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3!10 n1iliardów
na

razbudewę urz-dzeń

sacial.nych i

przewiduje Plan
WARSZAWA (PAP). - Plan 8-lełnt pnewlduJący WHech
.tronny roonvóJ sił W)"tiwórczyoh, pnede 'WSZY'lrtk1m plan
rm:budowy 1 pn.ebudowy gospodVCT.ej Polski, zmierzającej
ku sooja.ltmnowi, w szerokilm zakresie uwzclędnia równlei
l'05llące potrzeby w dziedzinie oiwiały,
.kultury, ochrony
llld:rowia 1 opiekł spolemne,J.
SOCJALl-(nowy, br w rerultacie sle~
P LANOWANIE
STYCZNE musi bowiem tych urządzen w całym kraju

UW?.ględniać racjonalnie wszystk.ie potrzeby społeczeństwa,
w pneciwieństwie do gospod.arki kapitalistycznej, gdz:e
np buduje 1ię nowe lub prze
no~ :l.stn!ejące zakłady pracy,
nie biorąc pod uwagę warunjd si• .,.
jaki h
k6
_c
... na
robotnicy
!
nowym mie J~"
,....._ rodziny.
....,.
o tym, w jakim st~n~u za
9P0kajane będą te potv.eby 1
w jak szybkim tempie
dowane będZ:e na tych odcm
kach nas-ze wiekowe za.cofanie- świadczy najlepiej. p~ze
widziana na okres naJbl:ższych 6 lat kwota 350 ~mardów zl nakładów tnwes.~cyjnych, tzw. ,,na człowieka .
Wys!łe}t ten :trnlerzać. będr.le
w okreS'le planu 6-letm~o w
trzech najważniejszych kierunkach:
1 Zlipewnłen:ła gospodar•
stwullfłk narodhowkeadmu wY!!waowanyc
r I „.wo
rzeni
J Int ligenaj{
rob~tm!~;~ sklej
op
•
%. w kierunku rozbudowy
urządzefl sooja.lnych, poprawlaJącycb warunki bytu ~la
s~ robotniczej i umoilfwtających kobietom udział w

~l:C...e

-i..-.za~d~eni

likW:-

: : : produkcyjnej, a wn3. w kierunku wydatnej
poprawy warunków t.vda
kulturalnego wsi, a przez to
zmnieJ8'Le'lria
dysproporojl
między wsią a miastem.
Nowe szkoły oraz :nstyt':.1cje kulturalne 1 socja1ne powstawać będą w sposób pla-

kulturalnn-~światowych

·Sześcioletni

Jętych będzie ponad

no łysłę-

cy uczniów.
18.400 .absolwentów opuści
w 1955 r . mury wyż;szych uczelni (w 1949 r. - 10.560) średnia roczna ~icz.ba absolwentów szkół pohtechn!cznych
przekroczy 5 tysięcy, lekarzy
- dosięgnie U!OO, agronomów
z wyższym wyk.!ztaken!ern 1.100.

była rozłożona bardZ:ej równomiernie, nil dotychczas, :r.e
specjalnym
uwzględnieniem
potrzeb nowych .osiedli, powstających w zw:ązku & budową nowych, wielkich ośroo
Rozwój urządzeń kultura!ków przemysłowych.
nych w okresie 6-lecia zootał
w planie
zagwarantowany
przez przeznaczen:e na ten cel
kwoty 50 miliardów zł na inW pierwmych latach real!- wes t YCJe.
·
w dziedziru'e po zacji planu 8-letniego nastąpi trLeb kulturalnych św'.ata pra
LIKWIDACJA ANALFABE- cy, plan 6-letni przewiduje
TYZMU,
dalszy poważny rozwój sieci
jako klęski społecznej, a je<!- bibl:otek, rozwój raddofon1zanocześn.ie tworzone będą wa- cji, f!lmu i sieci kin. w!dowisk
:runk:l zapobiegające powrot- 1 koncertów teatrów dla dzie
nemu analfabetyzmow!.
ci i młodziefy, opery i baletu,
~zkolnictwo zawodowe bę- filharm01I1ii, muzeów i wystaw,
di:ie mus!ało uspak.ajać prze świetlic, domów kultury itd.
Wldywane na najbliższe lata
Największe nakłady w dzlezapotrzebowanie
pos~zegól- dzinie kultury pneznacza B'ę
nych gałę~ gospo?arkl. Szcze na
gólny n!ło1~k połozy się na uFILM 1 KINO.
ruchonuen.e szkół zawodob
wych dla przodowników 1>ra- Z!1ID1ast obecnych. ~~ 3 • l'.cz a
cy, a.by tt drogą. prZ(' 7 poRze- kin stały?h ~sme do tyrzeffie i pogł•bien1e wiedzy siąca, a hczba km ruchomych
zawodowej i "ogólnej umoz'li- powiększy się 11-krotn:!e (do
wi~ wykorzystanie !eh r.dol- 3 tysięcy).
ności organizacyjnych na od- Uruchomlemte nowych §wiepowiednio wyższych stanowi- tlłc i domów kultury oraz wy
skach.
posa.żenie Istniejących placóPod konfee pia.nu 11-letnleit"O wek-pochłonie w ciągu 8 lat
szkolnfotwem zawodowym ob- 111 mllla.rdów zL

Ku/tura

Q

świata

Nowy· rekord

ustanowili murarze „Betonitalu"
WARSZAWA (PAP). - Pra
cowul1ly „Betcm.słalu", zatrndnienl na trasie w-z poblll
1'7 czerwca rb. oeólnokrajowy
rekord wydaJności pracy przy
tynkowaniu.

Polska i. Węgry

'°"

Najlepne wyniki M:ągnął
Wacław l\ladejskł. z pomocn:ikiem Henrykiem Lisem. w
ciągu 8 godzin ułożyli oni
168 ' 01 m k w: t ! nku_ na wewnętrznej ŚC".ame oobudowywanej zabytkowej kamieniczki u zbiegu ul. Miodowej i Se
natorskiej.
Pn.ed wojną dwójka murar

J>ZiJ mija. rok Od s&wa.rctal To lcidl&j!!Ze powią.z:a.nie
ska kładła średnio 15 m kw.
polsko-węgierskiego ukła.du o &podarc.zie dwóch zaprzyjatnio- t)'Dku, obecnie przyjęta norprzyjatni, współpracy i wza.jem nych narodów w drodze umowy ma wynosi 30 m kw.
neJ pomoey. Oba na.rody, które dwust~Jinej zostało naa~p~e
Na miejsce budowy przybył
w wyniku rewolweyjnych prze- pogłęb ione prwz preystę.pieme ,
b d
'ctw
S
8 gen.
mian spOłecznych, ma.Ja.zły alę obydwu paftstw do Rady Wza
.u own::
pyna. wspólnym szlaka dziejowym jemnej Pomocy Gospodarczej. chalski i. pierwszy sekretarz
1 zdążają do tego samego celu,
Warszawskiego
Komitetu

do budowy ustroju socjalistyez
Za.równo PolskQ, ja.k 1 ;:ęgry PZPR tow. gen. Zawadzki,
nego, daly tym aktem wyraz łtcz:yaJkjeszcze Jedke"'nj wspódziały cei którzy wygłosili do robotni··
• k om przyJa:oui,
• .<-' d z15
'L
W
I.
O po U I
U
zw.11J.z
wzmo -wielkim
froncie
pokoju,
któreW Óy; .k r,ótk'ie, serd ecme przeenionym W!J!lólnl}
dro~
1 mu ptt.ewl>dzi niezwyciężony mow:en:a.
wspólnym celem.
Zrwi"·"ek ""•"-'ee'-'
Oba kraje
1
.............,
Ai.
Tow. sen. Zawadzki swróDoAwia.dczenia przeezł<>ści, do - POiska i Węgry przez wz:mo cli uwagę na fa.kł, że połowa
łwia.dczenia. wali; wy2'Wolel1- żenie wysiłku w dziedzinie pro uczestników współza.wodnłcc~h s na.ja.zdemuitlerowskim dukcji przemysłowej,
czemu twa, to robotnicy bezpartyjni,
zostały przez oba na.rody prze- włMnie stu.ty m. tn. układ z którzy obok członków PZPR
kute na fakty historyczne, któ zesz:iego roku, pragną wmtOIC- budUJ-„ no
re r;a.bezpieczą je przed powtó- nić międzyna.rodowy front po„ wą. Polsk-..., P 0 I8 k ę
rzeniem się tragicznych klęsk. koju.
maa 1>racujących.
Układ polskawwęglersld jest
jednym z ogniw wielkiego 11ystemu
bezp1eczei1stwa.,
Jaki
Związek Radziecki 1 kraje de·
mokrM:ji ludowej budują w tej
częki Europy, Wypływa. on z
najlepaZych tradycji. wolno§clo~li. których n&Jpiękniejszą
kartą są wspólne walk.i roku
1848 roku WioSny Ludów.
'
W przed~e:6 zawarcia. polukla.du
jatni, współpracy i wza.3erunej
pomocy, oba paiistwa podpisały
tonwencjt gospoda.rczą., dającą
wielkie obnstronne kor~i na
izym na.rodom. Konwencja ta

sko-węgierskiego

go wzajemnego powiąza.nia. pod
względem
prod.ukcyjalym, w
clziedzinie zbytu, wymiany to·
warowej, komunikac.il 1 doetf• dQ ~

•

k •.

Ochrona zdrowia
Dla usprawnienia zamkniętej pomocy Iekarsk!ej, licz.ba
łóżek szpitalnych wzrośnie o
15 tysięcy, a łóżek sanatoryjnych o 3 tysiące, głównie w

układach przeciwgruźliczych.

Państwo dokona ogromnego
wysiłku, by podnłeśc stan ochrony zdrowia na wst, pow!ększając

liczbę

ośrodków

zdrowia z obecnych 610 do
2.100 w 1955 r.
Ogółem nakłady inwestycyj
ne na odclnku ochrony zdro_ _._ p - - " - • w . _ okresie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ;,-mru=dó';'d.

,,Demokracja" po marshallowsku

Obrady Kom1·s1·1· (lło'wn·e1·

.„...

Wczasy
d Ia Spraw K u Ił ury
I wychowan1·e
fi·zyczne - zagai/ tow. Józef Cyrankiewicz
Podwoją sd.ę
w
latach
1950-55 możliwości korzystania z wczasów pracowniczych.
Liczba m!ejsc w domach wypoczynkowych wzrośnie z 40
do 80 tysięcy, dzięki czemu
w osta.tnhn roku planu skorzysta z WCtrASÓW ponad 1 mllion ludzi pracy w tym 788
t i
cowclków ~yczn~hęcy pra

WARSZAWA (PAP) W dniu
17 bm. w gmachu Prezydium
Rady Ministrów odbyło się ple·
na.rne posiedl!enie Komisji Głó·
wnej dla Spraw Kultury. Obrady zagaił prz:ewodniczłCY ltom1~ji Głównej, prezes Rady Mimstrów, Józef Oyra.nkiewicz, wygłaszając przemówienie na. temat: „Na.jwa.żniejsze zadania
masowych organizacji apołeczY •
h
f s . kul
j
Zwrócona będzie szczególna nyc w o en ywie
turalne ••.
b'ęci
i
g1
Refera.ty
wygłosili: min. S. Mauwaga na 0 J e zas ę em tusz:ewski, pełnomocnik Rządu
wyc?owanI.a fizycznego ! spor dla spraw walki
analfa.betyztu Jak naJszerszych mas ludowych.
mem, min. Cz. Nowfiisk:l ora.z
Organizowatde oo roku kil- ob. Ja.dwig& Siekierska.
ku masowych imprez •Po-towych, z udziałem około 2 ml~
lionów osób w miastach i ok.

z

p

~·będ: :'1'~!W::

runku.

Opieka

rze

d

Po dyskusji, w której wzięli
udział przedstawiciele organiza..
cji

W zakres1.e opieki nad mat-

dowa urządzeń, umożl!wiaiących pracę kob:et i wpływających na podn'!esienie zdrowotności dzieci. f\·awie dwukrotnie wzrosnąć ma liczba
żłobków
(z 528 do 1.040), w
większości ......: przy zakładach
pracy.

Pod kon'!ec planu 6-letnlego czynnych będzie do tys'.ąca tłobków sezonowych na
wsi

Z kolon.il, obozów i domów
turnusowych korzystać będzie
w ostatnim roku planu 915 tysięcy dzieci -! młodz!eży,
czyli o 70 proc. więcej, niż w
' • podwo1• s i ę l'1czba
rok u b 1ez„
dziecińców w!ejskich, 4-krotnie więcej będzie świetlic dzie
cięcych, 5-krotnie więcej ogro
dów jordanowskich.
W TEN SPOSOB PLANOWANY ROZWOJ SZKOLNI·
CTWA I SZKOLENIA, URZĄ
DZE"" KULTURALYCH O
l'I
'
•
CHRONY ZDROWIA, OPIEKl SPOŁECZNEJ, WCZASOW I WYCHOWANIA FI·
zyczNEGO - UWZGLĘDNI
!POTRZEBY SWIATA PRACY, WYKONUJĄCEGO ZADANIA PLANU 6-LETNIEGO
I BUDUJĄCEGO W POLSCE
FUNDAMENTY
SOCJALI·
ZMU.

pochód ·

ww.

Tadeusa

Górski (SP), T. Wojciechowski
(TUR i L) oraz prof. Schuman,
Tadeusz Pasierbiński i inni, ple·
num zatwi13rdziło obszerne wnio
~ki, przedstawione przez prezy·
.
K . „ Głó
.
iimm omisJi
wneJ oraz wy·
tyczne programowe w zakresie
planowania, budżetowania, szkoJrnia kadr świetlicowy~h i in·

I

uych podstawowych zadań orga.r:izarji społecznych.

d ·
•
Zje noczen1em

ruchu ludowee0 o

WARSZAW A (PAP) - Ruch
się w przede·
dniu zjednoczeni8., które - jak
stwierdzili już wielokrotnie czo·
łowi działacze SL i PSL dokonać się ma w roku bieżącym.
Władze naczelne obydwu stron
nictw ludowych
intensywnie
przygotowują się do połą.czan ui
RL i PSL w jedno stronnictwo.
Ważnym momentem tego przy·
gotowania są obrady Rady Na·
rzelnej Stronnictwa Ludowego,
które rozpoczęły się w Warsza·
wie w dniu 17 bm. z udziałem
cuonków NKW SL-z prezesem
Wincentym Baranowskim i se-

społeczna ludowy znajduje

ką I dzieckiem nastąp! .roz~u·

masowych,

ćwik (CRZZ), M. Bodalski (Zw.
8amopomocy Chłopskiej), Z. Sobierajska (Liga. Kobiet), płk.

.kreta.rzem generalnym Antonim
Korzyckim na czele.
Przybyła również liczna delegacja władz naczelnych Pol·
skiego StTOnnictwa Ludowego z
prezesem NKW Józefem
Ni?ćko i prezesem Rady Naczcl·
i•eJ PSL - Czesławem Wyc~
cbem.
.
Obrady ~tworzył p~zewodru·
czą.cy Raay Naczelneą SL rna1"··'"lrk Władysław Kowalski.
Ueferaty wygłosili przewodni·
~zą,cy Rady Naczelnej PSL ·Czesław Wycech, marszałek Kowalski oraz sekretarz generalny
~L Antoni Korzycki.

3miln. sztuk trzody chlew na: w1950 r.
Uchwała

Komitetu Ekonomicznego
Rad„ Ministrów

'
WARSZAWA (PAP) Komitet twem gminnych spółdzielni „Ba• .
Ekonomiczny Rady Ministrów mopomo<1 Chłopska''.
na ostatnim posiedzeniu Prezy·
dmm powzią,ł uchwałę w epra·
wie dalszej akcji kontraktowa· Rząd
nia w r. 1950 trzody chlewnej
mięsno-słoninoweJ· i bekonoweJ··
Uchwała przewiduje zakontraktowanie w J950 r„ 3 milio·
Udział W
nów e.ztuk trzody chlewnej, w p ...& (PAP) 15 tu
„_ eh
tym około 600 tysięcy trzody
ar.,.„
• t -kt wy,..,.zy
ęd
li
ó
1:€konowej.
urz n t w pre e ury w wet'
salu usunl~to ze stanowisk za
Akcja kontraktowania prowa· udzla.ł w 24 _goozlnnym maj•
dzona będzie przez Central? ku protestacy.fnym francu•
Mięsną i Centralny Zarząd Prza· skłch pracownlkÓw paflstwo•
my~łu Mięsnego, za pośrednie· wYch.

Patrąc I perspektywy minio
nego roku możemy stwierdzić
wyaęs
'
'
ukła.d o
"„e polsko-w•glerski
"
przyja.tnJ.. współpracy 1 wza.jemnej pomocy przyczynil at
do rozwoju i wzrostu bezpie•.
/ ,
•
cze:dstwa. naszych narodów.
WYZWO
.
Jesteśmy przekonani, se na- W
sze wza.jemne stosunki będą Bi
G dq I n
ś rod,,,. i
UJ Od z
nadal rozwijać pomyślnie we
PEKIN (PAP) Aiencja.
_
wszystkich dziedzinach. prowa. „~awych Chin donosi, łe w poblido
i
Meill-Sien na zachód od Sian
nia naszej
współpracy i przy
woj11ka ludowe zlikwidowały 38
ja.tni.
0
w ROCZNIC:ę PODPISAN
li x.; ~~ jbi:rąc do
POLSKO - WJJGIERSKIEGO
ewo
ee
ęcy e ców, w. P ARYż' (PAP) Agencja Elef- J Pireusie pował.ne· ilości gazów
UKŁADU O PRZYJ~I. ZA- tym dowódcę jednej z dywizji.
t~ri Ellada ogłasza. deklarację trujących.
SYŁAMY
NASzyM SOJl I ·z_
Inne oddziały Armii Ludowej demokratycznego rzą.du jZ'?eckie·
Gazy skierowano na mieJsce
NIKOM I PRzyJACIOŁOM- v;yzwoliły mia.sto Futing w pół- ~o, któr~ w obliczu .całej cywi· przeznaczenia w stu ciężarów~GROM
tYCZENµ DAL·
hzowaneJ
ludzkości
potępia kach wojskowych
pod eskortą.
SZEGO ROZWOJU NA DRO- nocno-wSchOdnieJ czglci prowtn}[a~\"'że tra.nsportowiee amery- żołnierzy a.ngiel.skich. Według
DO SOOJ:UJZVU
hJde1I.
~ ~I Jl ba.fonneeii ~ ~ 41:

~przy d.ząc

stworzyła możliwość Aciślejsze.

z

zł

Queuille'a

stosuje terror
za

SfrOJ'ku

armil
enczej
CHINACH
--------------------------=
----------ne
z

zacieśnienia p1>głębie żu

:W'

sto c·"' • •

o
o •••
k
1ęzarowe
z gazami•

wyIadowa 1·I

•

tru1ącym•1

·
· ,.ISCI
' • angIo- amery kanscy
'
w Grecu•• 1mperaa

mokra tycznego, imperiali,ci an·
glo-amerykańscy, widzę.c, że nie
~ą zdolni do pokonania a.rmii de
mokra.tycznej w Grecji, przygotowują się do użycia ~ka
MAA&IÓW tzujłC;rch..

,

o 4

Str. t .

Co wldzlale,.. w ZSRR?

·Wieczór w Leningrad·zie
Palacyk hrabiów Szeremie-, dawnictwa. Pnekałdy ]>'leśni sprawami polsk!mi, a fragmen m.:('esi~ka leningFad2kiego.
tiewy~h polożon:f .jeat ~ naj- robione 1ą na nowo, 11 ąjmu- ty swej pracy o M!ckiewtlczu W redakcji „Ii..teratuI'l'loj ga~ej.azej c.zęsc.::. Lenmg,ra- jącą wprost młł~ołą l azaeun ogłosił w Leningradz:le w roku zety''
(„Gazety Literackiej")

diu. Godzinami można stać Idem dJa słów n1'sl:Yclt poeprzy ok.nie tego pałacu, w któ tów.
rym dziś, mieŚl:i się leningradz
Rozmowa rozwija się dalej.
ki o,ddz.;,ał Związku Pisarzy Dow.!adujęmy się coraz no~Zlecic;'.!:-0 i patneć na W6pa .wych i ciekawszych rzecity.
~ał:~ rozległą i 8P?kojną Ne- Wkrótce wyjdzie w ZSI\R
wę, _na WY'~J:!ę .was1l~wską, na ksi~a pt. ,;Mt~lewln w Pe
doony parruę.amce P~otra i na terabl!rgu" - · fragment wielstatek .,Aurore", z którego P_a kiej pracy pt. „Mickiewicz w
dły. salwy zwiaetujące zwyc:ę RQsji" opracowanej na podstwo nowego ..św.lata, zwycię- stawie nowych, nieznanych
stwo re:wolUCJl.
dotąd materiałów arch1walJe$t piękny, majowy wie- nych. Uniwersytet Leningradz
tzór, ale wieczór jest ty:lko na ki wydaje pracę, w której bęze~e. Słońce stoi WY'soko. dz!.e kilka rcrt.dzialów 0 MicNiedfugo będzie
szczytowy kiewiczu, m. in. 0 pobycie
P~:nJtt białych l'locy, Statk!, ło TVUck,iewicr.a w Charkowie, stu
dz:ie, motorówki płyną bez dium o folklorze u Mickfaw:przerwy ,PO Newie. Po gran!- cz.a 1 ~tudiu.m o Sonetach
to:vY~1' bulwarach spacerują ,Krymskich. Młoda, leningradz
dueinątki . tysięcy lu~z!. Do ka badaczka lit.era~ury zakoń
okna ·:111: p1~rwszym p:ętrze d~ czyła niedawno pracę o pr.ze~h~Zl
lCh :ad?sny, be:rtroskl kładach Sonetów Krymskich.
m1:ch i oz~;one rozmowy.
Leningradzka b!blioteka pu
Chciało ~Y S'J~ zejść na bul- !>liczna przygotowuje bibli<>wary,".zrnle$zac z t~mem, chło grafię „Mickiewicz w Rosji".
n,ć j~g? wesołość ~ beztro~ę, Prof. Bekkier zakończył już
n.e i;nysleć o tym •. ze ~ dzień pracę nad wiellón studium
trzeba będzie W~Jechac z te- „Roeja a ·Polską". Praca ta za
go cudownego ~lasta, w któ- wierać będzie nowe, nieznane
rym pod~ły ~obili ręks;: przy- dotychcz..as :materiały o stosun
roda, h 1stona 1 ~ztuka, by kach i zw:ląz:kach polskich i
stworzyć rzecz n'i~xapamnia- rosyjskich
rewolucjorutów.
ną, rzecz nit;<><ltwarzalną, je- nowe <hne o udziale ROflj::m
~yną w S;"o~ rod~aju i je- w polskich powstaniach naro
ayną w ś~eC1e-;-~n:n.gTad. A- dowych i o współpracy bojow
le ~o,, co się. dz1eJe ~ .pokoju, ników .t caratem w Polsce 1
w tor~ się zebr~l<.smy, my, RQsji. Należy dodać, że prof.
~c~est~icy de.legacJ1 pisarzy i Bekkier od lat pracuje nad
zi~nnikarzy polskich i pfaarze
~~nmgradzcy - jest niE>mniej

1f~'.W1~~.pot~~0.1~roda~a~chdz'~o=
ti~11
"
"
"'

to jest w nąjgorszym
nieomal okresie blokady.
Coraz więcej lu dz: nau)d w
ZSRR poświęc,a się badaniom
stosunków i spraw polskich
oraz polsko-rosyjskich 1 polsko-raazi,eck:ich. Je1lt wśród
n.:ch coraz więcej młodzi-eży,
ktÓra rozpoezyna swą di:iałal
nooć naukową od zgłębiania
naszych spraw. Kto może zaprzeczyć, że w fakcie tym ujawnia się ze szczególną siłą
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wielkość zaJnteresowań społe
częństWa radzieck.!ego dla Pol
ski? Tak rośni,e w eórę imach
przyjaźni i współpracy.

Pisarzom leninl!l'edzkim. jak
w ogóle oi,;;arzoon radzieck::n

_ wszystko to, co już został'>
zroblmie dla zapoznania $1>0łeczeństwa rad:iieckiegQ z kul
turą polską nie wystarcz.a.
Chcą w tym kierunku robić
coraz W!l.ęcej. Ws:!.ewołod Rot
drlestiewieński zwraca łię za
r.ień de Gaulnasz:tm pośrednictwem do pol
le'a znów wysir.eh i25tytucji wydawnkzych
t>1ynął na hoo przesłanie dla Konaerwatorvzont
polirium i Filharmonii len~adz
tvczny FranIt:ej najnowszy.eh prac nacH. Odsunięty
szych o Chopinie. Redaktor
l'ld władzy kan
leningradzkiego
czasopisma
dydat na dykliteracko-społecznego „Zwietatora nie e:azda" („Gwiazda") - Lewodowala się oniewski pros! za naszym po•
twart~ walką
średnictwem pisarzy i publiDOlitycz.ną,
cystów polskich o zamieszcza- lett z coraz większym impen:e swych prac na łamach-'tem p.rowadi.i. kredą robotę,

za~atwić sprawę płatMści

mię·

W • A:ioie.w

Dałeke

Czechosłowacją.

Dziś przybyw:i nowy kwiatek
z titowskiej łąki Jak a():nosj.
węgierska. agencja tolegrafic 74 a.,
"
b
·
ó
„metoda
sa oto;va~a um. ~
hrrndlow;ych odnosi się :r61''me.z
.do Węgier. Rząd renegatów t1towski.eh świadomie dąży do
zmniejszenia obrqtów handlo·
wycli, nie dopuHzr.zają.c do ekuportu na. Węgry w&.Ztlych surow
ców, których dost.a.wa za.pewnio
na była w umowie.
Oete.tnio posuni~to się nawet
do togo, to towary, J>rzeznaezt>ne na Węgry i z.najdtijją.<:e się
już na. stacji gio:i.nier.nej Praho·
wo, zostały W!lttzymane. Wid~J!

nie imperial\styczni pro.tektorzl
trockistoweów titowskie\ wska.•
zali inny .,kierunek dOl!tavr ju•
gosłowi&ńslich surowców, kieru·
nek na kraje ka'!>italistyczne.
Skutki dr.ialalności jugosło·
wia:ó.skich reneg3.t6w !ił eora.s
bardziej ponure. lrolµję.c Jugo•
sławię od obor;u pokoju i poetę·
pu, wciągaj_ąe ją w rydwan in·
teresów imperialistycznych
r.drajcy titoMey sprowadzajt
i;ta narody jugoołowiatskic nęd~
i głód, które dajfł l!if z dniem
ka"żdym silniej we anaki.
Ta zbrodni~z& polityka troc·
k.ist6w jugo:iowi.aM'll!ich spra·
wiła,

i:e r~d Tita. oderwał się

od mas ludowych, które mimo
represji siepa.uy RankowiC"llL
demonstrujlł nre nioza.do'1'9;olonie. O!ltatnie wybory w Trfog.
de, gdzie mimo pi:ot.ę\:e;ji „~pe·
cjalisty od wyborów'' brytyj·
11'kiego płk Duff,-, titfl-.tey ~do
by;li aż„. l m.andat wopec lS komn?Wt.yaznyeh, jest wymownrm
teg& dowoijem.
lt. G.

•
De Gaulie sp1·•sk UJe
WYmierzoną przeciwko republice i konstytucji. Sk.wp!wny
wokół siebie skrajnie J)rawicowe elementv WYWodzące się
od faszygtowskiego „ognisteao krzyża" ~ Pogrobowców Vi
chy, ściśle związanych z element!lmi wielko-kapitalistyc:r.nymi, ten naśladowca Hitlera
i Musoltlniiego pragnie wykorzystać słabość Francji, będącą wyn:lk!em poldtyk1 kapitulanckiej kół „trzeciej siły" i
podminować Francje od wewnątrz. Ostatnio ()l)°!nia publicma Francji coraz cześc!.ej

rząd wydał
szereg drastycznycli iarządzeii, z.mierzającycm do za$tra
szeni.a stira·jkującyeh. W tyn)
samym C21a6ie zezwol1l j.ędn2k na ~ mMrlfesta•
cJę gaullistów, którzy pod pro
tektoratem sweio generał.a or
gani~ją prowokaeyjną uroczymoś~ .,,,rzemi6nowan1a alei
Orleańskiiej w Paryżu na ale„
ję gem. Leclerca. O chankterze tej manif~tacji świadczy
wypowiedź b. dowódcy wolnej floty francuall:!ej, admirahl Muselier, który w ~ie do

pnectwko niej coru bardziej
zrlecydowame. Podcus toaącej się debaty parlamentarnej
w Zgromadzeniu Narodowym
w Sl)l'aw!e akcji wywrotowej
ruchu gaullistoW$kiego, deputowany komunistyczny, Peron
domagał się kategO'l"ycznie wy
jaśnienia, dlac%ego r~d stAra
S":ę zat;iS'Lować gmsek ge.ullistowski.
. Jednocześnie komunistycma
trakcja parlamentarna z~ąc!ała
rozwiązani.!
boj.ówek
RPF (partii gaullistowskiej),
"''Y<X>fania projek-tu amnesti:!
dla kolaboracjonistów, forsowanego przez gaullistów ! zbli
żer• do nich grupy i zaprzestania represji w stosunku do
członków Ruchu Oporu.

wania sławy wojennej gen.
Ledera dla swo'!.eb CM!lów po
litycznych powinny zm.obilizo
wać wszyttkich prawdziwych
i szeżerych republikariów do
przeciw-stawienia się sp'.skowej akcji tego kandydata na
dyktatora".
Mimo licznych głosów obu·
rzenia, mim.o przestróg i napomnień op":n~ tyUb11cznej i le

na urzędrulków,

onowoczesne, wielkoprzemysłowe budownictwo ~acag~~j~ó~ rp~~~l~ ~~w:md:~~~;~~==

dzieciach, o roześmianych luNa§ze plany gospodarcze ->tadt.iach i słuchamy chciwie wiają. ogromne zadania. przed
.ll1'ów pisariy len::ngr.adz.ldch. przemy~łem budowlanym. Rok
Z tego, co nam opowiada bieżący ~ ostatni rok planu 3Wsiewołod
Rożdziestwieńsld, letniego, ma nam da6 61 tysi~Bronisław Kerzun, Józef Bek- cy nowych izb miesz.kalnych,
kier i inni dow!adujemy się, tys:ię,ce odbudowanych zagró1l
jak głębokie są zainteresowa wiejskich, liczne nowe obiekty
nia społeczefl.stwa radzieckie• fabryczne i użyteczności publicz
go dla naszej kultury, dla na nej oraz 8.100 budynków prze·
~zego życia. Oto np. przygoto znaczonycp. na. eele socjalne 1
wuje się w ZW:ązku Rp.dziec~ kulturalne. Jeszcze bardziej ro.z
kim nowe, l'nasowe · wydanie ległe zadania sta.wia przed bupieśni Chopina. Do wydania downictwem plan 6-letni, który
tego wejdzie 16 pieśni do słów :r;rzewidujs wY-budowa.nie 560
Mick:ewlcza, Witwickiego, Za- tysi~y J.ib miesEkalnych oraz
les!dego i innych. Ńowe to znacrmą ilość różnych innycb
wydanie obliczone jest na jak obiektów.
najszerszy krąg odbjorców.
Aby sprootM takiemu ogNr
P:...eśni Chopina trafią do wszy mowi zadań trzeba. zlikwidowa 6
stk:ch klllbów i świetlic fa- tZff. ,,w•skie gardła" naszego
brv~nych 1· wi~ · Id h
...L.ół
„
""u
· ... Js ~ S=
• budownictwa.
Należy do nicu
do sete~ t:y11ł~y indywld~al- przede wszystkim brak wykwa.nych w1elb1cieli twórczo~1 na lffikowanyc11 kadr nra.c()wni·
szego kompozytora. Dotych- kó
.
d ·ni . 6
czasowe przekłady n!e zadawa
W:• poczyna}ę.c 0 1 ymer
w;
le.ją organizatorów tego wy- proJektodawco~ poprz~z 6redm
personel techruczny. az do ro·
botnik6w. Inny rodzaj „wę.akiego gardła.' 1 - to zacofany, przeZGRZYTY
--• system pre.cy w b u dow·
st ar""""y
w •mdz'nie• marsha!lowskiel nictwie, który
posiada dotę.d jeBRUKSELA. (PAP) - Ogło· szcze więcej ceeh chałupniM:oszono tu komunikat stwierdza- rękodzfolniczych, nit prze:mysło·
·
jący,
że premier Spaak,
jako wych
·
Złagodz1nie
braku kadr facho
przewodniczą.cy „Organizacji eu·
ropejskiej Współpracy Gtispod:i.r· wyeh w budownictwie wymaga
e:>;ej' ', posta.nori zwoła6 do masowcgo szkolenia młodzie~y
W' za.wodach budowlanych oraz
Brubeli na. 23 bm. zebranie poprzez organizowanie kursów,
delegatów ma:rshallowskiego ko- podwyższanie kwa1ifikn.cji ro·
mitetu dorade"Lego, którzy lllAją botników już zatrudnionych w
dzy krajami m:irshallowskimi.

w Moskwie 0powiadano nam
t~rn, jak !erdecmie przyjęli
czytelnicy radz:leccy utwory
pi$8rzy polskieh, ~tór~ były
drukowane W tym p;Śdme. Pro
szono nas o pomoc w zdob:Yciu nowych utworów polskich
dla „Literaturnoj Gazety".
Rozmowa z p:isarl!:al?li lenln
grad~kimi dQbiega końca. Zno
wu cho.dz:lmy po ulicach Leningradu, 'PO placach, na których hlst-0ria dawna i najnow
sza zostawiła niezatarte swe
śJady. Chłoniemy w siebie urok te.go miasta, w którym żY
je duch Puszk;ma i ~~kiewi~za,. d_uch len:nowsk1eJ przyiażni 1 braterstwa narodów.
J. Kowalews!d
0

łąki

Nowy kwiatek z titowskiej
Przed ki1koxna. dniami pisali6·
my o całym łańcuchu prowokacji renegatów titowskich wobec
krajów demokra.oji ludowej. Pi·
ealiśmy o prowokaeyjnyoh na.·
padach titowskieh bojów.ek na
1>0~erunki graniczne Bułgarii i
Wę~er, pisaliśmy o stałym sa·
bot.owaniu umowy handlowej z

współzawodnictwo praey w bu·
dovvnietwie - to połniejsze VTY·
korzystanie istni&Jących kadr
fa.ehowcOw budowlanych, a jednoczeanie unowo~n1enie i uprzemy11łoW1enie n&szego budowl'!ietwa..
System trójkowy w Jńurar•
stwie, a. ostatnio zastosowa.ny
przez rnz. Przymanowskieg.J
i:rrzy budowie Osiedl& Mokotow&kiego, system taśmowy, to
przeniesienie od da-wna etoso·
wanej w przemyśle metody pra.·
ey zespołowej do budownictwa.
Ważny jest również fakt, że w
trójka.cl.i murarskich tylko jeden
robotnik jest wykwalifikowa·
nym murarzem, e. dwa.j inni to pomocnicy. Mimo to niektóre
z ~ych zespołów wykona.ł;r rob0 t ę, któ ra przy 5 ystemi·e pra.e,,.
"
jednostkowej wymagałaby pra.cy aż dwudziest~ kilku wykwalifikewanych murarzy.
Jednym z warunków 'll!lowo·
eześnienia budownictwa ;jest coraz większa jego mech&uizacja.
W budownictwie bowiem naj·
· 1•
·1 ś'c energu
·· pochl&.·
mę„szą.
:to
Din.ją roboty związane z przemieszozeniem ogromnych me.!
ticmi i IllQterialów budowlanych.
Na jeden metr sześcienny bll·
dynk u t rze b a przenie~
· H... w r óz·
·
nycb. kierunkach tony materia·
łów. Do roP6t tych nale~y w <'O·
raz większej mierze za.przęrać
maszyny, a z kopacza, tragarza
i kotla.rza trzeba. uczyni6, po
p~olenin., kierowct spy·
budownfot,l'i~
chacza. ezy kopa.rki lub szOfera..
Nowatorstw&, racjonalizacja. i NG.sz import maszyn budowla·
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Ml Moskwy

- O tym wypadku będziemy milczeć. Po prostu
wstyd wobec ludzi... Zrozumiałeś?
Całą resztę .drogi jechali razem, razem weszli do sklepiku - tak nazywał się autobus, gdzie był urządzony
ruchomy bar dla szoferów. Od czasu, jak zaprowadzono
sposób wożenia rur „od siebie" sklepik stał na każdym,
końcowym punkcie trasy. Szoferzy, którzy dowieźli ła
riunek, otrzymywali jako premie dodatkowe śniadania.
Musia Kuczina, gospodyni autobusu, osóbka o czerwonych policzkach, ze zdziwieniem spojrzała na szoferów, którzy zjawili się w obłokach pary. Kożuszki pozostawili w wozach i czuć było od nich ostry zapach
benzyny.
- Dziwne! Nigdy jeszc;!Ze się nie zdr.rzyło, ażebyście
przyjechali razem. W jaki sposób Sołncew dogonił dzisiaj Machowa? - zapytała.
Musia zwróciła się do Batmanowa, który siedział tutaj
razem z Beridze. Kowszowym, Topolowym, Filimonowym i Liberrnanem.
·Naczelnik budowy z całą swoją brygadą jechał na
~11l~ki nrkinPk ; '7atrzvm11ł sie w rucbllwvm zaii'!źrlzie

nych osiągnie w r. b. wartoi!ó
4 miliardów zł i będzie wzrastał
z roku na rok, przy czym głównym naszym dostawc11- mecha·
nicznego sprzętu budowlanego
jest Związek Radziecki.
Dalszym, niezmierpie ważnym
elementem Ul).-OWoeześnienia. bu·
downictwa; jest prefa.bryk&eja,
czyli ittodultcja. gotowych elemt.lnt6w budowlanych w fabrykach i montowa.nie ich na. placu
budowla.nym, eo umożliwia zna·
<'Zne obniżenie kosztów budow·
nictwa., zastąpienie robotników
wysokokwa.lifikowanych robot·
nikami przyuczonymi, pełne za·
stosowanie maszyn do budowm·
ctwa ora.z rozciągnięcie sezonu
budowlanego na cały rok.
Ob .
.d . .
b d
ecmed znaJ
UJekł się
w u o·
O
d
vrie pone. 2 · Ził a ów pref!l.·
b:rykacji, z czego kilk.a rozpocz·
nie ptodukcjt jes21eze w roku
bieżicym..
Pme--• lli:idowh~„ -=-pil
...,,„ni
- - -;..::;~
na 11-0we,
ezna.ne zupes.w.e VI
Polace k&pitalistycznej, t.ory.
Maso...,,.
„„ rozwój współzawOdnictw& pracy 1 nowych metod budownictwa, uitpra.wnienie pracy
biur projekt-Owych, maszyniza.cja. budownictwa, rozw6j prera.h"'kacji
1 szkolenie kadr - oto
.„
warunki wykonania. ogromu za.da:ń, budowy setek tysięcy ab
mieszkalnych,
tysięcy
Szk~
szpitali, sanatoriów, świetlic,
domów wypoczY'J:l,kowych ora.z
setek budynk~w f~b?tcznyc~ 1
wielu nowych linii komtm1k3cyjnych.
J. F. Ch.

Musi, ażeby się ogrzać. Szoferzy na widok naczelnik6w
zmieszali się i zaczęli dreptać na miejseu.
- Wejdźcie przyjaciele! - zaprosił Batmanow, oglą
dając z zainteresowaniem szoferów. Bierzcie wasze
premie, ale powiedzcie nam w jaki sposób je zdobywa.cie. A ja wciąż dziwię się, dlaczeg<"> na punkcie Rogowa,
tak szybko posuwa się rozwożenie!
Machow i· Sołncew, zdjęli czapki i usiedli przy jed~
nym ze stolików wewnątrz autobusu. Musia natychmiast
podała im dwie gorące filiżanki kawy, kanapki i popierosy. Z uwagą spojrzała na zakrwawione wargi Machowa i zapytała niespokojnie:
O co chodzi, towarzyszu, dlaczego spózniłeś się
dzisiaj? A co się stało z twoimi ustami, z kim całowałeś
się na mrozie?
,
Machow nie odpowiadając, wziął filiżankę i zat:zął
chciwie pić. Nagle syknął z bólu, gdyż gorący płyn sparzył mu wargi na których zdarta była skóra.
- Miałem wypadek, on mi pomagał. A całować się
wypadło z gafoikiem, odpowiedział za niego Sołn
cew. - Zrozumiałaś?
- Zrozumiałam! - roześmiała się Musia i z triumfem spojrzała na Batmanowa, który rozmawiał z Libermnem.
- Zaczekajcie przyjaciele, nie pijcie na razie kawy.
I od nas należy się wam mała premia, - zwrócił się
Liberman do szoferów i unrzeimie uśmiechaiac !lie no•

<

Te żądan'!a
rzucają jaskraś · ł
ob
wy snop wiat a na
ecne,
wewnętrzne st0$Unki polityczne we . Francji,
t'Ul~zonej
~rzez, kl!kę kapitulanc~ich po
litykow. Rząd Queu!lle a. któ
ry z pełną tolerancją odnosi
&ifl do wywrotowej ~ałalno~ bojówek gauill.stowskich.
p.rzymyk a oczy •• tuszu'Je roztnaite „błękitne plany" krypto
taszystów, przygotowujących
zamach na republ:kę, a jedno
cześnie przy pomocy wsu1ki ch .. ś' r odkó w policy j ny eh '.
sankcJ1. gospodarczych tłum1
wszellcie objawy ruchu postępciwego.
PI:zede wszystkim
zaś prowadz: nagonkę, przeciwko komunistom ! związkom
zawodowym.
Ostatn!o, w związku :i &strze.gawczyrn strajkiem milio

1,•:icy francusk:j.ej~ rząd ~!'LY
myka ocr.y na spisek .d e Gau1le'a, szykam1je natomiast straj
kujących i obcina uposażenia
robotnikom. Tymczasem rosną
bojówki gaul'G.stów, sz:eny S:ę
ich dzial:alność faszystov."Ska
l coraz częściej słychać o bezczi!lnych i aroganckich wystą
pieniach samego „wodza" prze
ctwko republ:ce : ksnstytuc:L
Przemawiając ostatru'o w
Paryżu p<>d osłoną policji Mo
cha, de Gaulle ołwiadczył jasno, że Francji niepotrzebne
są już partie, które prowadz:t
do „skomuniz~a kraju",
Francja czeka na r-Ay ~me•
·
_...
· '
Fęk1 {naturalnie jego), a jedynym
człow:iekil'!m
Opatrmo~cl który
może W'Y""l't'lWadz'ć
kr' j
k. h ·ft ·
h
ag-o~;;:ze1 ich
y~zn~c,
1
Jest on sa~yc
ro no~c„
T
ł
·
Fr
0
E'. 5 ~wa dla
są we
ancj!
strzezen:em
każdego
repu-blikanina i patrioty. Mobilizują one najszerną <>pinię pu
bl-!czną robotników, intel:gencję postępową, b. kombatantów. ko'bieti i młodzież do
walki przeciwko faszyzacji
kraju, do walki przeciwko n:e
bezpiN:zeilstwu gaullizmu.

po;

stawił przed nimi flaszkę spirytusu, konserwy

i dwie
tabliczki czekolady.
- Dziękuję, towarzyszu Batmanow, - powiedział
Machow, ostrożnie odsuwając butelkę.• My1icie się,
uważając, że dla premii staramy się.
Batmanow całą drogę dowodził inżynierom, że powinni się śpieszy~ do cieśniny i że nie wolno traci(: ani
chwili. Aż tu nagle autobus Musi Kuczynoi. tak mu
przypadł do gustu, że spędził w nim blisko dwie ~odzi
ny, rozmawiając rz przyjeżdżającymi szoferami. Je~o
towarzysze podróży porządnie zmarznięci., byli zadowoleni, że mogą posiedzieć w cieple.
- Więc staracie sie nie dla premii? - z u ·d anym
zdziwieniem zapytał Batman0w.
- Są ważniejsze sprawy. Pomagamy frontowi, tow•rzyszu Batmanow, - z godnością odparł Machow. Przyjaciel Sołncewa woiuje razem z Rokosowskim Niemców od Moskwv odpędził. Sołncl'!w zobowiązał si~
wobec niego - przekroczyć półtora raza swoj~ normę.
Wczoraj wyrobił ponad stopięćdziesiąt.
- Nasz nastrói ogromnie się f)Odniósl. ~dv dowi~
dzieliśmy się o zwycięstwie powiedział Sołncew. Poza tym metoda towarzysza Kowszowa bardzo do tt!go się przyczyniła Dlateito też rozwozimy lepiej i roZ'rzuconych rur już nie widać.
- Metoda r.ie Kovvszowa. a Machowa - nnn„.11wił
Aleksv szofera.
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·Buduiemy fundamenty socializmu w Polsce
Uchwały
-

I-ej Konferencji -Miejskiej PZPR w Lodzi·

organizacja
pi~rwsza Miejska Konferen- Zjednoczeniowego,
CJa. PZPR w Łodzi po wy-łódzka PZPR okrzepła i umoc·
ełuchamu referatu polityczno- niła się, a. proces scalenie. orgasprawozdawczego I sekretarzanize.cji został w zasadzie pomyśl
KŁ PZPR, tow. Dwore.kowskie·nie doprowadzony do końca.
g?, oraz referatu o zagadnie- DoceniaJ:}C powa~ne osb.gntę
.
.. ·
.
IJlach samorzą.dowych, wygło· . ł'd k . . ·
szonego przez sekretarza KL c1~ o z ie.i or~amza.c.i1 part~J·
PZPR, tow. Duniaka, po wszech ne~ we ';sz!stk1c~ niemal dz113stronnej dyskusji podsumowa· dzmach zyc1a pohtyczncgo, spo1:ej przez sekretarza Komitetułecznego i kulturalnego, a szcze·
Centralnego PZPR, tow. Józefagólnie realizll.cji ll'Chwały Ko'.!·
gresu Zjcdnoczeniowe:ro o prz•Jil
Cyrankiewicza, stwierdza:
l. W ciągu 6-ciu miesięcy, terminowym wy:rnna;;iu pla:t!l
łtóre upłyn~ły od Kongresu:netniego i planu na. 1949 :-ok

Sprawa płac niektórych grup
robotników nie znalazła właściwego rozwiązania w umowie.
Konferencja zobowiązuje towa.rzyszy partyjnych w odpowied·
nich Związkach zawOdowych do
spraw ora.:?:
załatwienia tych
zwraca uwagę wszystkim działa
członkom
związkowym,
czom
Partii na konieczność roztoczenia stałej kontroli nad stanem
I warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w łódzkich zakł:i.dach przemysłowych. W szczeuaktywnić w
należy
gólności
tym kierunku Komisje Bezpieczeństwa. i Higieny Pracy przy
iakość
Radach Zakładowych oraz sp0Konferencja. zwraca. uwagę tii, jak tego wymaga Statut Par- łeczne inspekcje pracy.
łódzkiej o~ganizacji . part~jnej ti_~, sami przodowali w produkDotąd liczne ~ą wypadki niena na:>tępuJące ,Powazne niedo- CJ1 i osobistym przykładem za·
funduszów ~ochęcaili szerokie masy bezpar- wykorzystywania
ciągnięcia:
~a n~ewykonanie planów tyjnych robotników do udziału
.1akośc1owych przez niektó- w ruchu WSpółzawodnictwa.. N:i.c
re zakłady przemysłu baweł leży otocr:yć najtroskliwszą o·
Konferencja wysuwa., jako
pieką. zarówno partyjnych, jak i jedno z naczelnych zadań, sto·
Jllanego i wełnianego.
przodownik.Jw jących przed członkami Partii
Fakt ten odbija się poważnrn bezpartyjnych
na stanie zaopatrzenia szerokich pracy i uczestników ruchu wsp~ł w samorządzie miejskim i prn·
rzesz konsumentów w kraju w zawodnictwa, i w produkcji i w cownikarui instytucji miejskich,
codziennym życiu, spopularyzo· zadanie dalszej demokratyzacji
towary najwyższej jakości.
Jest to skutkiem niedocenis.- wa<'i jak najszerzej ich nazwiska aparatu. samorządowego, usunię·
nia . przez administrację gospo· i . metody pracy w klasie robot· cie z niego elementów biurokra·
darc::ą oraz przez Rady Zakła· ruczej i w całym społeczeństwie. tycznych i reakcyjnych i wy5n·
dowe sprawy walki o jakość pro Trzeba, a.by dyrekcje zakładów nięcie do pracy w samorzl!dzie
dukcji, walki o przedterminowe pracy oraz persl)nel techniczny: i instytucjach miejskich ludzi z
wykonanie zarówno planów ilo· kierownicy oddziałów, salowi, klasy robotniczej, ludzi odda·
ściowych, jak i jakościowych, n. majstrowie ·dbali o stworzenie nych sprawie robotniczej. Kon·
organizacje partyjne nie potr;i- dla uczestników współzawo.dnfo· ferencja zobowiązuje Komitet
twa i przodowników pracy od- L6dzki do ot-0czeuia szczeg6lrią.
fiły tego dotą.<1 przełamar..
• · Scillłe przestrzeganie dysev- ftOwicdnich warunków techni~z· opieką. sprawy remontów dornów,
pliny technologicznej nie stało nych. Należy w szczególności !lv .<::uniC'Rzkałych przez klasę robąt
~ię jeszcze żel:!znym prawem o· lep~zy<'i kon~erwację parku mn· niczą. Konferencja Z.'llcca Komi·
Lowiązującym wszptkie zakł:i· &zynC'w!'go i w tym celu w spo· tetowi Łódzkiem•1 podjęcie 7.ady pracy, obowiązującym wszy· s6b zikcydowany usprawnić pra biegów u czynników, kierują·
stkich - od dyrektora popre>z cę nmo.ntowych baz, któr~"Uli cych goRpodarką. narodową, w
dyrekcje branżowe kierunku włączenia do planu 6~alowcgo i majstra do robotni- dotychrzas
zajn;11ją się w sposób niedos~a- letnicgo w szerszej niż przewika.
dyrekto- tNzny.
Członkowie P?.rtii dziana. w obecnej skali - budoTrzeba położyć kres .biurokra- wy mieSzkań robotniczych w Ło
ny l kierowniczy personel techniczny - wciąż je3zcze niedo- tyzmom w zakresie premiow:i- dzi oraz uwzględnienia w pań
statecznie wnik~Ją 'W techuolo- nh lt'~jonalizatorów i nowato- stwowym planie inwestycyjnym
nie zajmują s1ę rów 1 nbezpieczyć niezwłocznie budowy urządzeń kanalizacyjgię produkcji,
nią konkretp.ie, a ograniczają się wypłac~1nie premii z chwilą zar nych, wodociągowych i gazyfido „ogólnego kierownictwa.'• zar apro'Jowania wniosk6w racjon1- kacyjnych w Łodzi w skali od
Nie starają. się l.izattJ!ekic-h.
kła.dów pra<:y.
powiadającej potrzebom nasz&kuc•;1 wr.pó!z&.wodnictwa pr!!.- go miasta.
opanować techniki i w ten spo·
s6b nie są. w stanie dopomóc swo cy wzho~acił się ostatnio w noKonferencja
zobowiązu.i<'
je,i zalod7,e w tworzeniu warnn- wą formę .• Piękna Wcjatywa członków Partii pracujących w
codzienneJO tow, Marti Terpllakowej, orgaków normalnego
'l")konywania planu i przekra· n~zatClrki i kierowniczki pierwezania go oraz warunków tec!i- szego w przemyśle włókienni
Ostatnie wydarzenia na anicznych, niezbędnych dl~ wy· czym 1eSpołu najwyższej jakOJrenie mi'2dzynarodowej, w
konania i przekraczama planów ści, nie znalazła. dotąd należy
szczególności Kongres Po-::ego poparcia zarówno ze strony
jakQŚciowych.
koju w Paryżu, historyczne zwy
Również niektóre nasze org'I.· ;,;iministracji gospodarczej, jak
rd7acje partyjne nie wnikają co i Pad Zakładowych. Konfereo· cięstwa ludu chińskiego wskazują, że Siły obozu pokoju i detąi'l dostatecznie w zagadnienta cja zaleca wszystkim organiza·
technologii produkcji i często cjom partyjnym i wszystki~ mokracji, na. czele którego krozatrudnionym czy Związek Radziecki i kra.le
zdają się w tych sprawach cał· członkom Partii,
1v produkcji podjęcie pięknt>j demokracji ludowej, rosną niekcwicie na fitchowców.
Hasła walki o trwały
Ten stan rzeczy należy prz~- inicjatywy tow. Terpilakowej i ustannie.
pokój znajdują poparcie setek
zwyc \ęży~. Dalszy rozwój ruc1lu organizowanie za jej przykłn·
milionów ludzi pracy. Dowodem
'l"Sp~ł7awodnictwa, ruqhu wielo- dem zesppłów najwyższej .iakotego były między innymi potęż·
v;arsztatowego, ruchu ra.cjonali- ści.
ne masowe wystąpienia kłady
zobowiązuje
Konferencja
zatoro·;v i nowatorów prod'lkcjt,
mistrzów oszczędności musi i<ię wszystkie organizacje partyjnf', robotniczej i ludu pracującego
sta<'i główną troską. wszystkfoh aby stanęły na czele walki mas w dniu 1 Maja w Łodzi i całym
naszych organizacji partyjnych,. pracujących o pr~edte\minowe kraju.
Związków Zawodowych i R~d wykonanie planu 1949 r; oraz
Przed organizacją. partyjną.
Zakładowych, a także naszej ad· planu 3-letniego i stworzenie ~
mo·
dalszego
zadanie
&toi
ten eposób przesłanek dla reah·
ministracji gospodarczej.
bilizowania mas pracujących wo
Trzeba, aby członkowie Par· zacj1 planu 6-letniego.
kół haseł walki o pokój. Kam·
pania sprawozdawcza z Kongre·
państwowy
su Pokoju w Paryżu i Pradze
Konferencja. stwierdza, !ie uciążliwych prac domowych
powinna objąć wszystkfo zakła·
handel pa:Ostwowy i spół dla
szerokich
uaktywnienia
dy pracy, całą ludność pracującą
d%ielczy osiągnął duże su1c- rzesz kobiet zarówno w dzied2l·
Łodzi. Łączy<'i ją należy ściśle
rozbudowując nie produkcyjnej jak i społec.z
ce.sy, poważnie
swoje obroty i sieć ·hand.low~. nej1 kulturalnej i polityaznej. z walką o przedterminowe wyjest również konanie planów produkcyjnycn,
i dzięki społecznemu !>Odejściu Niedostateczną.
społecznego tak jak to zrobili robotnicy fa·
wyżywienia
Go sprawy ,;a.opatrzenia. konsu- s:e<'i
mentów, zdobył sobie dominu.lą. (stołówki, gospody ludowe) or•iz bryki chemicznej w Pustkowrn,
sieć sklepów w dzielnicach ro· i za ich przykładem
cą pozycję w handlu.
rozwijać
współzawodnictwo pracy w im;ę
Istnieją. jednak poważne bra- botniczych.
Konferencja za.leca· organiza- wzmacniania sil naszego krajn,
ki w dziedzinie właściwej org-in:zacji zaopatrzenia mas prac:i- cjom partyjnym instytucji han· stanowią.cego ważne ogniwo we
J!l'YCh w artykuły pierwszej po- dlowych oraz członkom Partii, froncie pokoju.
w handlu uspołeez·
trzeby i masowej konsumcii. pracującym
doniosłe
W szczególności
uionym, usprawnienie pracy mEandel uspołeczniony nie zajął stytucji handlowych i społecz
zna.czenie posiada mobiliz.1.·
się jeszcze sprawą. zaopatrzenia. nego wyżywienia mas pracują
cja do akcji pokoju najszerkobiet pracujących w artykuły cych, rozbudowę sieci sklepów i szych rzesz kobiet pracujących.
nie w stanie suro· gospód ludowych w dzielnicac,b Nasze towarzyszki w Lidze Ko·
spożywcze
wym, ale w postaci pólfabryka· robotniczych, w szczególności biet powinny rozwinąć aze·
tów, co przecież posiada donfo· za.a poleca orga.nizacji partyjnej roką. kampanię polityczną. w
dla wyzwolenia. PSS stworzenie wzorowych Skl9
słe znaczenie
sprawie walki o pokój, łącząc ją
kobiety pracującej od szeregu pów.
z akcją. rozbudowy organizacji
Ligi Kobiet, w szczególności !la
Przestrzegać
o.dcinku gospodyń domowych.

Walka o wykonanie i przekroczenie
plonu o wysoka
produkcji

I

1

cja.lnych, gdy potrzeby klasy ro·
botniczej w zakresie budownictwa socjalnego, a w szczególno·
lici rozbud01l'Y sieci żłobków,
przedszkoli i innych ur.zę.d.zeń
socjalnych, poizosteją. niezaspakojcrne. Konferencja. zobowią
zuje członków Partii, działa.czy
i Rad Zakłado
związkowych
wych do r1AZciągnięcia 'kontroli
nad wydatkowaniem funduszów
socjalnych i ich celowym zuży.
ciem na najbardziej palące pot!"zeby klasy robotniczej.
Rozbudowa tych urzą.dze:O, a
zwłaszcza żłobków i przedszkoli
posia.da niesłychanie ważne zna.czenie dla stworzenia kobiecie
warunnależytych
pracującej
ków dla udziału w życiu spo·
łecznym i politycznym.

Zderriokratyzować aparat samorzqdowy
Zarz;idzie Miejskim do podjęcia
kroków w kierunku szybszej roz
budowy urządze:O socjalnych,
ta.kich ja.k żłobki, przedszkola, poradnie dla. matki i dziecka
oraz rozszerzenia i unowocześ
nienia urządzeń leczniczych.
żobowi~zuje
Konferencja
członków Partii, działaczy 1IiPj·
ski<'j Rady Narodowej i Dziel·
nicowyl·h Rad Narodowych uo
zaktywizowania swej pracy, w
poprzez Komi~je
szczególności
Rad Narodowych, do powiązania·
"ię z klas:} robotniczą. zwłaszcz11
z szerokimi rzeszami bezpartyjnych lud?i pracy. Organiza0.Jc
pRrtyjno Zarr,du :!1Iiejs1dci;:o i
wrnny
mirjskich
instytucji
wzi;ić jak najczynniejRzy utlzi,\ł
w tC'j pracy.
że
Konfcr.-ncj!l stwierdza,
przed samorządem łódzkim stoj;i.
odpowiedzfo Inc zadania, którym
Rprostać będzie rn6gł dopi.ero wte
dy, kicdv ZarząJ Miejski, MiejRka Rada Narodowa, Dzielnicowe Rady Narodowe, Komitety
Blokowe i Komit.Ćty Domrnvo
zajmą się całkowicie i bez resz.
ty bolączkami i potTzebami łódz
!dej klasy robotniczej, a. organizacja partyjna będzie czuwać
-nad ich pracą.

Walka o pokó;

1

Handel

dzieży Polskiej mógł dalej szybko rozbudowywać swoje szeregi
organizacyjne oraz rozszerzy~
na masy
za.~ięg oddziaływania
Szczególną
młodzieży.
należy zwrócić na pracę

uwagę

wycho-

ideologicznt wśród
na zapoznanie jej z
naukowym światopoglądem, aby
uodpornić ją. przeciw cbslruranckim wpływom reakcyjnej części
kleru i wszystkim innym kosmopolitycznym wpływom, aby wychowywać młodzież w duchu pa.triotyzmu i międzynarodowej
wawczą,

l

młodzieży,

solidarności.

I

Konferencja zaleca Komite~.o
nar h. tak, aby Związek Mło-

I

/tJ O.§''

spóldzielczv

2

2

umowy zbiorowej,
polepszyć higienę i bezpieczeństwo
pracy, wykorzystać fundusze socjalne

Konferencja stwierdza, że wych i organizacje pa;rtyjne ni•3
reforma płac przyniosła. klasie zajmują. się dostatecznie sprawą
1·obotniczej poprawę zarobków,
umów zbioroprzestrzegania
.zwła11zcza dla najmniej zarabia·
i warunków
płac
stawek
wych,
ję.eych. Jednak <>statnio niektó·
re oizniwa Zwll!rzków Za.wodo- bezpieczeństwa i hlińenY Dr&cY.

ma w
Doniosłe znaczenie
tym względzie również praca Partii w3ród młodzieży.
Konferencja. zaleca wszystkim
organizacjom partyjnym, aby
Oadal otaczały opieką organizację Związku Mlodzieży Polskiej
i przychodziły jej z konkretną.
oomocą we wszystkich dzied~-

3

5

wt Łódzkiemu otoczenie opieką

wyższych uczelni, okazanie pomocy partyjnymi organizacjom
na. wyższych uczelniaw:hi Z.AMP
-OWi i rozwitlięcie szerokiej oferu;ywy ideologicznej.
Konferencja zaleca Komito·
towi Łódzkiemu większe za.
mteresowanie Się sytuacją
również
Należy
szkolnictwa.
wzmóc naszę. pracę partyjną.
wśród nauczycielstwa oraz uak·

4

tywnić jeszeze bardziej pracę
Komitetów Rodzicielskich. i O·
piekuńczych, aby 11tały się one
ohok ZMP istotnym czynnikiem
'll'YChowania młodzieży.

I

Ruch ląaności robotników
fa.brycznyCh ze wsią przy·
hiera na sile, ogarniając 00raz szersze kręgi robotniku w.
Zhajomość zasad polityki Partii na wsi jeet jednak w§r<ld robotników - ucz1stników kominiC'dostateczna.
~ji łączności KonferencJa, doceniając potrze·
hę pogłębienia 0ojuszn robotni·
czo·chłop~kiego, zaleca otoczenie
opfo kq. Komit. Ląezno~"i i wsp6!
[irae ującego z; nim ich al--<: ·wu ro·
botniczego, zaznajomienie, go z
najważniejszymi zagadnieniami
polityki Pe.rtii 11a wsi i systematyczne szkolenie ich OTaz ia
~truktaż.

Podnieść na wyższy poziom
pracę

partyjnq

Poważna zadania, stoj?ce Statutu i KC, oraz czy nie ma
przed łódzką organizacją wypadków mechanicznego po·
wysuwają. przed działu na grupy.
partyjną,

1

każdym aktywistą. i każdym
szeregowym członkiem Part.\i,
coraz nowe, eoraz większe obowiązki i wymagania.
Dotychczasowy stan szkolenia
partyjnego nie zapewnia organizacji potrzebnego dopływu nowych, wykształconych marksistowsko kadr działaczy partyj·
r1ych, państwowych, gospodar·
czych i kulturalnych.
Konferencja zaleca. KomitetoWi Lódzkiemu organizację masowej sieci szkolenia I i II stopnia, tak a.by w ciągu roku w ra.mach tych kursOw przeszkolona
została. podstawowa masa. członków Partii w Łodzi, aby Komi·
tet Łódzki zabezpieczył przy50towa.nie potrzebnej liczby wykta
dowców oru stworzył warunki
ich systema~cznego doszkola.nia.
Doceniając znaczenie poli·
tycznego wychowania mas
bezpartyjnych, Konferencja
r.godnie z uchwałami Biura Organizacyjnego zaleca wszystkim
zorganizowanie
organizacjom
działa.jący;:h
systematycznie
grup agitatorów, do których powoływać należy najbardziej u·
śwjadomionych i uzdolnionych
robotnik6w Komitety D.zielni·
cowe, za' adowe, egzekutywj
partyjne powinny otoczy<'i gru·
py agitatorów jnk najwiękrni
opieką, kierowa~ ich pracą. ~ystcmatycznie · ezkolić, instruowa<'i i .zaopatrywać w materb.ł
agitacyjny.
Konfereneja stwierdza, -'e
reorganizacja podstawowy(:h
organizacji partyjnych, w myśl
Statutu Partii i uchwał Biura
Organil'lacyjnego KC, posunęła
~ię poważnie naprzód. Przed or·
ganizacjami partyjnymi ~toi je
szcze jednak zadanie doprowadzenia reorganizacji do kotic~,
rwłaszcza w dziedzinie powoły·
wania do życia grup partyjnych.
Konferencja zaleca w 8zczeg1il·
ności skontrolowanie, ~zy pra.~a
1•eorganizarji przebiega w .spo·
s6b zgodny ze wsknzamam1

2

3

4

Wciąż nowe i bardziej zło·
żone zadania, jakie Par~.i'I.
stawia przed organizacjami,
wymaga.ją gruntownej poprawy
stylu i metod pracy organizar
cyjnej.
Organizacje partyjnr .. , ,~ inny
przy!woi6 sobie obor. ,. ·, pla.nowania swojej pracy
Komitety Partyjni· powinny
uistala6 i po przedy, i-utowe.niu
uchwalać miesięczne plany pra·
cy, ohowią.zujące całą. orgnnizarję partyjną, szeregujrtc zadnnta
według ich ważności.
Zasada kolektrirnej pracy l
indywidualnej odpowiedzialnośoł
winna. zna.leść ,swój wyiaz w ;>Odna.le zaplanowanej pracy nitdzy wszy3tklcb członków Komitetu względnie egzekutywy podstawowej orga.ntza~ji partyjne,1.
oraz aktywu organizacji, NRleżv
skońrzyć z metodą. kumulowania
szeregu prac i poleceń lJRrt,YJ·
nych w rękach poszcz<'gólnycll
towarzyszy i śmiało prz~·dzicla!
pracf wszystkim aktywistom i
rzłonkom Partii. Należv wysznkiwać i wisuwać nowich akty·
wistów t działaczy partyjnyc:O
spośród szeregowych członków
Partii. Komitety Part?.jne i :Egze]mtywy Podstawowych • Organii:.:icyj Partyjnych winny wyka
zywać wiQCej inicjatywy i i;amodzielności w swojej codziennej
pracy.

PlanOW1L pra.ca, realizacja kolektywnej metody kierownict-.va
oraz zwiększenia samodzieluo§ci
podstawowych organizacji pat·tyjnych, Komitetów PartyJnyc!l
i Komitetów Dzielnicowych pozwoli w i;zybkim czasie pozna.wat\ wychowywać l wysuwać
nowe kadry partyjne. ·
Wykonanie tych wszystkich
łódzkiej
wskazań da możność
orga.nizacji partyjnej pod k ero
wnictwem Komitetu Centralnego
epełnić te zadania, jakie ctoją
przed nit na. froncie· budov.y
1lrndament6w Socjalizmu w Polsce.

Wynalazki i ulepszenia robotników-odzieżowców
struowany przez ob. ob. Jerze
go Różańskiego i Konstantego Dumka, mechaników ZPO
przy ul. Sterlinga, oraz przyrząd do wywracan:a kołnie
rzy z.montowany przez mecha
nika Bolesława Drobiszewskiego z Bydgoszczy.
oszczędności.
W przemyśle guzikarskim,
Jednym z poważniejszych robotnik ob. Jabłoński Broniwynalazków jest aparat do sław dokonał ulepszenia tłocz
przyszywania guzików skon- ni, które eliminuje całkowiZakładów

OdzieCZZ
Przem. Odzież. dokona!: szeregu· wynal,azk9w orai ulepszeń w metodach pracy, podnoszących wydajność produk
cji 1 przysparzających duże
Robotnicy

żowych,

podlegających

··- - -

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

arygodne nl•edbalSłWO
W piątek, '3nia 10 bm. przy
zbiegn ulic Piotrkowskiej i żwir
ki zauważyłam stoją.cego stra.iaka na środku jezdni z kilofem
w ręku w kałuży wody. Stanę_
lam zaciekawiona, obserwując
przez kilka minut, bezskutecz·
ne wysiłki stra:b.ka, usiłującego
pouważyc płytę, spod której jak
~e źr6dła wypływała czysta. wocla. Wreszcie zniechęcony mach.
nął ręką i odszedł.
w poniedziafok
Przechodząc
wieczorem zauw!iŻyla.m, że woda
w dalszym ciągu spokojnie YIY:

C.z:y
pływa, zalewając jezdnię.
to nie karygodne niedbalstwo 1
Przecieź my, mieszkańcy Ło
dzi, stale cierpimy na brak wo_
dy. Prasa poucza. nas, aby jak
najwięcej oszczędzać w g01Spo·
d'lrce wodą, a tymczasem przJ
?,biegn wyżej wymienionych ulic
całymi dniami tysiące litrów dotrej wody &plyw11. bezkarnie oio
rynsztoka.
Jadwiga. Xossma.nn
korespondeat fabryczny

I PZPB Nr 6

cie niebezpieczeństwo uci.~1a
palców.
Kierownik techniczny Zjednoczenia Przemysłu Kapeluszniczego w ŁodZ.: ob. Gołaszewski Władysław i majster ob. P.ietrzak Bolesław udoskonalili i przebudowHli far
biarnię. Dzięki !eh ulepszeniu
oszczędność na barwnikach i
farbowaniu wyniesie przeszło
milion złotych roczn:e.
Prócz wymienionych wynalazków i ulepszeń zaproponowali robotnicy zakł&dów
szereg innych
Odzieżowych
pomysłów racjonalizatorskich.
I tak, majster ob. Jerzy Zaj
fert stworzył nową metodę
farbowan~a stożków. Metoda
ta w znacznym stopniu uspra
wni produkcję oraz przysporzy oszczędności. Robotnik
wynalazł
Kazimierz Brylski
ochronę na maszynę elektrycz
ną i żelazka i wreszcie. robot
nicy: Anton: Mieszczak j R~
szard Zaskórski dokonali sze
regu ulepszeń przy amortyzatora<'li ma~z:vn filcowych.

B. P •
:Wrespondent fabryczqr.
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Przodownice pracy

W' przemysle drzewnyni
18-tu robotnik.Sw uczestniczą.
eych we współzawodnictwie pra
cy w fabryce sklejek w Piotrkowie, przekroczyło znacznie u!talone normy pr odukcyjne. Na
wśród
miejscach
czołowych
znajdujb
w~r1ił1..awodniczących
~ię 8 kobiet.
Pierw~zc miejsce i tytuł prio' dowr.foy pracy zdobyła robotnica Jćzefa Kopycie!, zatrudni()·
na przy wygładzaniu foruieró n,
Przy Zarządzie Głównym Kodeks prawa familijnego, !- s:oczegó1Y' z życiia malż,on·
wykonując 160 proc. normy, oKob'.et została powołana dący P<l linii tych wszystk'.ch kmv. Nie ule~a wątpliwości,
Ligi
raz J ćzefa Zielonka, obsługują.
że żona będąca stroną w proReda Prawnicza, której ce- postulp.tów.
ca pra:..~ (148 procent normy).
Pier ze z tych zagadnień cesie rozwodowym, chętniej i
lem Jest Inicjowanie i Qł>inio
--:o:,
wanie wszelkich aktów usta- dotyczy organizacji .sądów, któ śmielej poruszy te sprawy
wodawczych dotyczą.cych in- re będą rozstrzygać sprawy przed kobietą - sędzią wzglę
famil!jne. Liga Kobiet dąży dnie ławnik'.em.
teresów kobiet i dxieci.
przy DOKP w Łodzi
Rada Prawnicza zajmuje się
Ustawodawstwo Pol~ki Lu- do tego, aby były utworzone
Kolo Ligi Kobiet przy Cen- dowej we w~zystkich ' ust<1.- specjalne Wydz!ały sądowe także zagadnieniem, jak zabez
trali Dyrekcyjnej PKP w Łodzi wach i dekretach przeprowa- dla wszystkich spraw familij- pieczyć - skuteczniej, niż to
się dzieje obecn!e - dochodze
w ubiegłym tygo- dza konsekwentnie
obchodziło
zasadę nych, np. sprawy ustanowienia opieki nad dzieckiem, o- nie alimentów oraz stawia so
dniu piękną. uroczystość otwar- równouprawnienia kob iet
cia świetlicy, mieszczącej się w wyraża troskę o należyte za- debranie rodz icom władzy ro- bie zadan:e, aby jak najszegmachu Dyrekcji przy ul. Więc bezpieczenie prawne dzieci. dz!cielskiej, sprawy rozwodo- rzej przedyskutować wszystkowskiego 20.
Istnieje jednak cały szereg we itp. Wszystkie te sprawy kie przepisy dotyczące kobiet.
W uroczystości tej wzii;.li udział przepisów bądź przedwojen- winny być rozpatrywane przez dziec:. i rodziny.
J.OM. członkiniami Koła prze:l- nych, bądź nawet . powojen- specjalny Wydział Sądu z uBtawiciele administracji DOKP, nych, lecz wydanych w pośpie działem czynnika społecznego,
partit politycznych i organiza- chu ustawodawczym, które już tj. ławników. Wychodzimy z
cji społecrnych. Na wstępie czę dzisiaj dojrzały do zmiany i po założenia, że w sprawach tych
niezwykle poważną ro l ę odfci oficjalnej orkiestra ZZK o- głębienia ich w kierunku dal
Do ogólnopaństwowej akcji
grywa interes społeczny, a
skuteczniejszejeszcze
szego,
„Międi:ynarodówkę'',
degrała
tym samym wyrńagają one walki z analfabetyzmem włą.·
zabezpieczc
dotychczas
niż
go
po czym przewodnirzącn. Koh
specjalnie wnikliwego potrak czyla się L iga Kobiet biorą.c
llyrekcyjnego LK, ob. Laski<?.r, nia interesów kobiety : dziec- towania przez Sądy orzeka- udział w pra<'ach Komisji Spow krotkirh kołach zilustrowała ka. Czynniki państwowe, po- jące.
łecznych, oraz przeprowadzając
działalnoM Koł'l., które w tak wołane do zmiany tych przeRada Prawnicza wysuwa rejestrację i szkolenie anlafacza.sie (zaledwie 5 pisów, chętnie widzą wspólpra także postulaty, aby w spra- betów we własnym zakresie.
niedługim
cę Ligi Kob!et, gdyż Llga zna
miesięcy upłyuęlo od chwili jewach familijnych w komplego powstania), może wy~: nza·S jąc konkretne warunki życia cie złożonym z trzech osób, ~bccnie 51;r zwią,zku z r?zwijamoże niejedkobiecych,
mas
J~Cdym 5' w~poł~aw?dkmcbt.wem
się poważnymi sukcesami. Nao- iecynokrotnie zwrócić uwagę na zasiadała przynajmniej jf'dna mię zy olrgamzacJami
stępnie ob. Laskier omówiła ży
bolączki kobiet, którym nowe kobieta jako sędzia bądź jako mi prowadzone na tym odcinku
cie i czyny wielkiej rewo lur j )· przepisy ustawowe powinn:y ławnik. W sprawach roz1"lodo prace zostaną pogłębione. Pod·
:Mal1::orzaty Fol'n:tl- przyjść z pomocą. Staje w'ęc wych nl). bardzo często mu- jęto zobowiązanie przeszkolenia
nistki
skiej, której imieniem została przed Radą Prawniczą i prze<l 5zą być pon1 ~w ne int~·mne własm·mi siłami w roku bieżą.n1•zwana nowoo>;warta świetlica. całą organizacją kobiecą poc;;:m ~a teren'e całego kraju
Na · część artystyczną. progra- ważne zadanie, aby nie tylko
Pr zep1sy gospodorsk e
100 tysi~y analfabetów na
mu złożyły się występy chóru sygnalizować Rządowi trud0,5 kg. mąki pncnncj lub kursach nauczania początkoweoraz
ZZK,
Koła. DyrckcyjMgo
ności : bolączki kob'et i dzie- Jasnej żytniej,
2 jaja, 5 dkg. go. Gdy ·kobiety analfabetki
tańce ludowe w wykonaniu ::c- ci,
ale jednocześnie szukać tłuszczu, 1 szklanka ml ekit
11P9łu 6wietlicowego w~zła łódz dróg, które mogłyby przyczy- pół s·zklanki cukru proszek d~
kiego.
nić się do usunięcia owych bo pieczenia i pół fla szki
ojejku nich zorganizowane zespo.y dobrei;o czytania. Następnym eta
Skromna t.a, le:.:z doniosła uro lączek.
ar o mat~·czncgo.
że kobier.y
świadc.i:y,
czystość
Mąkę zmies z aną z proszkiem pem pracy z kobietnmi,
któ·
Są pewne działy prawa, któ
biorące ma~owy udział w zob<>- re szczególnie interesują ko- rozrabiam~' z tłn~zczcm,
mle- rymf dostęp do książki i wiedzy
wią.zania.ch kongr;>sowych, prz'.l· biety. Do · n'.ch należy przede kiC'm,
jajkiem, olejkiem i cu- został nprzptępniony, to przy
coraz większą. akty;v- wszystkim prawo małżeńskie, krem, rozwnł kujemy i w.1·kra- gotowanie ich do umiejQtności
ja.wiają.
1Vnmy drobne ciastka. Układa samo il zielnego korzystania z
.:>ość i nie za.wio.Ją w pra~y na rodzinne i opiekuńcze.
odcipku życia społecznego i ktJZasadnicze dezyderaty Ligi my na blachę, smarujemy jaj- czytelni i bibliotek, samodziel
turalnego.
Kob!et w odnies:eniu do tych k ' rm, moż e my pos:111 n ć mak iem nego po~ług-iwania się ksią.żką
działów prawa idą w kierun- luh cukrem. P ieczemy na złoty i prasą . Cal-OM prowadzonej
kolor. Przechowują. się świet przez Ligę Kobiet n kcji walki
ku:
z analfabetyzmem to truli.ny
z wnania w nie w puszce blaszanej.
całkowitego
męża
obowiązkach
i
prawach
Ob. Zofia K. - Julia.nów. Ukończywszy 18-ty rok życia, mo- i żony względnie ojca : matzrównania
7.ecie bez zezwolenia opiekuna ki, całkow'.tego
z
pozamałżeńskich
dzieci
pr7-y Lrdze Kobiet w Lodzi
ponieważ je.~tE>~
wyjść zamąż,
dziećmi pochodzącymi z małc~e już osobą. pełnoletnią. Zwią. żeństwa, zapewnienia trwało7.n z~G Ł6clzki Ligi Kobiet nul =11go z~ wH·ma rodziny, prn
zek malżeń.ski należy zawrze.~ śc! związku małżeńskiego i rnz•v;.Jają.c· ż~· wą. działalność aR nia, si;rz:p:1~1 i~ , estetycznego
przed urzędnikiem Stanu Cywil- rodziny, a w wypadku ko- trre;nic !J!l:iFta, uruchamia nowP. rz:~clzM:ia P1:1 ~1.l1ania itd.
·
nego, bo tylko taki ślub jest nieczności rozwodu - należy- P !a11~wl;ę:
·
p ora d ma
Pondnię ""'O~podar:
•
czynna b ę d zie
ważny wobec pm.wa.
każdą. ~obotę od godz. 9 do 11 ,,
tego zabezpieczenia :Uteresów st.n domowego.
Ob. Janina. S. W ~wietlc no- dzieci.
Ud 1-.o" ie dnie referentki udzie· lokalu Zarządu Lódzkicgo Lil!
wej ustawy po wyjściu zamą.ż
Ministerstwo SprawiedLwo- 1 Ja.\ r~.) ~ por.hl ze wszystkfoh Kobiet, ul. A ndrze,ia Struga '
możecie używać nadal swego na- t~ pod~ielając stanm.v:sko L'! r~:o:w:!21 '.'
intj rr~nją. c~·~~ gosj~ri- ora z we wto~ki ?d go~z. !l _do .1
zwiska panieńskiego.
g1 Kobiet, opracOWUJe nowy dyiue e omu , •.1 1Manowic1e rncJ ,. w lokalu Dz1elmC'y Ligi h.oh1r·:

Wtrosce o nasze żywotne sprawy

Swi etlica

•
se

będzie

~r:niu.i:is:~r!a~;ją s~t;ięsp~~;~~

Ddnowiedz1 Redakcii

Puszkin o kobi

kiego poety rosyjskiego Alek·
sandra. Puszkina.
W notn.tce zachowanej, a pochodzą.cej z ostatnich lat jego
on
formułował
życia. tak oto
swe zdanie o ówczesnej kobiecie rosyjskiej.
-„Jedna pani mówiła mi kie
wszczynadyś, że mężczyzna.,
ją.cy z nią. rozmowę o rzeczach
przystosowując

błahych,

się

niejako do mierności pojęć ko·
biecych, ~am sooie wystawia
świadectwo kompletnej niezna·
jomości kobiet. W rz.ecizy samej: śmieszną. jest rzeczą uważanie kobiet, które tak często
bystrością
nas
zadziwiają.
swych spostrzeżeń, wyrafinowa
niem swych uczuć i myśli za istoty niższe w porównaniu
z nami! Pogląd ten jest tyru
dziwniejszy w Rosji... gdzie
kobiety są. na ogół bardziej o·
ocz.y tane ...
więcej
świecone,

Polsce
w
I

ilóg
niżeli my sami, dumn. wie z jakiego powodn."
W tych kilk u wierszach wydob itnie
raził genialny p'1ct (l
swój stosunek do kobiety rosyj
skiej, typy kt órej tak nirpo·
wtarzalnie i żywo oddał w nie
śmiertelnych swych utworach.

anałfabe

który na wszystkie
ogniwa. organizacyjne LK na·
kłada konieczność starannego
przygotowania. i termi~owego
P'..zeprowadzenia wszystkich ak
CJi.
W Łodzi Koła. Terenowe LK
winn.v zakończy6 w bieżącym
miesiącu akcję rejestracji anal
.
,
fabetow. Ponadto do nauczama
an alfa betów na kursach ma
być skierowanych 110 kobietZostaną
czfo.nkiń Ligi Kobiet.

one uprzednio doszkolone
kursie metodycznym.
.

I

10-12 letnich powstaną. ze stu 1 ·
"YCh przykrótkich już matczy- ~,
nych sukien. f3ą zr ę c z ne i nie- . ·
skomplilfowano w kroju.
Nn osta tnim rysunku przedst{ l'
11"iamy wzory tanich, a prnkty -. ·
cz;;ych i,p- ebek plnżowych. Usz.; I
:emy je n·łaMOrQcznic z 8zarcgo

I

pr zybrn~1 c go

rł0 tnu

kolorową.

I·

zestawimy je z
rl·~n;iba . wi.ych pasów :t;.iyteu.· 1
nye w ac.mu tkanin. W ~!l kirj
torbie nosi6 hQ<lziemy kostium .
ki;tpielowy, woreC'zek z kosmcty
kan~~, portfrl z pieniędzmi, śnia
dan:e i książkQ - jednym sło
wem to wszystko co niezbędne
na plaży pozamiejskich wycie I

taś11Ją h~·;i t~ż

. ~· '.;

.

'.

„.;

ów

Ponadto każdy zarząd Dzielnicy we własnym zakresie zorganizować ma po 3 kurEy dla.

obowią.zek,

analfab~t~w. "~e ws:p·stkich ko
prowadzone
łach Ligi Kobiet
prace z
będą. systematyezne
istniejącymi zespołami czytel·
niczymi. Conajmniej 3 takie
zeS<poły powinny być czynne w
LK. Zwalczanie
każdym kole
analiabetyzmu, to droga do p01d
niesienia ...świadomości społecz.
nej i po-litycznej kobiet, dla
na których dotychc zas świat wie·
dzy był nie-dostępny.
.

lrnzyChWS\VYCh sze:eoach
22 m1l;ony kob·et
k b•
•

•

organ1zac1a

in wyzwolonych

.o leCa

?rgRn~zac;ia kobieca na
.m.e Clun ..Wyz.wolo~ych

~ere

hczy
JUZ 2.2 m1l10.ny ~o.b1~t .. Jest to
w teJ chw1h naJsilmeJsza or·
·· p rzegra
· . k ob.1e t A ZJl.
·
gamzacJR
na wojsk kuomintangowskich
przyniosła w konsekwencji porażkę imperializmu amerykański ego nie tylko w Chinach,
ale i wśród ludów Vietnamu,
na Maląjach i w Indonezji.

W tych waruuka.cll staje s:~
realne Z'l'>Ołani-0 konfo, ncji ko
która nie,vntpEwie
biet Azji
•
.
.'
dalsze<ro
do
przycz.ym
0
. . • się.
wz~ocmema s.il narodowych "!
kraJach kolonrn.lnych. Prz<1widuje się, że konferencja 1a!HlJ.n
zostanie zwołana jeszcze '# lłJri Otl
na terytorium Chh Wyzwclo~"'
nych.

Poradnia gospodarstwa domowego
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łach

Cały świat obchodzi uroczy.
§c.ie przypadają.cą. w tym roku
150-letnią rocznicę urodzin wici

niemowląt

wolno nam jedn ak nigdy zapo·
na,vet naj·
że
lllinać o tym,
mniejsza ilość pokarmu kob;ecego jest dla rozwo,iu i zdro·
j wia niemowlęcia niezbędna. Po
dawanie n ie mowlę ~'" mieszan"1
>ztucznej czy t.o nz.upełniają.cej
czy
poszczególne karmienie,
też zastępującej je w pewnycll
1i;odziuach ma ~'\'te braki. Prze·
de wszys~kim miesza nki są zazwycznj !łOd.>zc niż pokarm
kobiecy. Poza tym opróżnienie
butelki zwłaszcza o dużYm
ot worze w smoczku wy m;ga
znacznie mn iejszego wys:tl:u ze
~trony dziecka i z tego powo·
1du często niemowlęta nic chcą
! później s s ać piersi.
Jak temu znradzi ć9 Przede
wszystkim należy przy dokar~
mianiu sztucznym przys tawić
'f I Co rul.J:ć; gcly lll'-ltlrn wa ;: 11 najtpierw
dziecko do piersi, a.
, i mało pokarmu lub w pewnych później dopiero
p o dać mu po• porach ze względu na swe za- karm •z tu czny uprzednio - przyjęcia nie może karmić dziecka! go_towany. Poz~ tym lepiej jest
IV pienvgzym wypadku należy tmeszankę podać niemov;J~ciu
czy brak pokarmu nie p~zez smoczek a ł,\'Żc1• zką.
sprawdzić,
jest istotny i czy dziecko prze IstnrnJą. w tym celu specjalne
staje przybierac na wadze. Je· lyżeczki o zwiniętym dziobku.
,„ śli kilkakrotne ważenie dziec- Jeśli jednak nie m~my oupo@I ka. to pot.w~erdzi, mus:my spraw w.iedniej łyżeczki dbać powinfo I~zi6 równiez za pomo7ą. wagi mśmy o to, aby ot-rrór smoczka
· · ; ile pokarmu otrzymuJe ono z był jak najm~iejszy, tak, aby
piersi (ważymy dziecko przed ssanie wyma~ało od niem o w:ę
i po karmieniu) a braki uzii- cia pewnej pracy. Dlat ego też
; pełni6, podając mieszanki ~ztu najlepiej jest kupować smocz·
· · / ;zne odpowiednie do jego wie- ki bez otworów i robi6 w nich
ku. Mieszanki te przepioze nam samemu niewi elką. dziurkę raz
lekarz ze Stacji Ot:>ieki. Nie paloną. szpi Jk~.
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W Zwiqzku Radzieckim

E
§

rysunKaC!J
zuią.czonycn
.N a
przedstawiamy naszym czytelniczkom wzory kobiecych i dziecię
·cych sukien letnich oraz worków
p1ażowych. Na pierwszym rysun
ku widzimy 2 komplety dwuczę
Aciowe. Spódnice silnie rozkloszowane ,l>rzybrane zaszewkami
bardzo
i guzikami. żakieciki
tvcięte za.koliczone krótkimi ba.-Jld.a.uiU.. N& sDorzadzenie tych

su1ue11 put:rzeoa i! 111
szerokości 1.40 cm.

ksiqika

Na następnym rysunku znajc1ujrmy modele let-nich sukienek
wykonanych z tkanin bawełnin
nych. Są. one tak proste w kroju, że każda kobi.1Jta posiadają
eR jaką taką umi~jętno§ć szycia
łatwo własnymi silami je może

ten

- zamieszcza 23 numer tygodnika

wy1w1.ać.

Suki_enki
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Tow. Roman Łuczkiewicz
jest kierownikiem referatu
organizacyjnego tomaszowskiego Oddziału Związku Za
wodowego W~ókniarzy. Tow.
Łuczkiewicz był delegatem
na Kongres Związków Zawodowych i właśnie o wrażęnia:ch z Kongresu r:ozmawiamy z nim teraz. Nasz
r-0zmówca mówi:
- Kiedy słuchałem na
Ko~gresie re.feratów i dysku
sji, wydawało mi się, Ż<ł kie
dy referenci czy delegaci
mówi.li o brakach i niedociągnięciach - słowa ich od
noszą się do Tomaszowa.
Że choć nie wymienh się
:p.aewy miasta, to jednak
o naszej dotychczasowej pra
cy mowa. Svr.riadczy to, że
br~ki i$tni.ejące gdzie in-

dziej, są i na naszym tere-• nastawienia. Nie wprnwaInie
dzono i nie przestrzega
i to w stopniu
może

mocniejszym niż na innych
terenach.
Co dominowało w wypowiedziach i dyskusji?
RADY ZAKŁADOWE
Rady Zakładowe, tu już w
tej chwili móv1i 0 o l" <i~:r.ym
terenie, były i są jeszcze
zbyt mało aktywne. Zbyt
mało a.~~tvwne jako całość,
jako zespół. Pował~·, „ ·· rzy
Radach Zakładowych różno
albo nie
rakle K0""1isie
istnieją, albo tam gdzie są,
nie wykazują się żadną
działalnością po prostu ~
nie pracują.'
Rada Zakładowa do dziś
nie kieruje praca:r;n' ><""""'
sji, nie daje ich członkom

fłowy Zarząd

Bezprocentowej Kasy ·Samopomocy
W „Jedynce" dwa lata te
mu powstała bezprocentowa
Kasa Samopomocowa, która
niejednokrotnie udzielała po
mocy potrzebującym, po:ptzez f'ożyczki, spłacane potem w ratach miesięcznych.
Ostatnio - odbyło się walne zebranie członków Kasy,
które pÓZa przyjęciem 8praz dotys:hezasowej
wozdań
działalności wybrato jej no-

Do Zarządu wybrani zoMichał Kaczmarek,
stali:
Jerzy Józefowski, Józef WaWładysław Wolak,
ry.eh,
M1rooław Ostrowski, Franci
szek Astel, Józef Leszczyński, Irena Wołczyk i Jan
Polak. Do Komisji Rewizyjnej weszli Stefan Jaworski,
Cyprian Paryski, Emilian
Stanisław
Lewandowicz,

~władze.

zz

przy w awodowych otwarta
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Redakcja „Głosu Tomasza
·wskiego" zawiadamia, że
zbiórka i odjazd korespoden
tów na niedzielną odprawę
u> Łodzi nastąpi w niedzielę o godz. 9.30 sprzed Miej
sk·i ego Komitetu PZPR
Po o.:ipl'awi.e koresponden
fi
k
c1 zwiedzą a łady Gra 'cz·
ne RSW ,,Prasa", Radio.staCJ."" ŁódZJką, udadza. si ę na

"' z

.

"'

~f~:i~:nyoc~a~b:J-~;„wsfft~tz~
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Gorkiego „Na dnie" wystaW . k p I
..,., t
.
wioną w !l.ea rze . OJ'l a o
skiego.

systemu
jednego z radców za prace
poszczególnej Komisji i co
sprawmd ::i. ń
miesięcznych
właśnie przez
składanych
członka
oclpowiedzialnego

Rady.
Powietdzmy sobie szczerze, że nasi towarzysze prze
sekretarze
i
wodniczący
Rad często nie wiedzą i me
znają nazwisk przewodniczą
cych czy członków istniejącyeh Komisji.
ODPOWIEDZIALNOSć

I PODZIAŁ PRACY
To też obecnie jednym z
pierwszych zagadnień stają
cych przed nami jest ulepszenie stylu pracy, uaktywnienie Rad, wprowadzenie
pracy w samych
podziału
Radach. Należy wreszcie
sp~wodować, by każdy radny pracował i konkretnie
za pebył odpowiedzialny
wien wycinek pracy, by opiekował si~ jakimś fragmentem z szerokiego wachl~rza zadań. j~ki.e Rady
maJą do spelmema 1 składał
przed kolektywem, .Pr~ed
całą rad~ spr~woz~~ma 1 z
braków l z osiągruęc.

Kawka i St. Karaszewski.
Wybrano również zastępców członków zarządu w
następującym składzie: Jan ina Kurek, Jan Rudny,
Władysław Piotrowski, Maria Laszczyk, Henryk Bartczak, Ludwik Grabowski,
Stanisław Kotliński, Henryk
Krawczyk i Tomasz Kacz- PRACOWAC Z PLANEM!
(w)
Innym zagadnieniem, któ
marek.
re również w bardzo poważ
nym stopniu hamowało tok
to
pracy związkowej
U
.
brak jakichkolwiek planów
działania, planów pracy Rad
Ostatnio to
Zakładowych.
już zmieniło się na lepsze,
sci wydawnicze. Pozostąłe ale jeszcze w dalszym ciągu
kilkaset książek, to książki ogranicza się w planach do
bibliotek · fabrycznych i róż posiedzeń Rady i ewentualnego rodzaju zbiór wszelkie nie Komisji, podczas gdy
go rodzaju i różnej wa;rto- dobrze będzie jeśli Rady saści dzieł. Poddane zostały me zaczną wykazywać inijuż one selekcji, ale wydaje cjatywę , kiedy zaczną zwonam się, że warto byłoby ływać odprawy i posiedzeraz jeszcze przejrzeć kata- nia z majstrami i brygadie· · wszys tk o, rami, kiedy bliżej i mocniej
log, b y o d rzucie
b t · j będą żyły
b'bl' t
zagadnieniami
co w 1 10 ece ro o rucze
współzawodnictwa.
nie winno znajdować miejsca.
Kierowniczka biblioteki- NIE BAC SIĘ KRYTYKI
Dobra pTaca Rad Zakła
tow. Romaldowska, mając
jeszcze ogrom zadań przed dowych - to dobra praca
sobą z katalogowaniem i dal Związków Zawodowych. Ra
szą selekcją zbioru, czyni dy to przecież bezpośredni
ju.ż pierwsz_e przy.got.owaczynnik, to ramię związków
rua d o orgaruzowam!ł b ibilotek obiegowyc~'. k.tore bę~ą wysunięte w masy. A czy
dobrze,
pracować
dostarczały ksiązln robotm- można
kom bezpośrednio w zakła- gdy pracują jednostki, gdy
dach pracy. Biblioteki te z praca nie j~t rozłożona na
pewnością zwiążą bardzie; i wszystkich, na kolektyw,
przybliżą do książki ludzi gdy nie trzyma się ręki na
p~acr, którzy nie zawsze pulsie zakładu?
To wcale nie jest przemieliby cz~s z ~akładu pracy
przychodzić do RDK ~y sadą, gdy stwierdzi się, że
wzią~ czy wymienić książkę. Rady Zakładowe w poważNowej placówce życzyć nym stopniu oderwały się
_ od mas, od załóg. Nie robio. .
1 . . k
na ~zy l~ naJ 1~pszeg? roz no zebrań z załogą, nie mó-

B1"'bliotek~

Po zagajeniu zebrani.a
przez dotychczasowego prezesll Kasy - - ob. Wolaka,
przewo('.]nietwo ol:)jął prze•
wodniczący Rady ZakładaOd kilkunastu dni czynna
wej PFSJ nr 1 - tow .. Ka,
Sprawozdanie z .
c~~l~J~k.
do~zasowej działalności J:st nowa placo~ka kultuzlofone przez ob. Wolaka ra!na na teren:e ~aszego
W)'kazało, że Kasa udzieliła rmasta„ choć :n?ze m~ ~szy
ponad 2500 pożyczek na łą- scy. wiedzą . JUz. . o nrnJ,
czną sumę około 10 milionów to i o~wa~c1e .Je] na~tąp1~0
złotych, a kapitał zakładowy zupełnie cicho l w, ta3e~ru'!'ą nową _placowką Jest
wynosi blisko 3 miliony zł.
b biblioteka Związku Zawado
.
d .
. k
W ruose
1
.
·
o tu zie
110ząca
· e1ue az ~ wago Wł o'k marzy,
·
1 tonum
d lOOO
t . h .1.
us ępuJącemu a . .
sou
.
pona
i
~i
c
eJ
w
JUZ
imieniu
w
rządowi, złożony
Komisji Rewizyjnej przez tor_nó;v P.raw1~ z "Y's-~ys~k1ch
tow. Jaworskiego został przy dz1alow .1 maJąca JUZ kilki:jęty jednomyślnie P<:> czym n~stu pierwszych czytelni.
.
odczytany został okólnik ko~. .
Biblioteka ma s~ą s1edz1KCZZ w sprawie Ka.s i regu
lamin pracowni~zych Kas za bę w Domu „ ?w1~zko~
pomogowo - Pożyczkowych przy. ul. ~I Cz~rwoneJ 6
p1ę.tro). I czynna. Je~t ~po
Związków Żawodowych w
Tomaszowie Maiz:„ gdyż zgo- rue dz. ia łk i, Ś ro d Y l pi,ątki w
dnie z zarządzeniem fabrycz god~~ach od 15 ~o 18._Czysą.mopomocowe tel~1k1ei:i, członk1~m bi?lione kasy
przejdą pod bezpośrednią o- teki. moze być kazdy mieszpiekę Związków Zawodo- kamee Tomaszowa'. a _form~l
wych. Regulamin przyjęty n?ść - to. wypełr;ienie krot
został przez zebranych jed- k1e~a ośw1adc~ema, ~łi:ic~me 20 zł. wpisowego 1 ~1~
namyślnie.
Następnie zebrani zdecy- sięczna opłata w wysokosci
'dowali dotychczasowy kapi- 10 zł.
Przed kilku właśnie dniatał rozdzielić i 1.778.946 złotych przekazać na fundusz mi wróciły z oprawy książudziałowy dotychczasowych ki, które <?Statnio d~starczo-:
członków, a 1 milion przelać ne zostały dla b1bliotek1
przez Okręgowe Komisje
na fundusz zapomogowy.
Na zakończenie zebrania Związków Zawod0wych. wybrano nowy Zarząd i Ko- J~t ich oko~o dwustu i pra
wie wszystkie - to nowomisję Rewizyjn14.

się
odpowiedzialności

CO Z MĘMMI
ZAUFANIA?
I jeszcze inne zagadnienie.
Dotychczas na naszym terenie z wyjątkiem dwu zakładów pracy - nigdzie nie
organizowano odpraw i posiedzeń z mężami zaufania,
Mężów zaufania wybrano i
ci nie „żyją", zatracają poczucie odpowiedzialności za
'
tracaj ą więź organizacyjną,
jaka ich winna łączyć i ze
związkiem i ze swą grupą,
której interesy reprezentują.

Partii, bo ni.b y
bezpartyjne.
Tak! Związki s~ organizacją bezpartyjną, ale to nie
znaczy, że nie mają wyraź
nego oblicza politycznego,
oblicza klasowego i że . mają działać bez powiązania
z Pa~tią. Właśni~ pod ki~
ro~?1ctw~m. Pa~t!1, z~odme
z JeJ załozen~am1 i wytyczn:y1
. bd'
ę z1em.y pra~ 0
mI' ~ h .cemy 1
w~b • .Chc.emy, b)'.' robotn~k
wied~iał. i ~zuł, ze .pracuJe
dla siebie, ze pra.cu1e w ustroju budującego się socjalizmu, chcemy by jego stos1;illek do pracy b7~ ~tosun
k1em pełnym tre~nu 1 przepojony ~uche~ ~ego buduJącego się ~OCJ~hzmu. I de>
nas, do Związkow, ~o Rad
Zakładowych - nalezy prze
budować, P.rzetworz.yć spo•
sób myślenia, stosuneK do
pracy, stosunek do otaczających zjawisk w mentalności mas bezpartyjnych.

stopniu od

związki są

I

Ta sprawa musi też wreszcie znaleźć swe rozwiązanie. W planach prac Rad
Zakładowych musz·ą być uwzględnione zebFania z. mężarni zaufania. Zarząd Oddziału ze swej strony organizuje w tej chwili kursy,
na których zostaną przeszko
leni.
Gdy Rady Zakładowe w
oparciu i powiązaniu z wyr
tycznymi Kongresu wejdą
WNIOSEK DELEGACJI
na właściwą drogę pracy,
TOMASZOWSKIEJ
skończą się narzekania, że
Na xakończenie naszej roz
tylko jednostki pracują, poszerzy się nasz wpływ na mowy zadajemy tow. ł,ucz
masy pracujące, robota wre kiewiczowi pytanie, czy tomaszo\YSCY dełegaei zgłaszaszcie ruszy z miejsca.
ł li jakieś wnioski na Kongre
CZOŁO- sie. Odpowiada:
PRODUKCJE - Tak! Zgodnie z wynika
WYM ZAGADNIENIEM
Naszym Radom często wy mi zebrań przedkongresodawało się, że powiedzmy wych po zakładach pracy na
zagadniimie współzawodni- terene naszego masta, obok
ctwa pracy _ jest zagadnie szeregu spraw przez nich
niem ubocznym, a zagadnie- stawianych, które znalazły
niem czołowym są różnego wyraz w wnioskach innych
rodzaju drobne zatargi i pre delegatów, a potem uchwatensje takiego . czy innego łach Kongresu, myśmy zło
Tymczasem żyli w komisji ekonomiczpracownika.
czas zrozumieć, że właśnie nej wniosek dotyczący bunależy downictwa mieszkań dla rawspółzawodnictwo
prowadzenia
do ,czołowych zagadnień ja- botników i
kie Rady winny rozpraco- równoległego szerokich rcwywać, że głównym zagad- montów i zabezpieczania j-uż
nieniem jest produkcja, pro stojących budynków mieszdukcja i jeszcze raz produk- kalnych, które szczególnie
na terenie naszego miasta
cja!
w opłakanym
znajdują się
Trzeba wreszcie włączyć stanie.
Wniosek nasz znalazł rów
do współzawodnictwa pracy
majstrów i brygadierów,
gdyż od i<:h stosunku w po- nież odbicie w obradach, Gł
ważnym stopniu uzależnia- później uchwałach. a w
ne są wyniki współzawod- dyskusji zagadnieniu mierobotniczego
szkalnictwa
nictwa.
poświęcono wiele miejsca.
no/
żegnamy tow. Łuczkiew i vv pierwszym rzędzie należy przed sobą postawić cza, gdy:i pędzi już na powalkę o produkcję, o realiza siedzenie Rady Zakładow<!j
cję planów, o współzawod- jednego z miejscowych zanictwo, o ruch racjonalizab kładów. Idzie na posiedze.rów, i tym samym nie za- nie, by przenosić uchwały
pominać o codziennych bra- Kongresu, by rozpoczynać
kach i bolączkach człowie- realizację wskaza.ń kongre•
sowych. A realizacja ich z
ka pracy.
na napewnością wpłynie
MAMY WYRA2NE
szą gospodarkę pa6.stwową,
OBLICZE POLITYCZNE wpłynie na zwiększenie puzbyt bojaźliwie li dochodu
Myśmy
narodowego,
dotychczas robotnikom mó- wpłynie na szybsze podnowili w robocie związkowej szenie się stopy życiowej , na
o socjaliźmie. Separowaliś szybszy marsz do socjalizmy się nawet w pewnym mu.
•
.... uż

po 6ftaturach

wiono i ni~ radzono wspólL*
p ,
nie 0 często żywotnych spra
W anstw. 1ceum Handlow-ym
wach i ograniczano się jeKilka dni temu zakończy wicz Janin.a, Migdal Jerzy,
dynie od czasu do czasu do
ły się egzaminy maturalne Lewański Izydor, Lenczewzebrań sprawozdawczych.
Wynikało to często z oba- w Paiistwowym Liceum Han ski Zygmunt, Krawczyk Jewy przed krytyką. Nasi rad dlowym. Egzaminy pisem- rzy, Kopermk Jan, 'Kujda
cy bali się czy to zarzutów, ne odbyły się w dniach 2 i Irena, Klimek Regina, Jęd, .
Zarząd P.owszechnej Snoł się Walne Zgromadzenie peł czy spraw, które robotnicy 3 czerwca, a dopuszczono rychowski Wiesław, JakuBrzeski
dzielni w Tomaszowie Maz. nomocników PSS w Toma- mogą przed nimi stawiać. do nich 26 osób, a więc bowski Tadeusz,
Nie tak dawno towarzysze wszystk1ch uczniów II Li- Jan i Bąbol !'daria.
podaj-a do wiadomości, że w szowie Maz.
Egzaminy wykazały nale
1
Na porządku obrad spra- z PFSJ nr. 1 przyszli prosić cealnej.
dniu 26. czerwca br. o godz.
Do egzaminów ustnych do żyte opanowanie przez wyuchwalenie bu- 0 odłożenie zebrania na in9.30 w sali konferencyjnej wozdania
Powiatowej Ra~y Związ- dżetu na' rok 1949 i wybo-· ny termin, bo są takie i ta- puszczonych zostało 25 kan chowanków Liceum przedkie sprawy, które nie zo- dydatów. Egzari:iiny złożyli miotów zawodowych oraz do
ków Zawódowych odbędzie ry nowych władz.
'k . brą orientację w zagadniestały jeszcze załatwione i lu wS~~~·ect
dzie mogą to. krytykować. l dobrym· twa zl.wynJi am1 niach współczesnego życia
I Iren.a 1 ~ rz>:~ i: Warodsz "POłeczno - politycznego.
czy to jest zdrowe?
KomisJ'i E. gzam1'nacyJ'neJ·
an a,
Jrzyn a
'
ł . ·
.
ł • .
A
mech za ogi Stankowski Janusz Wodziń
w asme
. .
.
Wyniki uzyskane: Siat- krytykują! Należy wyzbyć ski Jan i' Sokołow'ska Jad- przewodniczył dyr. Liceum
Związek Zawodowy MetaKuratoob. MikołaJ'czyk.
lowc.o' w Wydzi'ał Snn.rto
wreszcie tej niezdrowej wiga. Poza tym świ'adectwa rium reprezentował w,'zvta
.... ~~ wy kówka męska system szóstko się
b
podaJ·e " '"'yni' k1' meczu propa
0
Pichola Jan
awy czy wręcz strachu otrzymują:
wy: 2:1 dla Z.K.S. 11Stal".
vv'
System tróJ"kowy: 2:1 dla przed kryt~k,. '?dy będzi~- Plich Edward, PławiPJc Ta~ ;~~ ~~~~~YMudzf~wI.nsHneelki· ot~
gandowego, rozegranego w
Pfotrowska Alm' a
my bardzie1 mtensywme deusz,
Tomaszowie Mazow. pomię- Z K S St al"
, dor Chwi5t, czynnik społecz
dzy z Ks Stal" Łódź · z
d .
pracować, gdy będziemy le- Pakuła Celina, Stroynowska
•
• • • "
•
L
. . . '
S
ny - przawo mczący :'\.iRN
W'
An"'"
Ułaszyn
Maria
J
słów
i
to
pracować
piej
z.
dla
Koszykówka: 42:21
. „Zwiulco,..o„-u 'l'nma· Radę Op 'e
...,, 1ęc- - · E · Zieliński
•
•
.
.
k
"
k
·
z
- ,..,
"'7.ÓW
· 1D.Yszy, i i
lawski Brom'sł......... Omela.no kuńniz.Q! - tow.
rytyk1 będzv;i mniru,
'...,. „ wiąz owca •
···
WOJU. Nie wątpuny, ze zostanie otoczona ona szczegó~ną opieką. Zarządu Odclziału Włókmarzy.

Walne Zlromadzenl•e PSS

KRONl·K A SPORTOWA

0
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•
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PAltSTWOWY TEATR
WOJSXA POLSKIEGO
w Łod.11, & Jaracza Z1
DzU o godi:. 19.111 - dramat
Makayma Gorkiego ,,Na dnie"
reżperii Leona Schillera.

„

Jeszcze jeden ~ukces międzynarod~wy

TEATR KAMERA.LNY
o I· 19.US „SZCZYGLI
fA Ul. EK'' - G·. B. Shawa.
TEATR POWSZECHNY
OSLO (obsł. wł.). - Wobec 7 tysięcy widzów odbyły się
11 Listopada 21, tel. 160-36
Codziennie u godz. 19.16 ko. w ezwarldt w Oslo półfinały boksers·k lcll mistrzostw Eu·
DJt>dia Gabrieli Zapolskiej „Mo. nipy, Jedynym Polakiem, który zakwalifikował się do firaluo'& pani Dulskiej" z 11dzł._ na.lu Jest KMPere7.alt. Obiecu Jący plęścia.rz polski odni&;ł
łem .radwigi Chojnackiej.
w pólfbia.t~ rtm:dęstwo nad Belgiem Delplanque ł spt\tka_ się
GP nułępnle z Węcrem Bednale~clęzcą drug.lego połflLl.'TNI TEATR „OSA„
Piotrkowska 9'.
nału. Zakwa.lłnkowanłe Ilię do fina.lu przy pierw&...!_YD1 sta.rGodz. 11.ao - „Jadała ••owa"' cle w mistrzostwach Jesł wielkim sukcesem Kasperczaka.
TEATR
Oprócz Kasperczaka i Bed- k!ej: Bene (Węgry) i In.ocenti
Jl'.OMEiI>ll MUZTOZNB.T
ria!a, finalistami są:
(Francja).
Dził

Jutro m•ęcłzypaństwowv mecz piłko!?!!.

Dania - Polska

Kasperczak finalistą mistrzostw bokserskich Europy

,,LlJ'TNlA••

z.nają zwycięstwo KasperCUllrow! jednogłośn!e.
W druglej walce teJ sanu::j
w_agi W.ęgier Bed,i;iai ~dn!J

~~~~= ~:~!;:'rem.

w

1

koguciej: Zuddas (Wlo- interesowanie.
chy) odn!ósł zwyc!ęstwo mod to zainteresowanie Polskie Biu , f.:
Vangl.m (Francja). w druglt'!j
.
· · 1 tl:
ro Podróży ,,Orbis" organizuJe , ~·,·.
zaś walce Jensen (Dania) ~niedzielę, dni& 19 bm. pgcięg ' ;:'.J
punktował Boyena (Holandia}.
.
W piórkowej Bataille (Fr:m popularny do Warnawy na wy ., .
cja) pokonał na punkty Con- żej wspomniany m~cz.
nella (Irlandia), a van H.>~k
(Belgia) wygrał z Piis-pą (F!n
Wyjazd poeią.gu na.sttp\ o
landfa) na purkty.
"°dzinie 8-eJ ra.no • Dworca
W lekkiej: Me. Cullagh (Ir- Fabrycznego. Odja.zd z Warsza
Jandia) wygrał n.a punkty z wy _
.20.
21
Madsenem (Dania),
Ammi
(Franc~) wypunktowal Sovi- WyjeźdżajtCY Jl& mecz uzy·

„

W koguciej: Zuddas (WłoWalka Kasperczaka z Belchy) ! Jensen (Dania), w p iór- giem Delplanque była bardzo
,.Dzw-on7 • kowej Bataille (Francja) i van żywa i emocjonująca W p;erw
Hoeck (Belgia), w lek!k:iej: Me . .szej rundzie obaj przeciwnicy
Cullagh (Irlandia) 1 Am.mi wzajemnie się atakują. W pew
(Francja), w pqt;redn!ej: T .J r nym momencie lewy hak Ka' ma (CSR) i Joergensen (Da- sperc7aka rzuca Belga na mo
1 ni.a), w średniej: Papp (Wę- ment na deski. Rundę wygrygry) !. Sjoelln (Szwecia), w wa min!malnle Kasperczak. jańskiego (Jugosławia).
ADRIA - „Krązownik Wareg" półcię7Jldej: di Segni (Włoch \') w drug!m starciu oba.i konW półśredn.!ej: Torma (CSR)
godz. lit, 18, 20 - film dozwo· 11 Rademacher (CSR), w cięż- tynuują wymianę ciosów. Po odniósł punktowe ZWYclę1two
lonv od lat H
czątkowo walka jest wyrów- nad Torpe (Francja), a JoerBA!.TYK - „Antoni i Antoni- Nan porodnłlr.
n.ana, pod koniec rundy jed- gensen (Dani.a ) pokonał na
na'' cods. 16.301 18.30,
rlak Belg słabnie 1 Kasper- punkty Belga Ett!enne.
20.30, film dozw, od lat 1'
"23k uzyskuje przewagę. W
W średniej: Pa'P'P (Węgry)
BA.TKA - „Wilki morskie" ,
t
tri.ecim starciu obaj zawodni- wygrał na punkty z Fontaną
god,.. 18, 20 - film dozwoloZOrzQdU kolo sportowego
cy ostro f:.niszują, stawiaiąc (Włochy), a Szwed Sjoelin wy
ny od l&t 10
.
.
wszystko na jedną kartę . Obu ounktował Sva.rkę (CSR).
"J)YNJA - p rogram a k tua1no i'eMusi
W ciężkiej·· Bene (Węgry)
"'
te si~ ono odbv6
d. · niezwłocz
l b
· stronne c!osy często dochodzą
' • · k · i
N 26
d
·i '
go samego ma u naJ· celu, toteż pod koniec walki wygrał przez t. k. o. z Kl08el~1 l~aJ.13
17 r 18 l9go 2~· ;lalej w 2--8 dni ~o .wyborach. obaj przeciwnicy są wyczer- nem (Belgia), kt6iry domał
in' ' ' ' ' ' • ' Przy naszych. za.łozem~h form pani i wpadają w „clinch~". kontuz.fi łuku brwi.owego, a
:e "' I, (dla młod z.) - K urh an · racy
Koła me i ma miejsca
jed- Inocent1 (Francja) wypunkd
k'
·na Rundę tę Polak wy,,.,.ał
.,,..
''ał
h
k."
d" 18 <·o a ne przerwy
wycze
iwania.
1
.w. li.Il ows
~ go z.
, '. Dążymy do tego, by Koło już nym punktem. Sędziowie przy tował Fina Ahlstromena.
lfUZA -ł „O_pokw:~·6 o prda wdlz81_ przed formalnym
powstaniem ,., o 7 e
rn z p . . .
" ·vm cz OWle u
- go z.
, racowa.ło, tym bardziej jest to,1;;;;.;..:;;,..:..,:;...;;;.;,;..;;;;;.;;;....;;._..;;;;;......;;.;;,;;;,
PlotrkOW'lka HS

Uodzina Ig.15 Cornn1lle".

tfonrtytucy1·ne zebran1
.e

"iiJ·

I••..,

~::~

oniecz~

Lekkoatleci· Io'dzcy

„ ~wilł

film dozwolony od 1.at .
faktycznego
„,..;..
...
. i A
1ego po„stama.
POI, Oi•.LA
„~nt.on1
nto·
N
. d
. k
nina" - godz. 17, 19, u a posw ~niu ?Mtytacyj,-_
wezmą się ź waw ~ ej · do pracy·•.•
film dozwolony od J&t H
nym następu~e podział funkcJ~
PRZEDWIOśNIE _ „GtumłCY
prac. _Podział pr~c i funkcji
W ubiegłą 'rodę odbyło się kiego Urzędu Kultury Fisyoapłomie:6' • • godz 15 30 18 00 ~ obrębie z·arztdu Jest następu· na.dzwyczajne ze:Oranie lekkoat- nej.
sprawozdania dz
20.30, film' dozw.' od ' lat' 14· ' Jtcy:
)
od .
. letów okręgub łódzkiego, zwoła.· d Po
· ł lzłożeniu
" ·
JłOBOTNIX _ ,,Pepita Jiml!·
a
pr~w n.1cący sprawuje ne celem wy oru nowego prezezia a noac1 przez prezesa re .
nez" _
godz. 16 .30, 18.so, .góln~ kierowmctwo, ~oordy~u- sa oraz kilku członków zarząn11, Szumlewskiego, odbyła się dłuż20.30, film dożwolony od l. l8 ie działalno«ć w.szys~kich dz1a· którzy nie mogąc podoła6 za.da· sza dyskusja, w której udział
~O''A
z w · ó'd .
6w pracy, reprezentuJe Koło na niu wobec absencji kilku człon· brali przedstawiciele pionów i
..., .ru.
•' a
ami
J ł aoin·
~ ... .rQ.,.porię.
+. -"
dk owany mu ków zaną du nni" -.... godz.
18,
20,p film
~e~nę..cz
zrezygnow al'i kl ubów sportowych . Za.a.pel owa. ~wołony 0 lat 14
JCllt 1ek:etarz oraz .skarbnik.
ze swych mandatów. Na zebrs.- no do c~onków zarządu ŁOZLA
1'EKORD _
Skarb Tarz&n!l"
b) wtceprzewodmczą.cy za~tę' niu obecni byli przedstawiciele aby dla dobra rportu cofnęh
godz. 18 dla" 'llłodzieźy. "Z1t· • u~e przewo~nicącego ora.z kie· GUKF, PZLA oraz Wojewódz· swe rezygnacje. Na miejsce opomniana wioska'' godz. 18, r~Je praca.nu referatu w y s z k o l e - 1 - - - - - - - - - - - - - piePzałych członków powoła:i.o
20, film dozwolonv od lat 14 ~uowego. Podporządkowany ma
nowych, a mianowicie: Wana8TYLOWY _
Klatka !Iłowi· est gospodarz Koła..
towekicgo ze Spójni, Kowalskie
eza" dla młod~ieiy godz. 18;
e) s:~etarz Koła .prowadzi Program ~ ~oi;_~~8 ~ go z Unii, Zdziechowskiego ze
Cyga:6ska miłoW' godz 18 wszyst 1e sprawy adm1nistraeyj
.
Wiadom. połudn.
_ Związkowca Zrywu, Janika z
13 35 Widzewa, poza tym desygnowa..C
12 04
iio.30, film dozwolony
J&t e, goepodarc.ze i kancelaryjne
Koła.
18
„Uśmiechy wczasów" -transm. mają swych przedstawicieli AZS
d) skarbnik .....,wadzi
sprawy z noomu
6WTT - ,,Konik Garbusek" r-·
14Zdrojowego
40 (Ł) Muz wkaSzcza15 05 LKS Włókniarz.
oras
buchaltervine
wmcy.
·
Y
•
·
W wolnych wnioekach porukresk6wka w naturalnych k1>- inansowe
oła.
·••
(Ł) Interludi um z płyt. 15.30
18 20
Ar.ono spraw~ jubileuszu l..OZLA
lorach godz.
·
• film doe) referent kulturalno • o6wia „Sejdżo i jej bobry" - aud~- który przypada na koniec lip.ia
zwolony od lat 7.
cja słowno-muzyczna. 16.15
'Tfl 'TRY ,.., •i lanca• • go,lz. owy kieruje pracami mającymi Muzyka.
16 .20 (Ł) „W świe- br. Zebraniu przewodniczył po·
18, 18, 20.30, film d<n:Wolo- k:i ceallu podn.iesienle poziomu tlicy Central! Tekstylnej w rularny biegac~'Uą.PZSSLOA.wski, ki.iny od lat 18.
tur neg:o
i
o4wiatowego 1'...odzi". 17 .00 Dziennik popo- ry reprezent-0w""
.
TĘCZA - „Złoty kluczyk" złonków Koła,
dn.!owy. 17.15 „Przy sobocie
godz. 16, 18.30, 21, Mm dof) referent wyszkoleniowy pro
robocie". Transm. do Cze- Dzioł of•cfalny Ł O Z 8
zwolony od lat 7.
adzi na terenie Koła cało· chosłowacji. 18.15 (Ł) „WieWlSl.A - „Zbieg z Dartmoor'. ttSZtałt spraw związanych z wy- czór Mickiewiczowski". 18.40
Koła
godz. 17, 19, 21, film dozwo· howaniem fizycznym i 11portem Utwory fortepianowe st. Katony od lat 14
dr6d członków Koła..
Zawiadamia.my, ił w dniu Zl
zury. 19.00 n Dziennik popoWV~KNIARZ - , ,Złoty kin·
g) gospodarz sprawuje nadz6r łudniowy. 19.15 Koncert popu- czerwca rb. o godz. 19-ej w lo·
czyk" godz. 15.30, 18, 20.30, i opiek~ nad obiektami, loka.la· Jamy. 20. „W '.eczór poezji Ju- kału . l.OZB przy ul. Piotrkow·
f!lm dozwolony od lat 7.
i, urądzeniam.i, sprzętem i in- liusza Słowackiego". 20.20 Kon ~kiej 67, odbędzie się zebranie
WOLNOŚĆ - „Zbieg z Dart· entarzem sportowym Koła..
ert:
Transm:sja
z Prag: wszystkich trenerów, instruktomoor" godz. 16, 18, 20, film
Posiedzenie ko'lstytucyjne zaj zeskiej. 21.00 Dziennik wie- rów i przodowników Okręgu
dozwolony od lat 14
uje si~ równocześnie wypraeo·~orny. 21.40 „Teatr Eterek". Łódzkiego.
ZACHĘTA - „Aliszer Nawoii" waniem planu pracy w uzgodn1e 2.00 Muzyka taneczna. 23.00
Obecno'6 obowi~zkowa.
godz. 16, 18.30, 91
1r1iu • instruktora.mi ł kierowni- Ostatnie wiadomości.
23.10
Sekreta.n Koła.
film dozwolony od lat 1'
Muzyka taneczna •
(-) z. Cegielski.
._ llt.ami zespoł6w pracy.

„
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Tragedia Amerykańska
A jednak oto zjawil aię ojciec McMillan. Więz'eń !Jpojrzał w jego łagodne, spokojne oczy, US'łyszał słodki głos, doatrzegl silną wiarę i wzrusz.ył się. Czyżby... czyżby?... Taki
jest sam, ta.ki zrozpaczony, tak potrzebuje pokrzepien:.a ..•
Może to ' pra'Wda, że gdyby wiódł lrute życie, więc~j
przykładał uwagi do słów i nauk matki - nie poszedłby do
domu rozpusty w Kansas City, nie prześladowałby Hortensj!
Briggs, a później Roberty żądzą awoją, lepiej umiałby pracować i oszczędzać niż 'nni. Czyż n\e lepiej było stać z dala

od pokus tego świata, które go tu pnyw!oc:łły? Czy umiał
by jednak przemóc swe &ilne impulsy ~ pragnienia, czy zdołałby? Czy innych - matki, stryja, kuzyna i tego oto kapłana n'e nękały nigdy takie pożądania? Być może m!ell
więcej od niego odwagi, więcej ideałów w duszy, by tym pokusom stawić czoło. Zbyt często 1 ochotn.!e oddawał się
złym, wystęipn}ml myślom, którym inni n!e dawali do siebie przystępu. Może i to ma jakie znaczenie." Może ~ jest
jakiś Bóg„. Może bierze udział w lud7lk:ich sprawach„. jak
zapewnfa ojciec McMillan„. Czy mot.e w tak:!ej, jak ta chwi
li zwróc:lć s!ę do Niego, do tej jakiejś siły twórczej, ktoś,
eo nh chciał znać (;() dotąd i pr<>1'~ o pomoc? Tu, w tych
murach, każdy potrzC"bu.ie po.mocy, nie mając nikogo 74 sobą tylko paragrafy prawne rządzące ntm. bezwolnym. Czy
~
i.Jemnicza
~ tąua Ja~ ~1 Cą Jdltm.ieje
I·
•
•'
I

Irenerów

na.prawdę i słyszy ludzk!e błagania? Ojciec McMillan
że tak. „Rz.ekł jako Bóg zapomniał, zakrył swe

pewnia,

zaobCzy to

1.!cze. On atoli nie zarpomniał, nie ukrył oblicza".
prawda?
Przeżywając Cthw.lle c:iężk!e, pełne lęków i trwogi, potrzebując w głębi duS"Ly pokrzepienia, Pomocy przed •wiszącym nad nim ndebeZ?'eczeństwem, Clyde czynił to, co każ
da ludzka istota w takich razach czynić zwykła - szukał
może jeszcze niewprawnie, niepewnie, prawie nieśw:!.ado
mie obecności czy istn.!enia jakiejś nadludzkiej nierealnej
istoty czy potęgi, która by chciała i mogła go wspomóc,
skierować ku nieznanym s!łom. Prócz relig:i, która je wskazywała , Clyde nie miał najmniejszego pojęcia o innych
źródł.ach .

„Niebiosa głoszą chwałę Pana, firmament ukazuje jego

dzieła". Przypom:nał sobie napis, wiszący w oknie dOllllu
misyjnego w Kansas City. Inny znów opiewał: „oDla N:ego

jest twe życte i długość twych dni".
I zwolna mczął się oswajać z tą myślą; pominąwszy
nawet wielką sympat!ę, jaką czuł do ojca McMillana, a JiaJek: od przyswajania sobie na śl~o sentencyj, wtłacr.anych
weń w domu rodzicielsk im , gotów był zgod:r;ić się z t:rm, że
tylko w reUgit znaletć może ukojenie.
Mijały tygodnie. m!esiące, ojciec McMillan zjawiał !rię
u Clyda dość często, prawie co tyd:rień, pytał, jak się czuje, słJUchał życzeń, udzielał rad, dotyczących zdrowia i spokoju duszy. Clyde, spragniony tych odwledZJ!n ~ sympatii
kapłana, stopniowo ! coraz bardziej poddawał się jego
wpływowi. Unosił się nad wzniosłośc!ą
jego ducha, nad
przepięknym tonem głosu, a kojące cytaty wn06'.l.łY do Jeto
dus:ey wiele ook.rzenienia.

1kujfł

33 procent zniżki od n.or
malnej ceny biletów w oby·
dwie strony, ponadto zaopa·
trzy6 o11ię mon w „Orbisie" w sparringowy n a s~eJ reprezei.t&•
bilety na mecz w cenie od 200 cji z „Brati11lavt" w Radomiu.
złotych.
Skład
naszej reprezentacji
z okazji tej powinni skorzy- państwo_wej wygl~d~ ma jutro
sta.6 wszyscy miło.inicy sportu, następuJl}C-O: Rybi ck~ ( r?z· Bo.
a z łaszcza piłki noż.nej, gdy! rucz ), Gędłek, Barw1:6sk1 ( rer.
jutrzejszy mecz zapowiada aięl Janduda.) , . Suszczyk,, Parpan,
·
kle cieka.wie.
Brzo.zowsk1 (rez. W1oo:ziorek I
niezwy.
.
Jablo:6ski II), Kokot, Gracr,
DaDia Diedawno ~ała Spodzieja, Kohut, Mamoń (r4!1,
międz·ypaństwowe apotk~me . z Ochmdski Muskała, Anioła),
Holandią. przegrywają.e Je me·
•
.
•
znacznie r6żnict jednej bramTym wszystkim, lr.t6rzy nit
ki,, Porażka ta dodaje nam nie będą. mogli jutro by6 na .mecn
eo otuchy ale bynajmniej nie w Warszawie · przYP-Om1namy,
powinna 'n.a.s nastraja.6 zbyt że mecz będz'. e w cał~ci tra~1
optymistycznie, tym bardziej mitowan! przez. Polskie Radio
jeśli 10bie przypomnimy
mecz od godziny 18-eJ.

D•l•lal o

ąodz.

19.::!!!

Mecz bokserski
„Gedania" - LKS
Kalendarzyk sportowy na dn·
siejszy dzień przedst-awia się
pod
względem
jak°'ciowym
pierwszorzędnie. Mianowicie bt
dziemy ogląda6 dzisiaj druży
nowego mistrza Polski w boksie na rok bieżący „Gedanię'' z
Gdańska.
Zawodnicy
z Wybrzeża awizowali najsilniej
ezy skład. Przeciwnikiem druży
nowego mistrm Polski będzie
zespół ŁKS Włókniarza w skła·
dzie: Różycki, Kargier, Marcinkowski, Debisz, Olejnik, Wiecwrek Ja~kóła, Grzelak.
Będzie to jakby ni eoficjalne
miirtrzostwo Pohki. Jak bowiem
wiadomo, łodzianie dwukrotnie
posiadali ten za~zczytny tytuł,
w tym roku nie brali oni udziału
w drużynowych mistrzost·
waeh Polski. „Gedania'' jako
mistrz Polski niewą.tpliwie zaprezentuje si~ przed łodzianami
z jak najlepszej strony. !.KS
Włókniarz zechce z pewnością
pokona6 zespół gości, dowodząc
w ten sposób, że tytuł mistrza
Polski powinien powsta6 w Ło
dzi. Jak z tego wynika, dzisiej~ze
zawody
boksenkie
na
stadionie Włókniarza. o godz. 19
zapowiadają się bardzo intere-

Włókniarz

Wej1foia

na miejsca

aiedące

znajdować się będą. od uliey
unii, natomiast stoją«i J'l<io.

ul. Karolewskiej.

__....,..,,,
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„Braćm.! jesteśmy, my, dzieci Boga, nie wddać wszakże tego po nas. Wiemy atoli, że nauczał nas, jako powinniśmy być Jemu podobni i możemy (;() ujrzeć takim, jakli On
jest. Każdy. człowiek ufność w n!m pokłada, pragnie by6
tak czysty, jak On jest czysty".
„Przez to wiadomo, :ilż w Nim przebywamy, a On w nu,
albowiem obdarzył nas duchem swym".
„Albowiem kupiony jesteś za swoją cenę''.
„Z własnej swej woli spłodził nas Pan słowem Prawdy
i powinniśmy być p!erwszym owocem jego stworzeń. Każ
de dobro i każdy dar cenny spływa na nas z góry i dany
nam jest przez Ojca Swiatłości, a z Nim nie ma żadnych
zmian n: cienia powrotu".
„Zbl:ilż się do Boga, a On do C'lę się zblify".
Czuł więc Clyde chwilami, że znajdzie spokój, siłę, może nawet pomoc, odwołując się do tej potęg~ tak mocno
działały na niego zapał i siła duchowa ojca McMii11ana,
C4''ldziło mu jeszcze o kwestię wyznania win i wzbud7,en1a
żalu za n!e. Przed kim ma je wyznać? Oczywiś~e przed
ojcem McMillanem. który uważał, że dla spoko.l u duszy nie
odzowne jest, aby Clyde oczyścił ją przed powołamym 11ługą
bożym. Jakże to jednak? W sądzie składał przecież fałszy
we ze.znania i na tym opierał powodzenlie sprawy apelacyjnej ... Więc ma je cofnąć teraz_ .• przed sprawą? Lepiej chyba
poczekać trochę, dopók:! nie dowie się, czym proces się ako6

czy.

Żyć jednak z tą ohydą w duszy, z fałszem, z nfesrzerośclą ! Czyż może przypusz.czać, że Bóg troszczyć się będzie
o czło'!ieka„ ~tóry iyje podstępem i wykrętami? Nie, to
nieuczciwie? Cóż by powiedział o nim okiec McMillan, idJ

v

mal Jeiro Dlrili?
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