e<lką
st.r:i:ostw
.
rat 1deolog·c..,,,v i sryrawv orqa
W
r~zgrvwkach
re!P<rW
,.LPsą
d~ ~?v r~rłreclr'ei.
nifl'ncyJme. Oberność w<;zyst.ch'a" II yinlrnnal'I wvsoko „ED0 końca sty<:zn'a odbędą kioh c1k.nków obowi~zkowa.
VJ Tomaszowie od nieda·wna ' nv b'letów na wszalkie impre·
Jekt,rown 1 ~ II" w <;tr„,;tinh1 9:0
Gą 0<rgat11iz.o wane imprezy bok- zy 6f"O•r!ow.e
W myśl zarzą
ora,z „Tom-is.7owie~'rn" lTI -- Wędr-wka
se~ok.:e, budzące duże zainle- /dzenia GUKF na wsze.Jkle 1mńahów „SilT""nądow ' ec" II w stotSl\.t•nresowan'e wsród svmpo.itvków 1p.rezy k.rato•we (m1.stnowS1kfa i
. - Jl
k11 8 · \.
boksu. W zna<:znym stopn.iu 1to·wa1rzv~ki e) ceny biletów n!e
Żen<;k<'J. sekd'I ten '•<;'I. st.olowPodajemy dalsze nazwiska „~i, 7r1".i.sław-Pl. Kościus7
W Wiśle now„tnnie ,,Dom
mo.głyby się one prncc.zynić no mo'!ą przekraczać: 200 zl. Zfl zatrzymanych przez M. o. a- '<i 12. Moraw~ki. Stanisław f'JO „Le.chi\"' wn.be--- braku lo
Turysty".
u-powszechn 1en.a lei
g u1lęz: pn' e'.s.re siedzące, 50 z.I s tojące wanturujących si.ę pijaków: Warszawska 31, Matagocki kalnPi k·..,nkurencji tn7R"!"""ł"
s.portu wś.ród mlo dz i eż v Toma- ,i 30 it <'ilo ;ą<'e ulgowe.
A
k
k
T
.Jan _ Ł?.awa 21. Matecki ło·WB•T7V~'kie Si1)0tlpf!1 1e 'Z 1')11\sf W Vl'iśle wybudowany zoszowa. Nies tety prn.p:igand?- 1 z b'letów ulgowvch w'111.n.a ndr~sz'e'"i Ma ~ym'. lan dere tfl•hel! kl. „B" sekcją m~·
stanie kosztem 7 milionów
we.go 'Zn.11JC2.'"n:a t~ąo_ ,ro<ha 1u kMzv~t~ć w oierws.zy.m rzę<lz t e WarsLa, „-,~a 72, .Bra3er Cze- .Tózef - Zofii 22. Kossakow- ka , Samr .rqąd<JW<'a".
1mprez n:e dnceni"!Ją 1r-n orga- ml.od:zf..eż e.zk.olna a aik.a<iemic- sław - P1erack1ego 11, Ba- ski TadPUSZ Plac Kościusz
Zwvc i eżyił
„Samo!\ZądntWi-oc" złotych ,,Dom Turysty".
n .:z;alorzy. klórzv czvn ą b ..Je•y ka.
la~iński Edward Roli Ży- ki 12. Kol Jan - Legionów w s-tO'iilrnkn 6:3.
N owa budowla przeznaczo
v\Ts.zys.tkie punkty dla „Le- na zostanie przede wszystwzgl~du t13. ich cenę ~iedo-, \Nvr<1;tomv nadzie·ię. ie priv mierskiego 21, Kawk'ł Sta- 67. Kołodziejczyk Dionizy6 ' ~'D'llV'Il'll dtla lt~d:z: pracy 1 ml.? orqainizowan1'l.I nastl'rmyich te- nisław - Bartosza 57, Kwa- 18-go Stvcznia 17, Maiczak rhlf' z.dcbvlR Wojkows>ka. naj · kim dla licznych rzesz wcza
5
1
dz!eiy .ikolne I·
d
'!O r0<l7• 'u imnrez ceny po wyż pisz Tadeusz Bartosza 53 Piotr - .bez stałego mlejf;Ca l·e'""""-il 7""'0d1n-iczka 1es1>0h1.
Organ 1zalnr7v O! P"'"'W nn0b d ·
d ·
•
.
ł
· • I · St
Pr7'no0m'n.nmy. i~ 1awocl.nic1 sowiczów. z.ieżdzRjących rok
1
.
h
d
·
·
sze
e
.
ą
uwzq
ę
n·o.ne.
{olmas1ak
Tomasz
1
MananS{l
e ka Vlo jk-0w.s1ka w"im'e ud1iel rocznie do Wisły, głównie z
1
d o b nie ar zo m'.l"n m 1.e,;ew l<l
·.
. .
.
. · - My. zamies7:<ania.
si ę zarz.~dzen iia mi GUKF i n' e
Gr!.ipo mlodz1ezy 8Zkolne1 1arska 10. Krzesl:ik Zdz1- fan - wieś Ciasny, gm. Brze w m'!'<tr701<twach Pol<;ki w te- części przemysłowej ~ląska
w'. e<łzą , ze istniejii u.<ota•lnn" ce- 1
('l/az"'i~ko znnne Redakcji) ;ław Klarowa 18. Klim- ziny.
ni&ie sto}ow~·m w Lubli:nie.
i Zagłębia Dąbrowskiego.

W drug!ej noiłow'-e s.tvczn · ~ ' rP u (7,irnk•J) w możl;·w ' e n:ebr. z:ipoczą tkowana zo~ten ; ~ ?Jna.n,·m teren'oe, za oomocą ma·
na t•erer.ie c1k0l:oc Toma.cr>c•w:i PV i komoa.su. B.egi i marsz.e
0<n'·P1nta.cyjne
pm.eprow~<lzo.ne
Maiz. akcja marszów i biegów będą w ciąqu caJego roku, bez
orientacyjnych.
W!<Tl ęd'tl na jego p.orv.
Cie.'<awa ta akcja po.Jegać bę
\V zwia 71h1 z tvm d011wn a•no
dzie na jak najszybs'Lym gru- już. 1o :ze~k,.,,\enB IO sedz:iów
;powym po.suwan:'l.I s i ę w te•re- ; przo::o,„n.ków jal<o kf.tdll'ę n·lll.1e l do1sc:u do wymacmn•"'IO 1"'" ' ~'H: y j P.ą.
(k)
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0

zbyt \'Vygorowane

1

C1orna li!ita lln'li

po krarca

I

rt:
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Głaskała jego włosy. a on Ją całował nie zapominają.:: I drzewam: słyszał lch nawołujące go wesołe gło&v.
ednal: o strasznym c'eniu. który
nimi, i
Berbna byla teraz dla
niezwykle uprzejma,

7 eodor Dl' ef §er

Trage dIa Amery ka ska I

ją

11'

I naraz przed oczyma <ta wał ponury obraz jakiegoś
jeziora 1 dwoJ~a utop rn~' ch o~ob .
Budził s ' ę z zamyślenia i.t-uwaiywszy. !e gra bardzo
źle.
·
- Bój s:ę Do;i;a. Cl:vdziP o czymże ty myślisz? - wolala na n e"o Snndra alhn Bertina.
A z gH-,; .it""'O serca wychodzila bezglośn<-1 odpowiedź:
- O Robercie„ .
Wieczorem u Brook•hawów zebrało się nle 1 „;eJkle Ł".>warzystwo. zlożone ie znaJnmych Sandry i Bertiny. Pur.„eważ byli tam i starzy Finchleyow:.e Sondra udała. "i:E'
Clyda widzi dziś po raz p1erw$7Y, że nawet n e w :edziala
o jego obecności w Tweirth Ll':ike.
- Pan tu1ai? Cóż sie ~tało7 U Cran~tonów? O. to
n i eładn i e. Ż<! p<in niP orlwiedz.1 tak
'11'.skich sąs1ad0w
M ' e~ zk:imy obrok. A mo7p .iutrn rano p0 1edziem:v konno?
Codziennie z Bert;ną jeźdz my, Po ob1Pdne. o ile nic n;e
stanie na przeszkodzie. odbęoz1 się piknik. zabawa na Ioaz'. ach i motorówkach
N .c nie ~zkodzi.
że pan dobrze
nie jeździ„. Powiem Bertinie żeby panu dała Jerry'ego.
<;;iokoi nv jak baranek. O. d <va pierwsze tańce ob i ecałam
jui inn ym, ale pro~:c.ę byr C:crpl '. wym, dla pana zostdł
trzeci. (Taki zac1sznv kącik ;est na balkonie„.>.
\!\'skazała ręką i spojrzała
mu wymownie w oczy
A w chw" J ę pó7.niej w żac1nn1·m kąciku UJęła twarz 1e10
w obie ręce i ucalnwała gorąco
Póimei, p rZPd uknńl'>?:E'
n iem tańców wymknęli !>i@: oboJe na brzeg jeziora i tam
przy świetle ks · ężyca uścisnęli tnę namlętnie.
- Siondla taka lada. zie Cllduś ps1jechal„. tlak mi go
blakowalo„.

I

stał między

tulił

do SiPbie gorączkowo, rozpaczliwie.
Moje ukochane maleństwo! moia cudna, urocz'.l
Sondro! żebvś tv wied1i~ć mogla. lak ja cię strasznie k·;·
cham! gdvbyś tv w1edz·eć mogia! O. jakżebym chciał p.>Nled1!eć ci wszystko... gdybym mógł . ..
Nie powiedział jednak ani teraz.
ani n:gdy, Ne
ośmieliłby się mówić o tej c7arneJ zapor7e. •aka ich dz.el!
la. Znając jej życie. iej 1apatrywania na miłośr 1 małiPn!two. i.a~ady. wpajane Pf7.PZ rodziców, wiedział. że nie znzumiałabv qo, nie zgodz1h,hv ~ię na żadne poświęcenie dla
iel!o miłości. jakkolw:ek kochała go może bard10. Odcszłabv od niego natychmiast, 1e zqrozą w OC7ach!
Spn,rzała mu w oczy. błyszcz<1ce dziwnym blaskiem
w świetle księżyca. ~poir1aj<1 na twarz bladą. skupioną,
gdy trzvmał ią w mocn)'m u~cisku. i zawołała:
- W i ęc tak bard7o kochasz Sandrę? Ukochan:v. naidroż•7y mói chłopcze! Sond~a też cle kocha bardzo.„
Uje 1a twarz w obie dłonie i całowała &zybko. gorączkawo. dluro.
- Sondra niqdv rię nie opuści.„ Musisz tylko poczcti:ać ies-rze troszeczke... MniejH;i n to. co sie d7.iać b~dzje ... może nie przyjdzie to z łatwości~, ale Sondra P->·
z1aw1 n swoim...
•
Nagle iednak, jak to nieraz czyniła. odsunęła go od
'iebie ! szepn,ęła:
- _Id7 :uż sobie' Teraz . . zara7.! Nie! nie wolno już
calowac„._ N1er me! Sandra nie pozwala.„ mogą spostrzec.
że r.a~ me ma...
. I popychając qo przed sobą p'.>bieE?la ~7.ybko k11 domovn. snotkawszy Po dror:;ie c!ek::iwe OC'lv Palmer Thurstw:.
Na70jutrz ran„, ~t.o"lnwnie d,.. progr,,.mu. Bertina i Son
drR jpszcze przed ~iódmą.
ubrane w czerwone kurtki.
bi ałe briczesy i czarne but:v. z gołymi głowami. śp1eszn te
poi:talopowaly konno do mieisca. 1?dz1e miały się spotkać
Clydem. Nie widząc jeszcze panienek, ukryty międ1.y

megą
W'ibowiem wiE>lk1e za)ęcie się n m Sondry przeczuw'łla, że o ile nie 1a1dą jakieś przeszkody ze strony rodzin•.
skończyć się to może małżeństwem Uśmiechała się w1~
11przejrn1e do Clyda. zapra~zala go. by przyiecnal na dlużej i obiecywała otacz;;ć
taką
opieką
młodą
parę, tA
z pewnośc: ą nie. będą ~ię na nią skarżyć.
Clyde drżał 7e wzruc7ema, a po głowie przesuwał$
mu się z niesłychaną szvbkosc.a przeróżne obrqzy. myśl~
pokusy, inspirowane owl! wiadomością. o ktorej czytał
wtedy. w gazec•e. ktńre jednak chc;aJ zwalczyć 1 zab:ć
w sobie.
Gdy doiechali do celu. Sandra zwróciła konia na śclet·
kę wiodącą do strurniema o kam:pnnym łożyeku 1 brze.
gach om5uilych
który się przewijał licznymi skręta'111
w c1en1u wysokich drzew.
- Clydzie! - zawołała. - Chodź tu prędzej! Jer..,
ma drogę, nie poślH.n ii' się.„ Chodź 1 napii $1ę tej wod)'.
Powiada j ą. że kto się jei naP'.ie. musi tu wrocic n i edługo.
A zsiadl&zy z k(>nla zwróciła się do niego z powai·

~;ąc

nie1szą miną:

- Wiesz, chciałam c1 coś powiedzieć. Szkoda, żeś nfo
widział twarzy marny, ądy się dowied:iiała, że tu jestel!,
Oczyw1ścif n~e b~·ta pewna. c;~y ja w tym maczałam palce,
więc przynla do przekonania, ze i Bertina obdarza cię
~wym uczuciem. Pozwnl :l'lm ie1 się łudzić. Trochę mnie
·ednak podejrzewała i nie bard10 się jej to podooało. Nie
moqła wszakże n i" więcei powiedz1eć nad to. co już od
niej słys? ałam
Mowilam 1uz 0 tym z Bertiną i obiecała
'TH pomagać. tylko mus1mv być teraz jeszcze ostrożnlejs1,
bn mama zanadto mnie:, podrjrzewa i gotowa przyśpieszyć
nasz wyjazd do Europy. Wtedy nie wiem nawet kiedy
mo!(liby~my się 1oba"zyć, Znasz mamę 1 wtesz 'że nie
chce. abym zaięła się kimś 7 własnej woli, chce ·mi pod·rnnać kogoś, kto się jej podoba. To samo robi ze Stuartt.m„.
(D. c. n.)

WYDAWCA: R. S. W. „Prasa". Ko-m;tet Redakcyjny. Red.: Adm. Lódź, Piotrkowska E''l. T~·~«,nv: Reda!ttor Nacz. 215-k0·· '·.a 86. Telefony: Redaktor Nacz. 2l6Dzial O<>'łn"l,.Pń: Piotrknw"!t" !'i!'i. tAI 111-!'iO Konto PKO Vll-1505. Z11kł. ('.;raf. R~W .. PrR~A". Ailmin;„~„„rfa nie orzv1muie odoowiedzialnołlci :r.A tPT"minnw-• if,.,,1r nl!'łoszeń.
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Pa!lstw. Teatr Wojska Polskiego
w Łodzi, ul. Jaracza 'n
Dziś o godz. 19.15 komedia
pt. „Rozbity
!tenryka Klt>ista
dzban''. Zespół tworzą.: Fijew_
aka, 11.facheraka, :Mancewicz, ra_
Grabowski,
borska. Biernacki,
~apińs~i, Łodyński, Ordon, Wasilewski, i słuchacz"' PWST. De
koracje i kostiumy kompozycji
Zenobiusza Strzeleckiego, reży_
5eria Da.nuty Pieti ·aszkiewicz.

ran aOOJ1mm1 aa
m. w cza.!lie 7 m. 09 sek. (Rek.
W zawodach wezmq ud2liial
cy łyżwiarre Głażewslka, Okręgu).
„Legia"
WKS
nasi. kluby:
ŁODZIANIE LICZĄ N A
kipt. Dzi,paJDJO<W i Prz)"łx>rowski wszyscy re Zry- WICEMISTRZOSTWO POLSKI (W-wa), ZKS „Lechia" (Gcfuńsk)
„
KS ·
)
ł
IKS (W
wu.
" llJICZ
roc aw'
Wszyscy przygotowuiemv się
zk · ) ZZK (W wa) ZMP
(n
Wczo~~'J........ rzym-"'"-y
'
·
wu=u
"''
za- pillnie do mistrzostw które od- rrus ow
który
od rukh "w l~-sl,
będq się 15 i 16 styoznia w „Zryw" (Łódź).

z .

miesiż>czilllily

- s~;~e~s:.~:
w~~~?!~e
~~~~fik!ystarym
poko
a
Przekład

sztuki i reżyseria

nas.zym Czy-

Karpacz 10 1 1949 r.
Droga Redakcjo!

w

.

.

med7Jle]~ 9 b~. ~ K.arpa-

el1mm<1c1e
czu t o-Obyły
h · M.
D
. k.t u Jó ze f a nP.r
. wg pro.Je
.
. 'd do
p I ki
tw Się
CJe
18
b zi:
.J~z
~·
Walskiego. Zespół tworzą Kuni_ 1 b~o~
1
zia ~,/a
e1 nadnok. ie.
na, Gosławska, Koziersl·a, La~- słZY
1
0 25
1 6
zawvuni·
owlodzi<lnie:
zawo nich
!S
" ·
k o';s k ~· P'i~ t raszk iewic~,,
Gfo':''·Y· czek wśród
t
. k p.
p rzy b orows k'i
k <1
.
Warmmski i zews
mansk1, środka,
k'
,.,.,.1
1
Dzipan~w.
nl amows i.
przeprowadzono
E/Jminacje
„KLUB KA w ALERóW' •
na następujących dystansach:
w Teatrz11 Po~zechnym

J'cI

Mężczyźni: 500 m. i 5000 m.
N a scenie Państwowego T<'nKobiety: 500 m. i 3000 m.
się
tru Powszechnego ukaże
wkrótce komedia M. Bałuckiego KALBARCZYK NIEPOKONANY
„Klub Kawalerów'' napisana ·w
We wszystkich biegach mę.slatach osiemdziesią.tych, w której
jest hnsło kich zwyciężył inż. Kalbarczyk
myślą przewodnią
0 48 9
500
oraz
• • Przyosiągając
„Precz z kawalerstwem''.
29 sek.
5000 m.na9 min m.
na
TEATR KAMERALNY
borowski omz kpt. Dzipanow
DOMU ŻOŁNIERZA
zakwalifikowaU się oba; do fiul. Daszyńskiego 34
nałów osiągając dobre czasy.
Przyborowski na 500 m. osią
premieDziś o godz. 19.15
ra komedio-farsy W. Pictrowa gnąl czas: 55,3 sek. (Rek. Okrę11 min.
reżyserii gu) i na 5000 m. „\Vyspa Pokoju'', w
Stanisława Dacz~· ńskiego w de- 13 sek. (Rek. Okręgu).
Kpt. Dzipooow na 500 m.
koracjach Władysława Da~zew
miial cro.s: 56,1 sek.
skiPgo,
Gl.A2EWSKA ZWYCIĘŻYŁA
TEATR KOMEDil
KALBARCZYKOWĄ
MUZYCZNEJ „LUTNIA''
Miłq niespodziankę sprawiła
o godz. 19.15 Głażewska w biegu na 500 m.
Ostatnie dni!
„Piękna Helena''. Opera komi.: ma w 3-ch aktach J. Offeu-

NIE ZAPRZESTAJEMY
TRENINGÓW„.
Treningi p.rzeprowadwmy w
dalszym ciągu wysoko w górach korzystając z doskonałego
lodowiska na M<1łym StawJe
przy „Samotni".
Kończąc przesyłamy sportowe
pozdrowienia w.szystkim sportowcom łódzkim.
kpt. Dzipanow J Przyborowski

c1·ęz· koatlec1· Io' dzcy

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

teLnhlmm.

młodym

Ry~zarda Ordvński<>go, dekom_

piszq z Karpaczal

W KaripaJCZIU, jaik.żeŚdlly wygrywając z Kalbarczykową Karpaczu. Mamy srronse na zdo
już donOISitlri.. b.atwią na w cz<1sie O, 59 sek. oraz wy- byoie drużynowego wiice mis0obo.zrle treningowym. łódz grywa;qc drugie miejsce w 3000 trrostwa Pols.ki.

„.

leniem.

-----·

Głażewska i Przyborowski ustanawiają nowe rekordy
okręgowe na Małym Stawie przy „Samotni"

PREMIERA
w „MELODRAMIE• •
111. Traugutta 18 (Gmach OKZZ}
Dziś o godz. 19.15 w Teatrze
premiera sztuki
„.A:.elodram"
postępowego pisarza amerykań.
Millera, pt.
Arthura
~kiego
·
k
· " A t
S ynow1e
u or u azuJe me.
·
·
t od y b ru t a l nego b ogacenia
się
t t · ·
fabrykanto'w podcza
s os a mcJ
między

łyżwiarze

Nasi

tł

' • t wo w
d ą propagowac' za p asn1c
•
1a

. 1ę u db ę
. l zie
.
W Ł ow1czu
w me<
cl.lf się zawody propagandowe
zonaśnicze rozegrane przez 7e' d"
u' ' i· ŁKS .u. Z awo
sp oł'y „ Gwar
oddy te poprzedzone „ zostii.ną
_
nytem dyr. ,s~udzmskiegoó.J n~
ł~ •1zki
za~as~ctwa.
temat
Atletyc~nv
Okręgowy „wiązek

Sport

UJ

58

°S'

•

110WICZU

1
. . sz k o.
· walk'·i dl a mł od ziezy
prezesa. 1się
wszelkich nej, natomiast po południu <1·1~tarań, aby zawody te wvpa- bi:ch.ie sie meez dla star~zy•;h.
· ; zawo d m"ków ŁK'~·-U
W YJ:lzo
· . mi·
· d nały d uzo
<lł y ok aza1e i· ZJ~
„Gwardii'' oraz kietowni;:•wa
Naj~il.
łosmków zapaśmctwa.
niejsze składy obu zespołów są. na·•api w niedzielę o b"11dz.
6 lhl z przed lokalu „Gwa· dii''
za1u•wnione.
'vV godzinach rannych odbędą. puy ul. &talina li.
po d

.
przewo d mctwem

Y.r:.~hulca

Z .Jiffff

dokłada

CZ O I O W

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

ik~~zykarek
Druz'vma
7~~-·-·
,.,.,... _~
~
,..
1
bok HKS-'1.1 jest najJ>O'W'ćilŹllldejs.ozym k.andyd.;item w toczącydi
się obearuie romgrywikaclL

--------··----------------

y C h trenerów

otrzymało nagrody Państwowego Komitetu do spraw Kultury Fi.zyc•ne·1 ·, Sportu
:MOSKWA, (obsł. wł.) Pań.113 przewyższa ofic,ialne rekorstwowy. Komit~et do Spraw Kul dy świato~e.. 'Yśród .mistrz?w
tury FizyczneJ i Sportu prz:vz- ZSRR znaJduJe się m. in. Ilrnczołowym . sow, który kilkakrotnie popra_
uał nagrody 58.miu
trenerom ZSRR, którzy zajm<T- 1wiał rekord ZSRR w skoku
wali się przygotowywaniem nta wzwyż. Najlepszy swój wynik
jak uzyskał Iliasow podczas za.wolentowanych !!portowców,
nowych dów w Polsce.
równiC'ż wychowaniem
Radzieckie-i Nagrodę otrzymał również tre
mistrzów Związku
•,ner estoński Fred Kudu, który
go.
W ubiegłym sezonie sportow. przygotował mistrza i rekordzi
ey radzieccy ustanowili 197 re- stę w 10-ciobo,iu. w dysku i kuli
krajowych, z których!- Hejno Lippa. Wynik Lippa
kordów

,„.

6o

koniu. Drużynowo pierwsze
w 10-cioboju - 7,780 ptk. jest
trzecim w historii sportu śwfa. miejsce zają.ł ,;Kolektyw Gimna
861,7
Moskwy styków" z
towego.
pkt.
*

* •

*

**

W Baku odbyły się wielkie
najpopu\arniejJednym z
gimnastyczne „Trudo_
zawody
w „ Trud owych
wych Rezerw", które zgroma- S7ych sportów
dzily na starcie 180 zawodników Rezerwach'' jest gimnastyk.a.,
którą. w chwili obecnej uprawia
·
Program zawo_ około 90 tys. I!lłodzieży szkół
1 zawodniczek.
w roku 1945
na rzemieślniczych.
dów obejmował ćwiczenia
przyrzą.dach oraz ć'viczenia wol zwią.zek ten liczył 26 tys. gim..
ne. Zawodnicy zademonstrowali na..„tyków.
W roku ubiegłym no. zawodoskonałą technikę i wyszkoleW szczególności wyróżnił dach o mistrzostwo Związku Ra
nie.
ba~ha.
si~ zawodnik . moskiewski Gri- dzieckiego w gimnastyce druży
szm, i;izyskuJąc 55,3 pkt. oraz na „Trudowych Rezerw'' zaję.
TEATR ŻYDOWSKI
ul. Jairacz,a 2
Nowe wład.ze sek cii piłkarski ei Dziewiarskiego Klubu Sportowego zawodmczka Stolpowskaja - ła 3-cie miejsce za „Dynamo''
Dobrą. .o.otę i reprezentacją Związków Zawo
4) Sekretarz
kol. Ostrow- do wiadomości swych członk.5w - 55,8 punktów.
W dniu 19 grudnia 1948 roku
Ciesz,ą•· a się d11.1rżym p<>Wo·
:ie począwszy od dnia 18 stycz. otrzymał Gryfin za ćwiczenia dowych.
drenJem si.tuka A. N. Ostrow- odbyło się
Walne ski Stefan;
Doroczne
kol. Euge- nia hr. w lokalu Szkoły im. Ada
5) Skarbnik
fJkiego „Bez wilily winnJi" w Zgromadzenie członków Sekcji
ma Mickiewicza, przy ul. Szter Przed ,,Startem" o gomc1·1
linsceni.zacji i z udziałem Idy Piłki Nożnej Wł. Zw. DKS w niusz Opala;
Kam;ńsiklej grama jest w 60· Łodzi.
6) Gospodarz Zenon Ja- linga (róg Południowej) odbywać 11ię będzie zaprawa zi'J1owa
bolę, i w ni~z:elę o go-Orz. 7.30
Po zagajeniu i powitaniu ze_ r,owski;
wieczorem.
7) I zastępca gospodarza - dla za.wodnik.)w drlJ.Żyu I ~ !i'
branych, przez prezesa Sekcji
i juniorów.
kol. Rychter Bolesław;
Teatr Kukiełek RTPD
Pola, przystąpiono do obrad.
ćwiczenia odbywać się będą ~a
8) II zastępca gospodarza
Nawrot 'n, tel. 160-07
Obszerne sprawozdanie z rocz. kol. Władysław Jankowski;
2 razyw tygodniu, wtorek i pią.
Jutro w .sali Wimy odbędzie da więc wszelkie szanse na odCodziennie próez poniedział nej działalności
Sekcji złożył
S) Gobp. porzą.dkowy - kol. tek od godz. 20 do godz. 22.
~ię spotka~e bokserskie o dni- niesienie zwycięstwa nad wroc..
ków dla szkół o godz. 9-ej „Pi- Pol. Zebrti.ni dowiedzieli sit
urn
wymienionych
Zawodnicy
Michał Wirowski.
zynowe_ ~ustrzostwo Polski i je ławskim przeciwnik.iem. Oba ze
W niedzielę i święta z
nokio' '.
niego, że wszystkie (3)
Na zakończenie podjęto uch- żyn zgłoszą. się w poniedziałek d~oczesme e we~ście do ligi po społy wystąpią w najsilniej.
o godz. 12-ej „Czarodziej~ki ka. drużyny Sekcji Piłki Nożnej
wałę zorganizowania w najbliż_ dn. 17 stycznia w godz. 18--19 między zespołami Zrywu i „Pa szvch składach.
lot;:''.
rozgrywek
zdobyły w okresie
zimowej no. boisko DKS celem -pobrania f~wa~" z Wrocławia''. Po zwy ·Poprzedni mecz tych drużyA
s7ym czasie zaprawy
swych dla piłkarzy DL{-su.
piłkarskich, mistrzostwa
sprzętu.
·
'ki
ubiegłej nie· zakończ ł ·
cięstwie łodzian
grup. Zebrani na Walnym Zgro_
Y się w.ym _ em ~emI.SO
Sekcji Piłki Nożnej
Zarząd
Stawiennictwo na zaprawę zi dzieli nad Hutą. Zabrze, Zryw
· ··.· h~~~.
madzeniu przyjęli to z wielkim
Łodzi, podaJe mową. ohow;;pkowe.
w
DKS
tZw.
Wł.
mewą
medzielę
W
8.
8:
wym
',
„Pafawagiem'
musi wygrać z
~J~ „
entuzjazmem.
do
będą.
dążyć
łodzianie
pliwie
grupo
rozgrywek
końca
do
by
a
I .. , •
ł . :· .:
Po żywej dyskusji i udzielewych z~a~dować się ?a. pierw_ zdobycia lepszego wyniku.
11iu ustępuj>j.cemu zarzą.dowi ab. Dziol olicia/ny ŁOZB
Przedsprzedaż biletów odby.
.
sz~ nueJscu ~ ta?eli:
ADRIA -„Zakazane Piosenki''
solutorium, przystą.piono do wy
Mistrz Łodzi znaJdUJe eię obe wa się w sklepie Start' 1 przy
godz. 16, 18)10, 20.30, w nie- boru Władz Sekcji na rok 1949.
'
cnie w dobrej kondycji, posia- ul. Piotrkowskiej 124.
dzielę 14,
Skład nowo-wybranego zarzą
film dozwolony dla młodzieży
2. :Wypełnione kwestionariu1. Wzywa się wszystkich przo
du przedstawia się następują.co:
B.\I.TYK - „Dzwonmk z Notre
downik6w, instruktorów, trene. sze, oraz stare legitymacje, 3 fo
Bro
kol.
Sekcji
Prezes
1}
Dame''
rów, boksu, o pobranie kwestio tografie nalaży złożyć w dnju
godz. 16, 18.30, 21, w niedz. nisław Pol;
no.riuszy w sekretariacie ŁOZB 18 bm. o godz. 18.00 w l..OZB
kol. Tade- w dniu 17 stycznia br. 9 godz. obowiązkowe.
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