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ld„ea pokoju za triumfuje Policia

Tito: - Poczekajcie i ja

Henry Wallace wzywa naród amerykański do organizowania
mspólnego frontu walki z awanturniczą polityką Trumana
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W'ailace stwierdził dalej, że do
pi;ogramu
założeń
NOWY JORK (PAP) - W dniu podstawowych
12 września ~ninęły trzy lata od Partii Postępowej w dziedzinie powjnna należeć
dni~, w któtym Henry Wallace wy- lity ki zagranicznej
pomoe zacofanym narodom świata,
głosił przent6wienie, zawierające poONZ. Partia Potm>ienie poiltyki zimnej wojny, orni; za.. pośrednictwem
stępowa winna równiei dążyć do
podk+eiilające konieczno~ć współpra
rozwoju handl\i między Wschodem
cy Stanów Zjednoczonych ze Związ a Zachodem.
kiem 'Radzieckim. Z tej okazji zorbanganizowała. Partia Postępowa
ki~t na cześć 'Vallace'a. W bankiecie ·uczes'tniczyło przeszło tysiąc
pt•z;y\\;ódc6w i aktywnych działaczy
f;;1tii Postępowej, związków zawodo:wri::h oraz przedstawiciele kół intd~ktualnye'h
'
. ; wolnych z~wodów.
.·
.-.„
Przrnówienia wygłosili: wydaw(!a
dziennika „l>aily . Contpass" - Tha·
ckerey, ptzywódea ań1erykańskiej
Marcantonio,
Partii Robotniczej Paul Robeson
slynny śpiewak
13 hm.. w piątym dniu pni inni.
cesu zabrał głos prokurator KuleKastępnie zabrał głos Henr' Wal- sza, który zobrazował ogrom zbrodlace, któ.ry _ wezwał obecnych, by ni. dokonanych w Polsce przez naby na ich
wzięli czynny udział w kampanii wy jeźdźców hitlerowsk;ch,
borczej, poprzedzającej wybory ko- tle wykazać rolę, jaką w realizacji
munalne w Nowym Jorku. Bunni- dziela zn:szczenia spełniali wszel!,ie
go rodzaju zdrajcy narodu, konfiden
strzem Nowego Jorku - powiedział ci. wśród których znaleźć było moWallace - powinien zostać Marcan- żna nie rzadko przedstaw;cieli reak
cyjnej częśc: kleru. podobnie jak i o·
tonio.
Mówca poddał ostrej krytyce n:;i.d' skarźeni ks. ks. Gradolewski i HoTrumana za „sabotowanie polityki szycki w nienawiści do wszystkiego
RooseYelta". Rzą.d ten - powiedział co postępowe ! demokratyczne, co
Wallace - w czasach, gdy naród rewolucyjne i humanitarne. współ
działai: przy popełnianiu najohyddąży do pokoju, uciekł się do niena·
wiści i nacisku dyplomatyc:mego, n:cjszych zbrodni.
hitlerowskim
oni
Dopomagali
rlo sil)l I ingerencji za pomocą broni N:emcom w akcji germanizacyjnej i
na
szczególnie
polskości.
niszczen~u
i potęgi ekQnomicznej. Rzi1d ten poswięcił swą dzi:iłulność ratowaniu terenach „włączonych do Rzeszy".
Prokurator omawia nastepnie d.l.ia
przeżytych "instytucji na całym świe
cie, używając w tym celu siły zbroj· łalność niektórych przedstawicieli
nej i dolara. Przekształcił on t>ól hierarchii kościelnej, którzy szli na
świata w Tttuzea przeżytków królew· r~ke okupantowi.
.. Gł~boka była linia pbdziału mię
skich i imperialnych, arystokracJi
obRzarnicz'ej i starożytnej hierarchii dzy tymi. którzy dali się zaprząc w
i karteli -nti{!dzynarodowych. Organ)' rydwan :nteresów impcrial:zmu niestwierdza następnfo
prasy i rządu, przez szacunek dla mieckiego prokurator - a dziesiątkami i setmonopoli swych moco1luwców skwa1Jliwie przypisują reakcji świa- kami ks:ęży - patriot.ów. opierają
nawale
tO''l'ej rol~ obrońców demokracji i cych s:ę barbarzyń;,kiej
hitlerowskiej .
wolności.
Ci spośród księży, którzy związani
WaIJace
ciągnął
Widzieli~my jale , pod 03łoną tej pmpagandy byli z ludem pohkim, którzy zrozuwyd;,'lilo dziesiątki miliardów dola- mieli jego dą.żenia i walkę - stanęli
row a;.nerykańskich na zb'rojenia i u boku najlepszych synów ludu, bio
na bezmyśfae awantury wojenne. rąc czynny udział w ruchu oporu.
Wielu z nich okupiło swą p0staWidzieliśmy, że zdradzono wszyit·
obozami koncentracy5nymi i
wę
kb prawic ideały amerykańskie. śmiercią. świetlane nazw'.ska d•Jcho
\\idziełiśm~·. jak przywódcy amery- wnych. którzy walczyli i ciero1e.;
kańst"y, zaabsorbowani swymi dąŻe· wraz z ludem pozostaną w naszej
niami 'do bogactwa i władzy, zdra- pamięci. Tacy bowiem Judzie. ja V.::
dzają demokrację u siebie w kraju ks. b'.~kup Fulman, ks. sufragan Gii
i obludnie mies!':ają się, w imię tej- rai, ks. prałat Bonczek · w Łodzi. i
że demokracji, do spraw wewnętrz- w:elu innych, dobrze zasłużyli się n3
rodowi".
~ych wszystkich krajów świata.
W dalszej części swego przernówie
opuszczając
Przypominając, że
przed trzema laty rząd zobowiązat nia oskarżyciel publiczny omawia
się on do walki o pokój i o porozu· zbrodniczą, działalność każdego z oskarżonych ksieży.
mienie ze Związkiem Radzieckim Analizując przestępstwa, dokon:>jako koniecimy warunek pokoju, _
Waliace powiedział, że w dalszym ne przez oskarżonego ks. Romana
ciągu zde~ydowany jest wykonać •o Gradolewskiego, b. w:kariusza a na
zobowiązanie. kieru iac Parti~ Post~- stępnie proboszcza parafi: św. Krw
"' ża w Lodzi, prokurator stwierdza, że
pow a .
~ urzewód saclowv w całej rozciągło·

Odwołuję się ~ powiedział Walla-

I

-ostoja klik.i Tito

LONDYN (PAP). - Do Londynu
z Jugosławii lekarz australiJski Jury, który Nacował przez 16
miesięcy w Instytucie Higieny w Za
grzebiu.
w rozmowie z korespondentem
„Daily v\!orker" dr Jury stwierdził,
że Tito utracił wpływy w masach na
rodu Ju.gosłowiańskiego. Popierają
go jeszcze uprzywilejowane koła policji, niektórzy przywódcy polityczni i przedstawiciele d~rplomatyczni
pm'istw kapitalistycznych.
„Objechałem ostatnio prawie całą
powiedział dr Jury JugosławiQ i stwierdzić muszę uczciwie, że nie
która
spotkałem ani jednej osoby,
by się wyrażała przychylnie o rzą
dzie Tito"''.
stosowany przez
Opis~tjąc terror
klikę Tib), dr Jury podkreślił, "że nie
ma m:esiąca, w któ1ym by w samym
tylko Zagr7.ebiu nie aresztowano od
przybył

od starych partii i przyłączy się
do nas.
Do organizatoró\v bankietu wpłynęły liczne depesze powitalne z całego świata. Pozdrowienia nadesłali
m. in. liczni znani działacze postę}lowi Ameryki Łacińskiej, w tym
poeta Pablo Neruda, Marine11o i
Lombardo Toledano, wdowa po SunYat-Senie: grupa australijskich dzia
i nauczyciel,
łaczy związko·wych
przywódca Włoskiej Partii Socjalistycznej - Nenni, deputowany fran
cuski, b. minister Pierre Cot itd. Napłynęły również setki telegram6w z
pozdrowieniami z USA - od związków zawodowych, oraz .szeregu znanych działaczy politycznych i kultu·
.
ralnych.
się

I

do tych wszystkich, którzy
Uchwały·
na rzecz pokoju świata,
Warszawa (PAP). Komitet Ekon0Uchwala przewiduje, że kredyi;
drogą redukcji zbrojeń i wy rzeczenia się polityki zastral'Jzania innych miczny Rady Ministrów przyznał do ten, zależn'.e od możliwości zakupu
krajów. l\liażdżąca większość naro· datkowy kredyt inwestycyjny na za bydła - wyniesie do 1 miliarda zł.
dów świata lłt'agnie szc:..etze pokoju kup bydła użytkowego dla r<ibo~:-:i Z kredytu tego przyznawane będą
wraz z nami. Naród amerykański. ków Państwowych Gospodarst·N Rc•l pożyczki na okres 5 lat z ulgowym
oprocentowaniem.
1który dozna rozczarowania, odwróci 1nych i drobnych roln:ków.

Romana Gradolewskiego i Alojzego Hoszyckiego
współdziałanie

z wrogiem w zbrodni·
unicestwiania narodu polskiego
*

'" '"

W p6i:.tych godzinach wieczornych zapadł wyrok skazujący ob.1
na karę śmierci i pozba,\ienie obywatelskich praw hono·
rowych na zawsze.
· Obszerne umotywowanie wyroku podamy jutro.

władze

przedwrześniowe musiały hamować jeg·J
zapały, a Polacy obecni na wygłasza
nym przez niego kazaniu musieli za
gluszać jego n:emiecką treść p'.eśnią
„Boże coś Polskę ... ".

Godny poplecznik
„f uehrera" ks. Gradolewski
W dniach klęski wrześniowf'j
ks. Gradolewski poz11
staje w polskiej Łodzi i w polskim kościele Sw. Krzyża odpra
wia aż dwa nabożeństwa w podzięce za ,,jeszcze jedno zwycię
stwo" oręża niemieckiego.
W krótki czas potem na plebanii, w której rządził ks. Gradolewski zawisła. hitlerowska flaga,
a parafialna kancelarię •. ozdobił"
'
portret „fuehrera".
W 19-10 r. oskarżony odstępuje
od narodowości polskiej i wsta·
je zaliczony do drugiej grupy nie
mieckiej listy narodowościowej.
Na podstawie zeznań świadków
jak i samego oskarżonego przew.Jd
osltarżony

łączność
ścisłą
sądowy stw:erdził
oskarźonego Gradolewskiego z fun-

kcjonariuszami gestapo: Guntherem,
Fuchsem, Willi M:essnerem, Brunr.e
rem. pracownikami SD Huttenburg:em i Haykiem, oraz szefPm wydziału pol:tycznego gestapo.
Dla wymienionych gestapowców
oskarżony ks. Gradolewski urządzał
u siebie na plebanii przyjęcia, Zdra
da narodu znajduje w~raz w udzielaniu tajnej poEcj~ niemieckiej wia

się

i Biura Informacyjnego. Dr Jury do·
„w kraju roi się od obozów
koncentracyjnych'". W zakoó.czeniu
dr Jury oświadczył, iż Jugosłowiań
ski plan pl~cioletni jest fikcją. Stopa
życiowa spadła o 50 proc. Powszech
r.ie stosowany jest przymus pracy

·ciał, że.i

bezpłatnej.

Francuzi głosują
za pokojem
Rada miejska w
PARYŻ (PAP). SI. Guen pod Paryżem wezwała lud·
ność do w1ięcia masowego udziału w
glosowaniu za pokojem oraz w ob·
chodzie Międzynarodowego Dnia Po·
koju - 2 pażdziernika.

Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów

.
.
Kara sm1erc1 dla księiy~gestapowców

wet filoniemi~ck:e

Aresztufe

podejrzanego o
każdego komunistę,
dla Związku Radzieckiego
sympatię

dla robotników PGR-ów i drobnych rolników
Obniżka cen drewna opa.1-owegq

występują

ści potwierdził słuszność tez aktu oskarżenia.
Jak stwierdz:li św:adkowie os kar
żony ks. Gradolewski jeszcze w O•
kresie przedwojennym był w ca.łyru
tego słowa znaczeniu zwołennildf'm
· polityki hitlerowskiej. Dz:alał w d'J
chu niem:eckim tak gorliwie, że n'.1-

SG do 100 studentów.

Miliard zł. kredytu na zakup bydła użytkowego

ce -

oskarżonych

podziału

konfidenci

,

za

do.

················
··························••f!••···················································
•

. nad ciemnymi sil·a·mi reakcii
W chwili, gdy coraz więcej- AmePartia ta - oświadczył Wallace
powinna być zorganizowana dla zdo- rykanów i mieszkańców Europy zabycia poparcia wszystkich uczci- chodniej - ciągnął mówca - powych ludzi w USA, tzn. więksrość wątpiewa, czy celowe jest kierowanie do Europy broni amerykańskiej
narodu amerykańskiego.
sprzedajni,
Następnie Wallace podkreślił, że za miliardy dolarów, program Partii Postępowej stawia skompromitowani politycy azjatyccy
z minionych już czas6w usiłują
sobie za cel walkę przeciwko wojnie wciągnąć Stany Zjednoczone do bfo·
i bezrobociu i o prawa demokratycz- ku wojennego na Pacyfiku. Podob·
ne. Wallace stanowczo napiętnował nie, jak w 1944 r., uważam dzisiaj,
fakt, że w USA prawa oby,rntelskie że polityka amerykańska powinna
że obywateli osadza udzielić pełnego poparria demokra·
są gwałcone,
się nielegalnie w więiieniu, że ~b- tycznym, niezależnym Chinom.
Dalej Wallace scharakteryzował
rzynów zmusza się do życia w warunkach nieustannej dyskryminacji znane wydarzenia w Peekskill, jako
i strachu, że ludzie tracą pracę za przejaw faszyzmu amerykańskie;ro
to, że należą do pewnej określoMj i oskarżył jako głównych winowajców tych wydarzeń Tr:imana i Clar·
parlii, rasy lub religii.
ka, którzy - jak powiedział mówca
oświad- _ wytworzyli w kraju atmosferę
„Stany Zjednoczone coraz to bardziej nienawiści i przesądów. Wallace wyczył Wallace że sila idei zaprzekształcają się w państwo p.oli· raził przekonanie,
cyjne, znajdując się całkowicie w rę· triumfuje nad silą, która posługuje
\ ku Ministerstwa Sprawiedliwości, się kamieniami i pałkami policyjnyMinisterstwa Obrony i miejscowej mi, zatriumfuje ona nawet nad
bombą atomową.
policji.

nalezę

domości,
czących

poufnych informacji doiy·
organizacji, obsady personal
nej, stanu PQsiadania diecezji łódz
kiej, jak równ:eź w'.adomości o nastrojach :;:poleczeństwa pohklego i
kleru, z którym stykał się w cza.s!e

pełn i en i a obowiązków kapłańskich

i

wyjazdów w teren.

Drugi zausznik
siepaczy Hitlera ks. Hoszycki
Ks. Gradolewski, aczkolw:ek jest
tylko zastępcą (wyznaczonym przez
gestapo) wyw:ezionego proboszcza
parafii św. Krzyża, ma wpływ na
funkcjonowanie i obsadę innych p:irafil na terenie całej diecezj!. Wydaje opinię o :nnych księżach, wyjeż
dża do innych d iecezji i porozum:e
wa się z ich administratorami. Pc·dejmuje wreszcie wyjazdy do Berl'.na, do nuncjusza papieskieg0.
Prokurator Kulesza przechodz: do
omówienia działalności drugiego z o
ks. Hoszyckiego. Osk.
skarżonych
ks. Hoszycki poznał Gradolewskiego
za pośrednictwem drug:ego zdrajC'y
ks. Holdtego. Przedstawił on Hoszyc
kiego jako kandydata na stanow'. sko proboszcza parafii Najświętszej
Marii Panny w Pabian1cach.
Osk. Gradole•vski poznał s:ę na
kandydacie - mówi prokurator poznał, że może on służyć •ak ja'( '.
on sprawie niemieckiej. Wspólnie z
HoszycPawłem Holdte namówili
kiego do przyjec:a volkslisty.
Ks. Alojzy Hoszycki uległ namowom - czyniąc w ten sposób pierwszy krok na drodze zdrady. Udał
się wspólnie z Gradolewski~n do ge
stapo, gdzie w czasie r0zmowy z
Fuchsem czy Miessnerem nastąpi!.-J
z.werbowan:e jeszcze jednego konfidenta. W TEN SPOSÓB ZRODZU„
SIĘ DRUGI ZBRODNIA'RZ.
Prokurator przytacza w tym m'e j
scu zł9żonP orzez o~k. Hoszyck'.eg0

w czasie przewod':.l sądowego zeznania, w których opisuje on, w jakich
okolicznościach n_·stąpiło podpis an '.e
przez n:ego zobo"viązan:a do współ
pracy z gestapo. Dokument ten cytowany przez Hoszvckiego Jest iden
tyczny ze znanymi z licznych proce
sów legitymacjami sprzedawczyków.
Od tego momentu następuje wy
konywanie przyjętych na siebie
'lObowią.zań. Ks. Hoszycki wyzaufanie społeczeń
korzystując
stwa do sukni ka.plańskiej, 'lldO·
bywa informacje o dzia.łaczach
podziemnych, o osobach słucha·
jących zagranicznego radia i do·
nosi o nich za. pośrednictwem O·
k:;. Gradolewskiego
skarżonego
do gestapo.
W wyniku jego donosów arrsz
towanych zostaje ok. 20 osób.
Część z nich priebywa w więził'·
niu, część skierowan:i zostaje do
obozów koncentracyjnych. nwaj
z nich, Marian Kamiński oraz .ló
zef Walczak, nie doczekali się wy
zwolenia.
działalności oby.~to rezultaty
dwoch oskarżonych - stwic!'dza pro
ku.rator. - Oto szkoda, jaką wy1' zą
dz11i narodow: polskiemu, oto u;;rugi jakie oddali okupantowi.

Prokurator żąda
kary śmierci
dla oskarżonych
Przedstawione tu dz:ałania osKarRomana Gradolewskiego i Alojzego Hoszyckiego wyw zupełności 1.nam'. Qna
czerpują
zbrodni z art. 1 p. 2 dekretu o wymiarze kary dla faszystó 11 - h:t•erowskich zbrodniarzy, " :T1"vch zai:.ój:;tw i znęcania się nad :1id11ością
cywilną i jeńcami oraz dla ld~·a jdw
narodu polskiego.
Tw:erdzę - Wysoki Sądz'.e - mó
wi prokurator - że wszystkie spvn
tanicznie złożone w śledztwie zezna
nia Hoszyckiego, potwierdrnne na
rozli>rawie stanowią pewny ! wystar
cza.iący dowód winy zaróW:l•) ookarżonego Hoszyck:ego jak j o;;karżone
go Gradoiewskiego.
Winę udowadniał rówmez fragment zez.nat1 Mariana Kamińskiego
przed sądem n:emieckim, który jak
•
by zza gro'Ju mówi:
„27 ma.ja 19.U roku aresztowano mnie, ponieważ opowiedziałem niemieckiemu księdin AlojIDalszy ciąg na str. 2-e.n
żonych ks'.ęży:

,

Równocześrue Kom:tet Ekonomie.z
ny uchwalił dodatkowy kredyt inwestycyjny bezzwrotny w wyso~o
ści 300 m!l. złotych na zak.Yp byfil_a
użytkowego dla Ośrodków ?Z.:(Ół Rol
niczych i dla Państw. Instytu~u N&u
kowego Gosp. Wiejskiego.
W celu zapewnienia jednolitej po
l:tyki w dziedzin'.e telekomunikacji,
oraz koordynacji zamierzeń pos7.::ze
gólnych resortów, Komitet Ekonomiczny rozpatrzył projekt dekretu
o Państwowej Radzie Telekomunik3
cyjnej.
Ponadto Komitet Ekonomiczny na
wn'.osek Ministra Leśnictwa powz:ął
uchwałę w sprawie obniżki cen dre
wna opałowego iglastego na te~·enie
szeregu nadleśnictw okręgu śh1sk:e
go, wrocławskiego, Iegn:ckiego, 1'.1buskiego, bałtyckiego, gdańsk:ego,
olsztyńskiego, białostockiego i rzeszowskiego.
na ~elu ułatwienie
Uchwała ma
ludności pracującej zaopatrzen;e slę
w drewno opałowe. Obn'.żdne ceny
wynoszą: szczapy I kl. 1.050 zł. zamiast 1.350, szczapy II kl. 820 zł.,
zamiast 1.050, wałki I kl. 740 zł. zamiast 950, i wałki Il kl. 550 zł. zamiast 700.

Maszyn rolniczych

nie zabraknie!
WARSZAW A (PAP). - PrzeMaszyn i Narzędzi Rolniczych wykonał w sierpniu rb.
m. in. ponad 3 tys. sztuk płu·
gów, ponad 10 tys. sztuk bron,
ponad 1 200 sztuk kultywatorów zwykłych i traktorowych,
520 sztuk pielników, 539 sztuk
siewników do zbóż i do nawozu,
155 sztuk grabi konnych, 125
sztuk kopaczek do kartofli, 539
sztuk młocarń różnego rodzaju,
954 sztuki wialni, 1142 sztuki
sieczkarni, 316 sztuk parników,
781 sztuk kieratów, oraz 101
s~tuk żniwiarek nowego typu,
których przed wojną nie produkowaliśmy w ogóle.
Ponadto Przemysł Maszyn
ogółem
Rolniczych wykonał
22 054 sztuki r.óżnego sprzętu
rolniczego o wadze 2 713 ton
jak: obsypniki, młynki do zbóż,
śrutowniki, gniotowniki do kartvflj itd.
mysł

Zw. Zaw. Marynarzy
w Szanghaju

powstał

PEKIN (PAP). -

W Szanghaju po-

Związek Zawodowy Marynawstał
ny, zrzeszający przeszło 15 tysięcy
ludzi, pracujących w 104 towarzy.
stwach okrętowych. Związek posta~

wił sobie za główne zadanie oczyszczenie portu w Szanghaju z wraków,
abv ułatwić ruch statków w porcie.

.... ,,

Bohaterowie zaleszczyckiej
'

J'esł

wn:esie6

19~9.

Z pogodne-nie. przes.tajii
sypać się na Warszawę i na mne
miasta bomby niemieckie. Na przedpolach Kutna, Łodzi, W.ieluni.a t~por
czywie walczą osamotmone 1 mezaopatrzone polskie oddziały. Brak a:::iunicji, zdezorganfao:vany trans:
port. Jednym z ostatnich zarz~dzen
rządu sanacyjnego jest wezwa~ue do
ludności cywilnej, aby w razie konieczności opuszczenia terenu przez
wojska polskie - opuszczała ten te·
ren również.
Au~or tegó rozponą.d;enia, słynny
pułkownik Umiastowski,
który C?·
dziennie niemal produkował się
przez radio do żołnierzy, wysnuł h~1.
niebnł
koncepcję
zatarasowania
dróg przez m~sy • uc~odźców dla ..•
utrudnienia niemieckim kolumnom
poruszania się. Niemieckie . kolumn~
pancerne oczyszczały sobie drogi
kilkoma wystrzałami.
Natomia~~
wszelki tranl!lport, wnelka łącz~~sc
polskiego wojska została sparahzowana przez istne karawany sam'>chodów, wozów, rower.ów i tłumy
pieszych. Nad "".YP~1ony!".i szosami harcują niem1eck1e myshwce. A
go, błękitnego nieba

ludzie wprowadzeni w błąd przez
Umiastowskiego, prą dniem i noc;i
na wschód, coraz dalej na ~schód„.
Największy ruch na szosie lubeł·
skiej. Wszystko co Polska miała w
dziedzinie motoryzacji,
przesuwa
się przed oczyma
zmęczony~h piec:mrów. Samo<'hody oRobowe 1 wozy
strażv
ogniowej. Autobu!iiy PKP i
śmie::iarki zakładów oczyszczania mia
!lta. Policja na beczkowozach i mo·
tocyklach.
A oto suną majestatyczne, czarne
Cadillaki z autokolumny zamkowej.
Wypełnione po brzeg'i bagażami, zakurzone, uginające się pod ciężarem
żywego i martwego ładunku.
Któż to jedzie? Dokąd?
Kierunek Zale'<zczy'ki. To Mościc
ki, który zdążyl jeszcze utworzyć
ministerstwo propagandy, urzędują·
ce w pociągu ewakuacyjnym, pod:i·
ża ku granicy.
Prezydent Mościcki. Ja ki eś długie
lata spokojnej, nikomu nieznanej pra
cy naukowej i.„ bomba wyboru z ła·
ski Piłsudskiego. Zgromadzenie Na.rodowe z uległością. przyjmuje rzucomi

kandydaturę.
już tylko

A potem

:frak s

wstęgą

Na szpaltach prasy
CZY AGRAFKA JEST GROtNJEJ.
SZA OD PARO WOZU
„Trybuna Ludu" w artykule redakcyjnym zwraca i;i.wag~ na z~gad
nłenia zaopatrywania, p1sz!łc, ze yr
okresie mobilizacji całego społeczen
atwa do zwiększonego wysiłku
nie wolno nam jednak zapominać
o sprawach s pozoru drobnych,
o zaopatrzeniu miast i wsi w
igły, o paście do butów i sznur&wadłach.
o szkiełkach do lamp
naftowych i wiadrach na wodę,
e sitkali:h do cedzenia mleka.
Jest faktem, że i na wsi i w
miastach brak jest obecnie szer&l'U drobnych artykułów ułatwia

Dla

naprawiedliwienia

swych o-

błędnych rojeń twierdzą ci .apostoło
wie katastrofy, że ziemia „zestarzała się". Nie uczynili jednak nic, aby
wzmóc siłę życiową naszego globti.

Natomiast tam gdzie panuje socja·
!izm, zamiast myśleć o niszczenia
ludności, myśli się o powiększeniu
wydajności ziemi, o nowych, naukowych metodach gospodarki rolnej.

SKO~CZYł.. SJ:Ę: GŁóD CHLEBA
Te braki - to piasek drobny,
Na tle pesymizmu, który cechuje
lecz złośliwy, wywołujący zgrzyZachód, jakże radośnie możemy spoty w pracy wielkiej maszyny.
glądać na teraźniejl!lzość i przyszłość
·' .Trybuna Ludu". podkreśla rol.t !'" my, Polacy. „Dziennik Polski" na
paratu dyst~bucyJneio w usunięciu marginesie uroczystości dożynek, pil!lze:
tych braków, konkludujłC:

azklanek?
Zarówno aparaty produkcyjne.
jak i handlowe musz4 aktywnie
przysUipić do stoj,cych przed nimi w tej dziedzinie zadań. Sprawa zaopatrzenia ludno8ci miast
I wsi w drobne artykuły codziennego użytku jest spraw4 ważną.
Usun,ć piasek • trybów wielkiej maszyny naszej gospodarki
narodowej, to nie jest zadanie
małe i nieważne.

KANIBALE KRACzĄ
TRAKTOR JEDZIE DALEJ,_
tymże

W

samym numerze "Tryznajdujemy artykuł,
omawiający
olbrzymie pOE1tępy rol·
nictwa w ZSRR. Autor zwraca uwabuny Ludu"
&'t. że:

Wyznawcy neomaltuzjanizmu i
lombrozjonizmu twierdzą, dziś, że
światu, a Europie w szczególności
grozi
przeludnienie.
„ Wszystko co czynimy w celu
podniesienia stanu liczebnego. lud
ności wvrzadza szkodę nam 1 Europi~. . ·stabilizacja, a następnie
zmmeJszenie przyrostu naturalnego narodów Europy - stan•J·
wiłoby największy wkład w dzieło powszechnego pokoju i ro:akwitu" (Vogt, „Droga ratunku").
Panowie Pearson i Carper w
11wej brukowej publikacji pod tyt.
„Głód światowy" wysunęli nawP-t

Polska Już zdołała zapomnieć
o latach, kiedy
racjonowano
chleb, bo już dość dawno odzyskała samowystarczalność aprowizacyjną. Każdy rok przynosi duże postępy w dziedzinie
rolnictwa, każdy okrel!I zasiewów przynosi zmniejszenie odłogów. I teraz kiedy cała Polska radośnie
święci dożynki, kiedy już zakoń·
czono zbiory zeszłoroczne, trzeba pomyśleć o jesiennych zasie·
wach i poważnym zadaniu po·
większenia
powierzchni uprawy
zbóż o 300.000 ha do rekordowej
cyfry 6.150.000 ha, w pierwl!lzych
zasiewach sześciolatki.
Na temat dożynek zabiera głos
,,Dziennik Ludowy", stwier-

r6wnież
dzając:

Po pięcłtt latach Istnienia Pol·
11ki Ludowej chłop czuje się praw
dziwym współgospodarzem kraju,
złagodniał głód ziemi, otworzyły
się dla młodzieży wiejskiej szeroko drzwi do wszystkich szkół.
Mechanizacja rolnictwa pozwala
na stały odpływ sił roboczych :i:e
lrsi do miast.
Tak więc tegoroczny wrzel!lień,
ze. swym świętem żniwnym we
Wrocławiu,
stał się przeglądem
osiągnięć wsi pracującej,
którll
w braterskim sojuszu z klasą ro-

botniczą

sy
ju

z

wiarą

w dalsze sukce·
do budowy ustro-sprawiedliwości społecznej. ,
przystąpiła

(2)
Dziwne że mimo wszystko nie umiałem sobie wyobrazić
- jak wy~ląda głowa tego potwora. Co więcej - wydawało mi
się, że głowa jest całkiem zbędna wobec takiej masy ~ięśni
ł kości, ożywionych żądzą wyciskania zewsząd złota. MoJe wyobrażenie o milionerze nie przybrało jeszcze zakończonej formy. Krótko mówiąc milioner - były t? przede wszystkim dłu
gie, elastyczne ręce. Ogarnęły one całą kulę ziemską, podniosły
~ą ku głębokiej, ciemnej paszczy i paszcza ta zachłystując się
l:arłoczni~ śliną ssie, gryzie i żuje naszą planetę, jak gorący pieczony kartofel..,
Wyobraźcie

. pera

sobie moje zdumienie, kiedy spotkawszy milio·
sie. że iest to najzwyklejszy człowiek.

przekonałem

o pięknyen
„pov.rietrza
górskiego". Potem cztery miliony
w~·11łacone za t«-n właśnie wynalazek. Potem skandaliki rodzinne. O,
bo rodzinka pana prezydenta chc;).a·
ła i uminla żyć. Mogą o tym powie·
dzieć zamknięcia rachnf'lkowe Funda
cji Kórnickiej, gdzie urzędował SY·
na lek. l\fogą powiedzieć depe11ze, 'vv
mieniane pomiędzy MSZ a poseł·
s1 wem w Tokio.
·
·
pan !>rezydent
Gd y umiera
,;ona,
ubiera żonę swemu _ adiutaz ·owi.
U11łużny
Wieniawa przywozi . ".łla
niej rozwód wprost z Rzymu od par;eża. Adiutant dostaje awans. To
przecież „bojowa zasługa"...

.

. No i szosa z~lcszczyc.ka. A na ~
me~ . p:·z~:romma so?1~. prezydent
Mo!lc1 rk1, ze jak" własc1c1el domu ,,,.
Szwa!carii ma ?bywa.t~l~two s;.waj.
carski(>. I od teJ clnnh Jest juz ohcym oby1Vatelem. Daleko z tyłu PO·
została Warszawa, ~~mek. Po~!!ka,
ho~~r„. Jest tylko lsnią~y Cad1llak,
ks11;tzeczka
bankowa
1
paszport
szwajcarski.
Szosa zaleszczycka. Sunie po niej
także ciemnowiśniowy Buick
pana
premiera. Generał Składkowski, który demagogicznie przypominał ro·
botnikom, że był kiedyś kopalnia·
nym lekarzem (k'osztowało to robot·
ników przegranie strajku) a zapomniał, że był kil'rlyś równiei lekarzem
batalionowym. Nie wysiadł z Buicka,
nie poszedł opatrywać ran żołn~rzom i ostrzP!iwanym z Messerschmidtów cywilom. Generał przecież nie dostał rozkazu. •A bez roz-

koncepcję
opracowania „planu
redukcji ludnosci na ziemi". Oczywiście, Anglosasi, a przynajmniej - Jankesi, nie byliby objęci tym „planem" wyniszczeni11.
Za przykładem Hitlera, do. te;ro
przeznaczono narody ,,.drugiej i k~u~ j~h? Pnecież ~ainie ~
trzeciej klasy".

jących życie.

Jeśli
zwalczamy obiektywne
trudności w kolejnictwie i w eięł
kim przemyśle, czyt mamy sta·
qć
bezradnie wobec airrafek i

orderową.
Wysoki pan,
wąsach. Potem reklama

f~~:;aty:a „~~~:c~d !f:!!un~~~~

Kiedy Piłsudski na ochotnika
l!IWoim ministrom podpisać
rozkaż o aresztowaniu posłów, póź
niejszych więźniów Brześcia.

I

chwilę. kiedy nie ma 7.adneJ władzy, ,
boi się zostać twarzą w twarz ze
swoim narodem?
Z p1·oporczykiem na motorze 1i
„przy adjutancie" sunie niedaleko
pan Marszałek śmigły-Rydz. Gd:r.i<'Ś
brzmią jeszcze
jego slo~'a: ,.silni,
Zll'arci i gotowi ..."
Gdzieś na ścianach wiszą strzępy
plakat11, na którym wódz wpatr !O·
ny w niebo widzi„. eskadry samolcr
tów wycięte z innego zdj~ia i d?·
montowane przez zręcznego d grafika
do grupki generałów. E!lka ry wycirte ze zcFfcia z rewii lotnictwa
w... Moskwie.
Po podlesia:ch echo odbija warkt•t
motoru auta pa~a m:irsz::łka, a do
warkotu tego m1eszaJą się słowa o
tym „guziku, którego nie damy".
Walczą coprawda żołnierze, ale pan
marszałek woli już oddać„. i gur.ik
i Polskę. Smutno mu tylko. Nie tak
dawno przyjmował defilady poznań
skic:1 młodzieńców z podniesioną. '?I
hitlerowskim pozdrowieniu dłonią.
Nie tak dawno można było przecie
zakomenderować na ·olziańskim moście: „Maszerować". I nic sobie nie
robić z tego, że opinia publiczna porównywała z tego powodu sanacyj.
nych dygnitarzy do szakali.
Teraz zaleszczycki most. Taki sam
graniczny most, jak ten na Olzie.
Ten od „Maszerować!"
Dudnią pod kołami belki znleszczyckiego mostu. Kończy się raid
bohaterów zaleszczyckiej szosy.
A w Krakowie na "'awelu, niemiecki dowódca wystawia warty łtonorowe przed grobem Piłsudskiego.
Jan Dąbrowski.

A to cóż T Kilka limuzyn ze znakami dyplomatycznymi. A między
mm1 auto :mane z dziedzińca n!l
Wierzbowej. To wyjeżdża pan minister Beck. Po co7 Dlaczego?
Cóż
może złego spotka~ od Niemców i.!h
sługę najwil'rniejsz~go? Przecie lata
cale wspólnej pracy minęły. I w A·
kademii Handlowej w Wiedniu i póź
niej w Komendzie Naczelnej POW
Nr 3 na Ukrainie, gdzie wspólnie z
wywiadem niemieckim i austriackim
organizowano siatkę szpiegowsko·
dywersyjną. Późniejszy major Reck
z II Oddzi:tłu sztabu generalnego
posyła do Rosji truciznę i pieniądze
dla organizacji terroi·ystycznej eserowców Sawinkowa. Płk. Beck je·
dzie do Paryża, by jako attache w<>J·
skowy dostarczyć Niemcom dane o
armii francuskiej, uzyskane z racji
swego stanowiska.
Z Paryża do Polski wraca JUZ minister Beck, by dalej kontynuow:i.~
swą słu~;bę
dla Niemców. Zawsz-a
wierny, zawsze pierwszy. Pierwszy
- gdy trzeba uznać zabór Abisynii,
p' ' !wszy, gdy trzeba rozbijać, w
myśl
interesów niemieckich, Lig:.l
Narodów. Pierwszy - gdy powstaje
marionetkowe przez Niemców stworzime Państwo Słowackie - uznaje
je~o niepodległość. Czemuż więc sunie po zaleszczyckiej szosie? Czego
1nę obawia?
Czy może na • krótlc11

w

· na kw1'etn1·a br. Louis Johnson. Dnia 24
artykule · pt. „Kto zarab111
zbrojefl w USA?", zamiesz- kwietnia Johnson wydał rozporządze
cii:mym na łamach gazety „Trud", nie o przerwaniu budowy 65.00?·
czytamy między innymi:
tonowego lotniskowca. i o wypłacie
Na miejsce posadzonego w domu wa kilkudziesieciu milionow dolarow za
riatów Forrestala, ministrem obrony ar.ulowanie- tego kontr~k!u· . RównollSA został mianowany w dniu 1 I cz.eśnie wycofano zamowieme na bu
wyścigu

Kara śmierci dla księży-gestapowców
cpal.szy

ciąg

ze str. 1-ej).

semu Bo.uycklem'!I o wiadomo
ściach. ja.kie
słyszałem z radJa.
Poza wymienionym Hoszycklm
nikomu więcej tych wiadomości
nie podawałem. Hoszycki był wy
Jątkowo cieka'WY zawsze i zaµ~
tywał mnie o nowe whulomo~cl.
Powiedziałem mu m. In„ ~ słu
cham często zag-ranlczneg-o radia
u państwa Wendler. HOS'Lycki H
lnteresow•ł Ilię szczqólnie t1i wia
dom ością".
W podobny sposób brzmi2' słowa
listu ks. Tokarka z obozu w Dach'lu,
w którym jasno wskazuje na Hoszy
ckiego, jako 11a 1weeo ti>!nunc.iatora.
Wysoki Są.dzie - woła prokurator
Kulesza kończąc l!IW&- przemówieniena podstawie materiału, ujawnionego
w toku niniejszego procesu, na tle
historycznych już· danych z okresu
olmpacji, zarysowujących wyraźną.
granicę między tym co postępowe i
patriotyczne, a tym co wsteczne, reakcyjne, samolubne, antynarodowe i
:i;dradzieckie - rysują sit wyraźnie
osoby oskarżonych kl!I. Romana Gradolewskiego i ks. Alojzego Hoszyckiego.
KSI:Ę:żA CI WYSZLI Z REAKCYJ
NEJ CZf,śCI DUCHOWIEŃSTWA,
l'..,.,óRA PODAŁA POMOCNĄ RĘ
K~ WROGOWI, WSPół„DZIAł..AŁA
W DZIELE UNICESTWIENIA NARODU POLs::IGo.
Kar:v na tych J·1rlzi tą.dają świetla
ne nazwiska bojowników o wolnoś,~,
a wśród nich i duchownych, którzy
walczyli, cierpieli, a także ginęli
wraz z ludem polskim. Żąda jej rozpacz Petroneli Kamińskiej ~Sztand'!
rowej, nie mogącej przeboleć śmierei
swego syna, ani zapomnieć widoku
jego postaci, majaczącej w męczeń-

Siedział przede mną w fotelu długi, chudy starzec; na brzuchu normalnych rozmiarów splótł spokojnie brązowe, po·
marszczone dłonie zwykłej ludzkiej wielkości. Zwiędła skóra
twarzy była starannie wygolon.a, opuszczona dolna warga zdra·
dzała zmęczenie i odsłaniała dobrze zrobione szczęki, w których tkwiły złote zęby. Górna warga - wygolona, cienka, be.zkrwista - szczelnie przylegała do jego maszynki do żucia
i przy mówieniu prawie się nie poruszała. Jego bezbarwne oczy
były pozbawione brwi, a na matowej czaszce nie było ani jedne
go włoska. Zdawało się, że twarzy tej brak trochę skóry i cała
ona - czerwonawa, nieruchoma, gładka - przypominała twarz
noworodka. Trudno było określić, czy ta istota znajduje się
na początku czy też u kresu swego życia.„

Ubrany

był również

kły śmiertelnik.

jak zwy·

Pierścień, ~e

garek, zęby - tylko to było na
nim złote. Wszystko to razem
wzięte nie ważyło zapewne wię
cej niż pół Lm.ta. W ogóle czło
wiek ten · przypominał raczej
starego sługę z arystokratyczne·
go europejskiego .domu • , ~

postrzyżyny

brytyjskiego lwa

Kto za ro b1· a na wys' c1· gu zbro1· en' w USA·

kazał

fy.

(,zyli

(~ys. Kukrynłksy)
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

raz.

Ale tu i do Brzeficia daleko, i wier
ny Ko~tl"k·Biernacki, gdzieś w niewiadomy sposÓt' zajmuje się pełnie
niem funkcji „Komisarza Cywilnego". Jest tylko szosa. Wiele szos widział pan premier w swych rozjazdac:1. Ale dzisiaj nie zastanie, choć
by nawet przyszła godzina dziewią-
ta, starostów na swych stanowiskach. Wszyscy ruszyli w popłochu
w pochód ku wschodowi. Czase:n
trudno Buickowi pana generała-pre
miera ·„orientować się" na południe
ku Zaleszczykom.
Dziś pan premier płynie ku dalekim krajom. Czy śnił mu się wtedy
sklep muarski w Tel-Avivie? Może. Napewno najmniej myślał o Polsce, kt6rą - sternik nawy państw·:>
wej - porzucał w chwili katastro-

s~OsJ

Narady w Waszyngtonie

1

I

dewę rozmaitych typów samolotów
b d
i zawarto nowe kontrakty na u owę
dc.lek~.nośnych bombowców
m~rki
„V ·36 , uznanych odtąd za pod. tawową obronę USA.
Lwią cześć zamówień na „V-36"
otrzymało towarzystwo „Consolida·
ted Aircraft Corporation", której wła

~~~~:J0p~l1z mi:~::;;n~:Y b~i:~7.

rektorem l radcą prawnym tego toobozów warzystwa, a więc był bezpośrednio
śmierci.
zillnteresowauy w jego rozkwlcl.e.
W~OSZł obywatele sędziowie m.ów: wśród głębokiej ciszy proku
Nominacja Johnso1'a zapoczątkowa
11ator Kule!!1%a - o "Wyttlłetzellfe ła himrię, · lć'tOrą gazety ·ameryfiń
zdrajcom kary przewidzianej art. 1 skfe ochrzciły lnianem „prawdziwe/
dekretu sierpniowego -kary śmler wojny między lotnictwem wolskoci.
wym a marynark\ wo)enn'ł USA"'.
W dalszym ciągu rozprawy prze- W rzeczywistośd była to „wojna"
mówienia wygłosili obrońca osk. ks.
Gradolewskiego adw. Walkiewicz orar. między rywallzu!ącyml towarzystwaobrońca osk. kl!I. Hoszyckiego adw. mi, z których każde usiłuje wydrzec1
Jak największą sumę z 15 miliardów
Czubiński.
dolarów, wyasygnowanych na poPRZEMó'\\'lENIA OBROŃCóW
Adw. Walkiewicz usiłuje przepro- trzeby sił zbrojnych USA w tegoroa
wadzić tezę, iż osk. ks. Gradolewski nym budżecie.
działał w dobrej wierze, przyjmując
Sprawa nie ograniczyła się do ldót
volkslistę. Obrońca pomija zeznania
szeregu świadków, które obciążają ni na łamach prasy. Zapachniało
r · .. Gradolewskiego, powołuje l!lię na wielkim skandalem. Członek Komisji
tomiast na bardzo nieliczne wypad- Izby Reprezentantów do .spraw sił
ki niedokonania przez oskarżonego do zbrojnych, van Sendt, oświadczył w
nosów na Polaków pomimo, że o ich Kongresie, że „kursują alarmujące
miejscu ukrycia oskarżony wiedział. pogłoski o udziale Johnsona i Odlu·
ma w sprawie nabycia bombowców
Usuwanie wiernych z kościoła było „V-36'",
rzekomo powodowane tym, że były
Trz~ba było przeprowadzić śledz·
to, jak się wyraził w czasie rozpra
wy osk. ks. Gradolewski „dewotki", two. Jednakże, jak należało się spoktórych obecność w kościele naraża dziewać, 1prawie tej z miejsca ukrę
ła go na nieprzyjemności. Dla zapo- cono łeb. Komisja pośpiesznie przybieżenia tym nieprzyjemnościom osk:, znała, że Johnson i inne osoby, przeks. Gradolewski kazał usuwać :'ola- ciwko kt61ym wysunięto zafzuty, są
rzekomo „wolne od wszelkich podei·
ków z kościoła.
Adw. Czubiński usiłuje dowieść, że r7eń".
osk. ks. Hoszycki do przyjęcia volksZ bitwy między rywalizującymi to
listy oraz do zeznań i donosów do ge warzystwami lotniczymi i okrętowy
stapo został rzekomo zmuszony. Ze- mi Louis Johnson wyszedł zwycię-·
znania poczynione przez osk. ks. Ho sko, jeśli nie jako dowódca. to w każ
l!lzyckiego w czasie śledztwa i rozpra dym razie jako były dyrektor towa·wy, obciążają.ce jego i współoskarżo rzystwa „Consolidate Air<:raft Corpo
nego k's. Gradolewskiego, wypływają. ration'".
rzekomo - jak utrzymuje obrońca z
Istnieją
wszelkie podstawy, aby
niskiego poziomu umysłowego oskar- ze zwyci<'stwa cieszyli
się równlei
żonego.
o1 przemysłowcy, na których sypie
W ostatnim słowie osk. ks. Grado się zloty deszcz funduszów, przeznalewski i ks. Hoszycki podtrzymJ'wali czonych na potrzeby amerykańskich
tezy zgłoszone przez obronę.
sił zbrojnych.
11kim szeregu zesłanych

do

Urządzenie pokoju, w którym mnie prŻyjął, nie imponowało

przepychem, nie zachwycało wytwornością. Było solidne - to
wszystko, co można było o nim pwiedzieć.
W tym domu bywają zapewne słonie - tę oto myśl nasuwa·
ły meble.
- To pan jest„. milionerem? - zapytałem nie wierząc wła
snym oczom.
- O tak! - odpowiedział i potwierdtił ruchem głowy.
Udałem, że wierzę, i postanowiłem odrazu wyprowadzić go
na czystą wodę.
- Ile mięsa może pan zjeść na śniadanie? - zagadnąłem go.
- Nie jadam mięsa! oznajm.ił milioner. - Cwiartka pomarań..
czy, jajko, mała filiżanka herbaty - to wszystko ..•
Jego niewinne oczy niemowlęcia świeciły blado, jak dwie du_
że krople mętnej wody, i nie dojrzałem w nich ani jednej iskierki
kłamstwa.

- Dobrze! - powiedziałem zdumiony. - Zechce pan jednak
być szczery i powiedzieć mi otwarcie - ile razy dżiennie pan
jada?
- Dwa razy!-odpowiedział spokojnie .........Sniadanie i obiadto mi najzupełniej wystarcza. Na obiad - talerz zupy, drób i coś
słodkiego. Owoce. Filiżanka
kawy. Cygaro.0
„

.---------------------------------------------------------------~

Ilość !!!~!„„!!~~.~„ ...._!!!!„.~ jakością ~ . ~ ~·[·~--fjo
idą Gdruol~ychzwczaisl\Znki.oewreozpwocz"ę~eydpy~~ 'I 10 ,Jl. •' ViA „
się błędy. Wąskie .
następnie
uległa
Jakość
nieznacznie wra

nia, 'a

ostat·
produkcji
nlo poprawie - lecz gorzej przl!d
stawia •ię plan ilościowy. Oto
·
k
k
.....
k 'tk
ro a wiara terysty a sytuacji
~ Nowej Tkalni PZPB nr 1. To
nie jest taka prosta sprawa i nte
dotrzymanie planu ilościowego,
nioe wynika tylko z wolniejszego
tempa pracy tkaczy, likwidujących błędy. Zaważyły tu również
i 1nne przyczyny. Ale o nich po·
tem. Najpierw - odgłosy nowego
systemu premiowania w „baw.::łnianej jedynce".

'biają się w towar.
" Są jednak t:k,acze, którzy i z pę
kami dają sobie radę. Chociażby

Wacław Majewski. Pra·
tow.
cuje na czterech żakan;lowych
kro"lnac;h i od początku bieżącego
roku miał tylko 2 sztuki secunrly.
Ale tow. Majewski chodzi dokoła
swych krosien i „poluje" na btę·
dy w osnowie, nie czekając, aż
wrobią się w towar i trzeba bę·
dzie je wypruwać. Jego krosna
i żakardowe maszynki zawsze są
w dobrym stanie. Tow. Majewski
troskliwie dba o nie i nie dopusz
cza do postojów. Podobnie pracuje jego sąsiadka. Ale trzecia z
kolei tkaczka, Anna Pilawa, cho·
ciaż ma te same warunki pracy.
co i tamci narzeka stale na różne
przeszkody w pracy - to w.ątek
zły, to osnowa, to warsztaty się
psują. Ma więc braki i secundy.

POPRAWA JAKOSCI
We wszystkich oddziałach wi·
dać, że nowy. regulamin wchodzi
Na snowa·
stopniowo w życie.
dłach leżą równo ułożone pęki i
zgrubienia. W skrzynkach szpulki :r; pojedynkami. Mimo to snowaczki i przewijaczki wciąż jesz·
cze nie dość dokładnie wyłapują
błędy. Uwidacznia się to całkiem O CZYM NALEŻY PAMTĘTAC.
Sala I-sza ma na ogół dobre wy
wyraźnie w tkalni. Przechodzimy
W ogóle znacznie poWśród niki.
wzdłuż szpaleru krosien.
nici osnowy migają pęki, zaczepia prawiły się tkaniny szerokie. W
zerwa- wąskich jeszcze często zdarzaia
jąc przędzę i powodując

I

Fałsz
List d-ra

tylko szkodzi

Pelińskiego

do Redakcji

,,Głosu"

Jestem dyrektorem IV Państw. Gimnazjum i Liceum im.
w Łodzi. Jest to , szkoła 11 ·letnia i liczy około·
Sczanieckiej
E.
900 młodzieży. W szkole przez Władze mi powierzonej wbrew oświadczeniu papieskiemu - lekcje religii odbywały
się i odbywają normalnie na równi z innymi przedmiotami
nauczania. N~ stopniu licealnym prowadzi je etatowy prefekt
mgr. ks. Stanisław Pniewski, na stopniu zaś podstawo,vym
katechetka Cecylia

nieusprawiedliwiona , nieobecność
tkaczy. Druqą przyczynę stanowi
brak nowych sił. Urząd Zatrudnie

D:r.

oświadczenie

St a n is ław

, '
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Robotnicy rolni realizują sojusz · robotniczo - chłopski

ne są w opa rciu o doświadczenia te- ze Strzegocina (287 procent), Józef
go ruchu w mieś cie . Robotnicy rolni Karpiak z Goślubia (263 procent) I
w ślad za robotnikami fabryk, przy- Wacław Zieliński (250 procent) z testąpili masowo do szlachetnej rywa- go samego majątku. Podobne wyniki
Wracając do Bprawy nieobecności lizacji
w podniesieniu wydajności osiągnęli - Genowefa Szarłat z Supytamy, jak wyst~puje się prze: pi acy i zwiększeniu produkcji. A że chod~bia, która pracowała przy wią
ciw tym, którzy stale opuszczają te zobowiązania nie pozostały mart- zaniu snopów i stawianiu stert, Eddni pracy? Jak przeciwdziałają wą literą, świadczą o tym dobitnie ward Kozanecki z Kter (żniwiarka
zjawisku pierwsze dane z niektórych mająt- konna), Kajetan Kiła z tychże Kter.
temu niepożądanemu
Podajemy tutaj tylko garść naWynika z nich,
państwowych.
grupy związkowe? I tu wychodzi ków
że robotnicy rolni nie mają się cze- zwisk, gdyż nie sposób w jednym ar
zaufa
„szydło z worka". Mężowi•e
go wstydzić, że ich osiągnięcia są tykule wymienić tych wszystkich,
nia nie z05tali jeszcze przeszkole nie mniej~ze od sukcesów górników, którzy w wysokim stopniu przekroczyli swe normy i zasłużyli sobie na
wlókniarzy. czy też hutników.
Nie spodziewał się Kazimierz Je- miano przodowników pracy.
~
ł
fornal z majątku Psary, że w 9Gdy piszemy 0 przodownikach pra
tlliński,biE>:i:ącym
będą takie mozolne cy w majątkach państwowych, nasu
roku
żniwa. A to zboże częściowo wyle- wa się z całą wyrazistością znaczegło, to znów deszcze przeszkadzały nie zmian, zaszłych w naszym kraju.
łaskę
Rozwój współzawodnictwa na wsi,
· w pracy, a jednak... uzyskał on 329
łyb
d
·
·
Y się p1ocent normy w pracach żniwnych. to poza tym wszystkim również nietylatory te JUŻ me na awa
w całości do użytku nawet po doko- Jeszcze lepsze wyniki wykazał Jan zmiernle ważny wkład w dzieło unaniu remontu, to można je chociaż Żuchowski, fornal z Goślubia, który mocnienia sojuszu robotniczo-chłop
rozebrać na części, ale aby tak mar- w kcszeniu I zwózce osiągnął 372 sklego. Hutnicy i włókniarze współto nie jest procent normy. Nie brak I Innych, zawodniczą w dostarczaniu wsi jak
niały bezużytecznie
którzy choć uzyskali mniejszy pro- największej ilości maszyn, nawozów
em-em.
dopuszczalne.
-----------------------------------------------bawełniane
zakłady
największe
mieć zapewnioną do1>tateczną ilo .§ć sil roboczych.
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Dyrektor IV. Państw: Girnn. i Liceum-~
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Cena zdrady
Jak już donio$ły depesze, rząd Tito otrz,-m.al poiyczk~ te wy1okold
20 milionów dolarów :z amerykańskiego Banku Eksportowo-Importowego;
12 milionów jugoslowiański fuehrer ma otrzymał wraz; „na rączkę", :za.i re/JO 1 lipca 1950 r. Według waru11ków u.mowy, spłata pożyc:zki odbysztę wać się będzie w SUROWCACH STRATEGICZNYCH.
Nal.eży podkreślić, ie udzielenie pożyczki belgrad11kima11 sdrajcy M•
~tąpilo w trybie niezwykle przyśpieszonym, rząd titotQski bowiem s:aledwie
PRZED DWOMA TYGODNIAMI ( !) :rwrócił sit oficjalnie o tf poiyc:rkf,
a usłużni macherzy :r Banku Eksportowo lmportot~go - n.a 1kinienie D•
partarnentu Stanu - pośpieuyli :r :eałatwieniem prośby. Zawarciu traruokcji towarzyszyła hała.<liu:a protitowska propaganda pr<Uy ameryka&kiej,
któm tt'ysławiała pod nie~iosy osobę belgradzkiego dyktatora i jego r:ządy.
Jak wyglądają te rządy, o tym w pewnym stopniu :uświadczyć mo14 iii.
formacje, iż r:::ąd belgradzki wydał :zaka:z słuchania aud:·cji radia moskiew.
choć mało skuteczne skiego, przedsiębiorąc jednocześnie rozmaite kroki w <;.elu utrudnienia ich odbioru. Natomia.st w nieT~tórych miejscowol
ciach policja poprostti skonfiskowała radiosłuchaczom odbiorniki.
Te radiowe represje, ac::: bardzo c11arakterystyc:uie, nie aq jednak by.
najmniej oryginalnym pomysłem Rankowic;a i S-ki. Prz:ypomiruuny 1obie
przecież dokładnie, że kubek w kubek mkie $arni! metody stosou'<lli .. , hitle
1owcy i w krajach okupcnvanych konfiskowali aparaty radiou:e, zaś u aiebie,
w Reichrt, pod najsurowseymi karami, :zabraniali duchać audycji :ragranic:z.
nych.
1'itow.,kie metody r:rqdunia, oparte na terrorze i represjach, mają, jak
u>ynilw. :z tego, niezmiernie „chlubne" tradycje. Ale jak inaczej utr:zymał
się przy władzy, jak inaczej wpewnić sobie jesz:cze na cz;a.s pewien t:iiw.
spokój w kraju i dostęp do amerykańskich dolarów?.„ Na bagnet.ach policyjnych długo jednak sied:ieć nie moi11a, a konfiskowaniem radipodbiorni
ków nie :zagłuszy się głosu PRAWDY, która tak czy inaczej dociera do
1krajii, zamienianego prze:z titowskq klikę w folwark amerykańskich impeB. D.
·
•
rialistów.

powinny

papieża.

P e I iński ·„

-·---

Wsp6lzawodnictwo rozwiia się cora:z: szer:z:ei w majątkach państwowych
nia w myśl swej obietnicy otworzył wprawdzie filię na te renie za
Nowe formy w~póizawodnic;twa , za cent przekroczenia norm, osiągnęli i tkanin. Fornale zaś 1 traktorzyśd
lecz angażowanie no- powadzone w tym roku w Państwo pzecież po 200 i więcej procent ba- PGR-ów rywalizują o do!ltarczenie
kładów,
wych robotników n:e odbywa się wych Gospoddrstwach Rolnych i w zy produkcyjnej. Takimi wynikJtmi miastom jak największej ilości chledotychczas tak, jak należy. Nasze C'śroc!kach Maszynowych opracowa- pe;szczycić się może Józef Krupiński ba i mięsa. I to jest sojusz robotni·

Bojasińska.

:neaywistością

_

_

_

Jak najwif!cej chleba
i ziemiopłodów dla Dliasta

Wychowankowie nasi nie napotykali i nie napotykają na
żadne zgoła przeszkody i ograniczenia w wychowaniu religijnym, co zresztę potwierdza młodzież, rodzice i nauczyciel1two - i wszyscy oczekujemy, że sam Episkopat sprostuje
niezgodne z

ncei."
krosna
,
szybciej.
Krótka pogawędka z brakarza- cy. Nie naw i ą.zano więc łączności
mi. Jest ich tutaj 82·ch. Wszyscy mi ędzy robotnikami a Radą Zaoni jednogłośnie przyznają, że od kładową i Oddział~m Związków.
pierw!':zeqo września ilość błędów Oczywiście, w pierwszym rzędzie
zmalała. Rzadko zdarzają się gnia ponosi tu winę IV-ty Oddział
Naj· Związków, który chociaż mieścl
zda i zrywy wielonitkowe
czę"dei występują jeszcze zbicia, się na terenie zakładów „Jedynniedobicia, lub mał-e zrywy. Pla· ki', nie potrafił jeszcz,e odpowied
my są z m'ejsca usuwane przez nio zorganizować . swej pracy. Co
br.akarzy. I jf>Rzcze jeden błąd, na li może z.działa~ kil~u radnych w ta
który tkarze nif' zwracilją uwag!: kim olbrzymie, Jak PZPB nr 1,
sztuka towaru winna być zakoń· slcoro nie mają oni do pomocy
czona na „zni'lku", czyli na ozna· przeszkolonych mężów zaufania i
czonym w osnowie metrnżu. Tym zorganizowanych grup związko
czasem przf'z nienwagę tkar..z . czę wych?
w różnych qdMożna j<'szcze
sto nadrabia jeszcze jed"'n metr
lub dwa i wówczas taka sztuka działach sno'Y.:ać robotników, niel
nie może być zakwalifikowana znających· dohrze z .sad nowego
na ekstrę, chociaż nawet nie po- regulaminu oraz takich, którzy
nie wykonują baz . akordowych,
siada ani jedn-ego błędu.
w ocenie jakości produkcji ,nikt jednak nie wnika, jakie są
przytoczyć trzeba także zdanie tego przyczyny. Lecz przede wszy
czyściarek: sztuki wyprodukowa· stkim owa ogromna ilość opusz·
bez usprawiedliwienia
ne w bieżącym miesiącu są we- czonych
godzin stanowi oczywisty skutek
dług nich znacznie lepsze.
zupełnej bierności grup związko·
DLACZEGO GRUPY ZWIĄZKO- . wych: ~rak '". .„Jedynce" czynniWE NIE ROZPOCZĘŁY JESZCZE ; ka .usw1adamia1ącef.JO, prz~01_iywuJąceqo, kontrolu.iąctt'go. N1e1ed
PRACY?
dałoby się
no w tej dziedzinie
Wczoraj w Nowej Tkalni stało również zarzucić organizacji par·
nieczynnych tysiąc krosien. l(rzed tyjnej.
1,100. I tak od dłuż·
wczoraj H. Sam.
sz>?go JUZ czasu brzmią raporty
,
dyrektora tkalni. Plan ilościowy
nie został wykonany w ciągu ubie
głych miesięcy, nie jest wykona·
ny i obecnie: Jakie są tego przy
czyny? Jest jedna najważniejsza, 111111111111111111111111111111111111111111111111
usuwająca w cień wszystkie inne

· m u •1uz• n •1e po rze b.n· e.„
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Dwa cenne wentylatory porzucone na

losu

Dekro~ przechodziłem ul: 1-go Ma- żył.d urbząd:r.eń wentlylacóyjnyJch. z . ~oja w pobliżu ul. Towarowej, zawsze wo u raku wenty ator w. eze11 Ja.intrygowały mnie stojące daleko w kiś zakład poczyni zamówienieć na
polu, w stronę ul. 11-go Listopada, nie, to musi miesiącami czeka na
jakieś dziwaczne, wielkie pudła czy · jego wykonanie. Tymczasem tu takie dwa kolosy stoją bezużytecznie
też maszyny.
Wreszcie pewnego -azu nie wy- i mszc.zeją.
tych porzucoSądząc z wyglądu
trzymałem i poszedłem obejrzeć :i:
bliska, eo to właściwie jest. Okaza- nych wentylatorów, są to aparaty
ło się, że lllł to olbrzymich rozmia- takiego typu, jakie mają zast~>11owa.
rów dwa wentylatory, które deszcz, nie przy suszarkach w przemyśle
a przecież właśnie
śnieg, mróz i słońce na zmianę prze włókienniczym,
istaczaj, powoli, lecz !!ystematycz- trzy oddziały zakładów wełnianych
nie w kupę przeżartego rdzą żela.- przy ul. Al. I-go Maja mieszczą się
Międzyzdroje - piękn_- letniskowa to - brud. Po prostu ma się wraże cie - brak instruktorów kulturalnoi · należałoby przypuszczać, że przestwa i blachy.
Bardzo często 11łyszy się w łódz- chodzący tędy fachowcy powinni za.- nadmorska miejscowość, jest dzisiaj nie, że nikt tutaj nie sprząta ulic. oświatowych, którzy by w świetlicach
kich fabrykach, _że nie można zało- interesować się tą sprawą. Jeśli wen jednym z najpopularniejszyc.h ośrod Instruktorzy kulturalno - oświatowi prowadzili gry towarzyskie, zll"ba;vy
ków wczasowych w Polsce. Tutaj od powinni. korzystać z każdej okazji, i tańce oraz organizowali iima.torpoczywają po mozolnej pracy górni- by
w formie nienużącej pouczać skie koncerty. Są wprawdzie takie
cy śląscy, łódzcy włókniarze i tutaj wczasowiczów o tym, że rozbita bu- Domy Wypoczynkowe, w których
nabiera sił i zdrowia młodzież aka- telka na plaży może kogoś zranić świetlice i życie towarzyskie są nademieka i !IZkolna. Międzyzdroje tęt a rzucona na trawnik torebka od o- leżycie zorganizowane, w większej
nią od wczesnego rana do późnej no woców, pomnożona przez ilość rzu- jednak części świetlice stoją pustkazmienia reprezentacyjną mi mimo, iż niejeden robotnik chęt
cy gwarem, śmiechem i śpiewem. cających
Wśród wczasowiczów spotykamy nie miejscowość w„. śmietnik.
nie spędziłby tam wieczór.
Poza tym jest jeden brak, który
tylko naszych polskich przodowniTeresa Waśniewska
ków pracy i naszą młodzież akade- daje 1ię dotkliwie odczuć. Mianowikorespondent ,,Głosu"
micką, ale również studentów i robotników czeskich. Nasi mili goście
zagraniczni przyczyniają się w niemałej mierze do ożywienia nastroju w Międzyzdrojach, uczą na11 czesANN-Zakład
w
kich tańców, piosenek i czeskich gier
llozbi~anle bel ł>awelny, to r.ie ta-1
towarzyskich. Zabawy studenckie,
Podczas gdy przemy.sł bawełniany I fJlię :awlaszcza do ~zk.lch Zakła
ka prosta i łatwa praca, jakby się na
polsk<>-czeskie, zwabiaj11 łliezliczone w Łod;r;i s~zególn:ie energ:c2'.Die pro dów Wyłiwórezych . Ail)ara.tów Niskie
pozór wydawało. Ogromne paki barozrywki wadzi walkę o podniesienie jakości ro Na.pięcia - Zakład A-22.
żądnych pogodnej
ilości
wełny odbywają daleką drogę z Afry
wczasÓwiczów, których, niestety, nie pr-0d.ukc~i o primę i extra-primę w oddZ:ale montażu znam takich
ki, Azji lub Ameryki, zanim dptrą do
jest w stanie pomieścić dość zresztą w mekt~rych zakład~ch pracy, pod- partyjnych i bezpartyjnych robotniłodzkich fabryk. Rozbijanie tych pak
obszerna sala Domu Zdrojowego.
l~glych .innym branzom przemysło- ków, między :illlnymi _ tow., tow.
- to pierwszy etap produkcji. Od od
Z domu wypoczynkowego są wszy- v. ym, me z.dolano doty<:~czas w do- Gryglewskiego, Cieślakową ~ Janicpowiedniego wykonania tej pracy w
!lcy zadowoleni, bo posiadają do s~a:eczny sp?sób zmobih~ow3:ć wy-. kiego - którzy już dwa tygodme
dużym stopniu zależy jakośc produswej dyspozycji nie tylko pięk-ne wi- s1lków z.~łog~ ku ~rawie Jakos('J temu wystąpil: z inicjatywą zorgakowanej następnie przędzy i towadoki, morze i powietrze - ale otrzy produkci1, me pot;af.ono nawe,t wy nizowania współzawodnictwa pracy
rów. Rozbi jacz bel nie może pracorobotn.ków, na odcinku jakośc:owym.
mują smaczne i obfite posiłki.
korzystać nastroiów
wać mechanicznie. Musi on zwn1cac
.
.
.
Tyle o blaskach w Międzyzdrojach. pragnących pracować w ramach
uwagę na wiele rzeczy, usuwać zaUwazałem za SWÓJ oboWJązek poNllj- współzawodnictwa jalrnśclowego.
Są jednak, niestety, i cienie.
Dieczyszczenia z bawełny i układać
. wiadomić przedstawicieli partyjnej
większa i najsmutniejsza z bolączek
ją według jednolitego koloru. Jeżeli
Tó ostatnie spostrzeżenie odnós1 organ:zacji podstawowej i Rady Zadcpuści się niedbalstwo, nie zwraca------'----------~---------------- kładowe.j o pragnieniu ze strony rojąc uwagi na odcień bawełny, to wte
botn:ków rozwinięci a współzawodni
dy w towa1ze wyjdą pasy, które uctwa jakościowego. Do tej jedn:ik
~idocznią się po ufarbowani.u tkanipory n ikt w naszym zakładzie nie
11y. Aby temu zapobiec, aby podnieść
Z inicjat ywy pracowników Łódz
Wspólna ymiana dośWiadczeń J pomógł robot n ikom w zorgan:zowapoczucie odpowiedzialności wśród
kiej Fabryki Maszyn Tkack:ch teoretycznej :n- niu pierwszego zespołu jakośc i owe
połączenie w iedzy
rozbija czy bel. przewidziano dla nich
Piot kowska 170 - powstał pierws'ZY żyniera z doświ adczeni em ma jstra go współzawodnictwa pracv.
systemie premiowania
w nowym
w Łodzi Klub Racjonałiza.torów.
czy robotnika - fachowca usuwa doA sprawa· podniesien:a ·jakości w
w wysokości
ryczałtową
plemię
Klub ten, którego przewodn ;ctwo tychczasowe
pi ętrzą naszym zakładz i e jest pilna. Wiem
trudności
1.500 zł miesięcznie, plus 100 zł za
objął Dyr. techn iczny „Famatki" ce się przed wieloma u t alento- z rozmowy z przewodn:czącym n akażdą słusznie zakwalifikowaną belę
ob. Inż. Zbigniew Skoczyński , doce- wanymi robotn:kami, borykaj ącymi szej Rady Zakładowej, tow. KaczJednak· każde uchybienie
bawełny.
n : ając rolę i znaczenie racjonaliza- się z brakiem
nauko- markiem, że produkujemy okresowiadomości
rozbijacza pociągnie za sobą karę
cji pracy dla gospodarki narodowej, wych.
wo do 25 proc. braków.
30(1 złotyr.h odciągdnych z owej pre- zbutwiałą lub pobrudzoną ł segrego- postanowił zerwać z dotychczasową
Dlatego też, Klub nasz, zrywa z
Prawda. że ani organizacja partyj
mii ryczałtowej.
własnego podwórka" i na. ani
wał surowiec ' dokładnie według od- przypadkowośc '. ą w ruchu rac-jonall , .polityką
Rada Zakładowa nie zaRozmawiamy z ob. Walentym Łu cieni. Ma więc wszelkie dane do zdo zatorskim, nadając mu odpowiedni wzywa inne zakłady przemysłu me- niedbują w :elu środków, w ce lu
przede talowego na teren ie Łodz; do wspól przec:wdziałania brakoróbstwu. Wy
kierunek, uwzględniający
czakiem, r.&.jlepszym rozbijaczem bel hycia pełnej premii ryczałtowej.
Ob. Łuczak pracuje w swyin za- wszystkim najpi·l n:ejsze potrzeby ·pracy i wymiany do św:adczeń.
przęd:r:alni na Księżym Młynie. Czy
daje mi si ę jednak, że orężem najDotych wodzie już 27 lat i twierdzi, że nie fabryk.
miał już j aką reklamację? ~kuteczn!ejszym w walce z brakami
Myślą prze-wodnią Klubu je!t po- Korespondent „Głosu Robotn iczego" jest W$p6łzawodnictwo jakościowe.
c-zH żadneJ. Tak zresztą było i daw- da &ię nikomu wyprzedzić na Księ
robotz ,.Famatka"
1Jiej, w ciągu ubiegłych miesięcy. żym, Młynie , zarówno pod względem budzenie twórczej inicjatywy
Korespondent fabryczny , . Głos11"
n!.ka
i-) Ka.sprowicl L.
tawsze odkładał na bok bawełne ilości, jak i jakości swej pracy.
M. Kopozailllld z LZW ANN A-22.

Nasi ko respondenci fabryczni piszq

Wczasy

Międzyzdr~jach

l'1t~N6IE
Na,
WSPOl.7AWODNIC1WA

P{łflCV

Najlepszy rozbijacz bel
w przędzalni na „Księżym Młynie"

I czo-chłopski w !IWej życiowej prak·

tyce.

'

, Lecz ruch współzawodnictwa ma
jeszcze inną stronę. Przyczynia al~
on do wzrostu zarobków robotników.
Poza normalnymi zarobkami za prze
oczenie baz produkcyjnych robotnicy PGR-ów otrzymują też premia.,
stanowiące poważną pozycję w budżecie rodziny fornala. I tak np. na za
kcńqenie pierwszego etapu współza
wodnictwa rozdzielono pomiędzy 73
p1zodowników pracy nagrody w wy•
s0kości z górą miliona zł.
Na zakończenie drugiego etap11
współzawodnictwa oczekuj4 robotni•
ków rolnych równie poważne premi„
L Sm.

Przemysł

maszynowy

~ykonal

plan 3-letni

Centralny Zarząd Przemysłu Ma·
szynowego, grupujący około 100 zawykonał do
kładów wytwórczych,
dnia 5 bm. 3-letni wartościowy plan
produkcji. Ogólna wartość wyprod:t•
wyniosła
artykułów
kowanych
645.438.600 zł według een s 1937 r.
Przedterminowe wykonanie plan11
3-letniego przez Centralny Zarząd
jest wielPrzemysłu Maszynowego
kim sukcesm, zwłaszcza, że wszyst..
kie prawie zakłady pracy objęte były po wyzwoleniu w stanie całkowi
tej dewastacji. Mimo to przemysł
maszynowy potrafił sio nie tylko
dźwignąć i odbudować, ale i poważ~
nie zwiększył i rozszerzył zakres
produkcji.

Co wstrzymuje współzawodnictwo jakościowe „„
LZW

Pierwszy Klub Racionalizatorów wŁodzi

A-22

I tak na przykład w dziale budomaszyn włókienniczych produk11jem1 . obecnie zgrzeblarki bawełnia·
ne, selfaktory S-4, krosna automa•
tyczne, części zamienne do maszrn
włókienniczych itp.

W dziale obrabiarek wyprodukowaUJ
my szereg nowych typów, a prodti·
kujemy dziś pięciokrotnie więcej obrabiarek, niż przed wojną.
Do przedterminowego wykonani&
planu 3-letniego przyczyniła Ilio
przede wszystkim wspaniała posta•
wa polskiego metalowca. dobrze zor ganizowane współzawodnictwo i ra· cjonalizatorstwo.
N a czoło przodowników pracy ł ra
cjonalizatorów wysunęli się między
innymi łodzianie: Władysław Doruch, ślusarz Zakładów Mechanicznych im. Strzelczyka - 13-krotnr
'przodownik pracy, odznaczony ord~
rem „Sztandaru Pracy" I klasy;
Marian Ruta, tokarz Widzewskiej
Fabryki Maszyn Włókienniczych wielokrotny racjonalizator, odznaczo
ny ord~rem ,,Sztandaru Pracy" I kl.
i Kazimierz Pikała, tokarz, brygadzista Widzewskiej Fabryki .!\faszyn
Włókienniczych, odznaczony orderem
„Sztandaru Pracy"~ II klasy. i wielu
i!llU~

•

I ,

t&. I '-

Błyskawiczne

·

Prof. dr. .Emil Paluch
Z poza okularów w metalo-.veJ oprawie patrzt na mnie spokojne,

uważne oczy uczonego. Na ścianach gabinetu tablice i wykresy.
Pod ścianami szafy pełne ksit źek i stoły z aparatami do mierz&nia ciśnienia knvi, temperatury, czystości powietrza. Pośrodku pokoju duże, masywne biurko za'v alone książkami i rckopisami.
Tematem naszej rozmowy Sł sprawy, związane z bezpieczeństwem
ł ochron• zdrowia czło~· ieka pracy.

p

ierws'lle badania nad stanem
zdrowia ludności pracującer
mówi przyciszonym, równym
przeprowa
głosem prof. Paluch dzone przez Państwowy Instytut
Higieny w roku 1946 wykazały
w ielkie braki i zaniedbania w tej
dziedzinie. Długie lata rabunkowej
go.spodarki kapitalistyczn.ej, oku·
pacja, ciągłe niedożywianie, brak
podstawowych urząd~eń ochron·
oto
nych w zakładach pracy dziedzictwo lat ubiegłych. Ąle n·
raz po odzyskaniu niepodległości
mł?de Państwo Ludowe wypowie
działo z.decydowaną walkę temu
w.szystkiemu, co stał.o na drodze
do poprawy warunkow pracy, a
tym samym stanu zdrowia ludno·
śc1. Szeroko zakrojona akcja ob·
Kosztem miliar·
jęła cały kraj.
dów . złotych vrybu~owa~o ambu·
latona, poradme, złobk1, przed·
szkoła, .stołówki - .budowano ~rządzenia ochronne 1 wentylacyine w fabrykach. Rezultaty nie da
ły na ' siebie długo czekać. Już
drugie z kolei badanie wykazało
znaczną poprawę. Nie jest to jesz
cze stan, który by można uznać z.:i
dobry, ale to już poważny krok
na drodze ku lepszemu.
W obecnej chwili kładziemy
największy nacisk na szkolenie
kadr lelrnrzy specjalistów w dzic·
diini:e higieny pracy„.

szawie w Państwowym Instytucie
Higieny. Prowadzi pienvsze bada
nia wśród pracowników poszcze·
gólnych gałęzi przemysłu. Praca to
poparcia i
niewdzięczna, znikąd
zrozumienia.
b b
rze a yło wiele ailnej woli,
aby nie porzucić rozpoczę
tych badań, nie zamienić ich na
intratną, normalną pfaktykę lekar
ówczesnych
Ob.ojętność
ską.
władz państwowych l wrogi stosu
nek właścicieli przedsiębiorstw oto z czym się spotykał na każ·
dym kroku. Po co inwet>tować pie·
niądze w urządZJenia ochronne?
b
· b
L a.z·1 · t d • •
osc, armia . ezro. ot·
Je6
u
nych C'Zeka pod bramami fabryk.
W roku 1937 dr Paluch wyjeż
dża zagranicę w celu uzupełnie·
nia studiów. Powraca na krótko
przed wojną. Po zakończeniu dzia
· d
·
h
·
ł •
an W~Je~nyc pracuJ~ w Je. nym
ze szpitali warszawskich. Sc1gany
przez gestapo opuszcza Warszawę
i aż do wyzwolenia przebywa w
Miechowie pod Krakowem. W o·
kresie okupacji '· pisze kilka prac
na temat ochrony zdrowia, racjo·
nalnych warunków pracy, higieny
ciała, racjonalnego bdżywiania i
td. Nie poprze.staje na tym, pro·
wadzi rówmez we własnym zakresie badania laboratoryjne.

T

I

* '* •

W marzeniach

widzi przestron·
ne sale fabryczne, pełne
światła, zaopatrzone w wentyla·
tory i urządzenia, zahezpieczają·
ce przed wypadkami, gabinety le
karskie, stołówki, poradnie, żłob·
ki i przedszkola. Ale to wszystko
Urodzony w roku 1904, syn o· leżało wówczas w sferze ma·
grodnika, po wstąpien iu na Unt· rzeń.
wersytet J agiellońoki w Krak o·
Po wy2woleniu przy nowoutwo·
wie postanowił poświęcić się stu
diom nad higileną ogólną i społe· rzonym Uniwersytecie Lódzkim
C'lną, a więc pracy nad podniesie powstaje katedra higieny ogólne/
niem zdrowotności robotnika, dzie I społecznej, przedmiot obowi~·
dzinie w ustroju kapitalistycznym kowy na wydziale medyczn1fn.
zaniedbanej, niepopłatnej, wręcz Dr. Paluchowi powierzono kierQW
zwalczanej .•
nictwo katedry. Zostaje również
kierownikiem Sekcji Higieny Pra
Lata studiów - to poza ctężką
cy przy Państwowym Instytucie
pracą , ciągła pogoń za korepetyHigieny. Rezygnuje z przeniesie·
cjami, przecież trzeba opłacić
nia się do Warszawy lub Krako·
Uzyskany
żyć.
wp isowę, trzeba
w roklf 1931 dyplom nie wiele
wpływa na poprawę bytu młode·
Ma stokilkadziesiąt
go lekarza.
złotych pensji, z których musi u·
trzymać rodzinę. Pracuje w War·

Dr. Paluch, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik działu
higieny Pracy w Państwowym In
stytucie Higieny i dyrektor Poli·
kliniki - należy właśni:e do gro
. na tych nielicznych jeszcze spe·
cjalfstów.
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tempo, odbudowy Stolicy

laureat Ppństwowe! „Krasnaja Zwiezda„ wyraża podziw i uznanie
Nagrody Naukowej_ a--'~°'!i'··

wa. Tutaj w Lodzi, największym
po Sląsku ośrodku pwemysłowym
jest dla niego właściwy teren do
pracy i badań. Dziesiątki różno·
rodnych problemów domagają się
szybkiego rozwiązania. Ma do dy
spozycji wszelkie możliwe środki,
fundusze. Skończyły się czasy,
kiedy zbywano go wzruszeniem
ramion, kiedy prosił i nalegał,
po przedpokoja~h,
wyczekiwał

&;!!!!!!

I

stwowq Nagrodę Naukową 1 w
tym samym dniu otwarta została
pierwsza w Polsce Poliklinika
Chorób Zawodowych.

Państwo Ludowe oceniło zasłu·
gi i osiągnięcia zasłużonego leka·
rza i naukowca, pedagoga i wy·
bitnego specjallsty w dziedzinie
higieny pracy i medycyny pracy,
który siebie i wiedzę swoją od·
klasie
dał całkowicie na służbę
przekonywał.
nracującej i przez 20 lat żył wia
W Polsce Ludowej znalazł wszy rą. że to, co robi i nad czym pra
.stko, czego potrzebował - warun cuje jest słuszne i potrzebne, i że
ki do pracy i do dalszych studiów nie wo1no zejść z drogi raz obranej.
naukowych.

Z roku na

rok

się

zmniejsza

*

•

*

ilość zatruć gazami, metala· Wielkie są osiągnięcia pierw·
szych pięciu lat niepodległo
mi, pylicy i ołowicy. Powstają co
raz to lepsze urządzenia ochron· ści Państwa Ludowego. Z entu·
ne. Fabryki, huty, kopalnie prze· zjazmem możemy dziś mówić o

stają zagrażać zdrowiu człowieka.
Nie mała w tym wszystkim zasłu
ga prof. Palucha f ;ego współpra
cowników. Caly kra/ pozosta;e w
zasięgu ich badań, przeprowadza·
jq inspekcje i· kontrole urządzert,
co może
likwidują wszystko to,
zagrażać życiu człowieka pracy.

nowych gałęziach proemysłu, o
trasie W-Z, odbudowującej się
Warszawie, setkach fabryk, ko·
palń, dróg i mostów, o nowych
uczelniach i nowych ludziach.

Ale chyba największe sukcesy
w dziedzinie · Odbu·
specjali· dowy bioJogiczne; narodu, dzie·
mieliśmy
Niewielu
.stów w dziedzinie higieny pracy, dzinie ogólnej poprawy stanu
trzech czy czterech, dzisiaj, po zdrowotności mas pracujących.
pięciu latach, właśnie dzięki prof.
Poradnie, ambulatoria, urządze·
Paluchowi, mamy ich w samej Ło nia ochronne w zakładach pracy,
d.zi kilkudziesięciu, a liC'lba ta wczasy - to rzeczy już dzisiaj
stale wzrasta. Za kilka lat lekarz powszechnie znane, stosowane i
tak samo przyjęte, przecież bez tego wszy
będzie
przemysłowy
popularny, jak chirurg, czy inter stkiego nie ma mowy o racjonalnista.
nej pracy, o podniesieniu własne·
dn~u 22 lipca. prof. dr. ?milo go poziomu i potencjału gospow1 Paluchowi, autorowi trzy darczego kraju.
dziestu kilku prac naukowych i
(J. Krygier)
popularyzatorokich przyznano Pań
osiągnęliśmy

W

U

źródeł

Przyszłość

W oowoodbudowanym palacu na rogu Al. Stallna 1
będzie Szkoła Partyjna KC PZPR
„Krasnala Zwiezda" z wielkim uzr;aniem pisze o błyskawłcznym tem
11le odbudowy Warszawy. Każdy
przypodkreśla gazeta dzień nosi nowe wiadomości o Śukcesach
pizy odbudowie polskiej stolicy.
Mało jest wiedzieć o ·warszawie,
bo·
właściwie
że się odbudowuje,
wiem powstaje nowa Wars~awa. Na
ruinach zazarośnjętych chwastami
kłada się fundamenty całych dziel·
nic. Każdego dnia warszawiacy otrzy
mują nowe mieszkania. Z popiołów
powstaje, w przeciwieństwie do starego miasta, gdzie wille bogaczy sta
rażący kontrast ze straszną
ncwiły
r.ędzą dzielr.ic robotniczych, nowy o·
środek soc;jalistycznej stolicy wyzwo
Ionego narodu.
„Krasnaja Zwiezda" stvtierdza, że
szybkie tc>mpo odbudowy Warszawy
stało się dewizą dla całej Polski: „Bu
clować , jak w Warszawie", „pracopowtarzawać, jak ~v- Warszawie" J ą teraz ludzie pracy w Polsce. Na

sztuki

Pięknej mieścić

st•

f przykładzie

11zeregowego murarza
K1ajewskkgo, pioniera metody mak·
symienk.owskiej w budownictwie pol
skim, który obecnie jest wicedyrek·
tore_m departamentu Ministerstwa Od
budowy, dziennik radziecki wskazu·
je, jak w Polsce Ludowej w atmosfe
rze twórczej pracy rozwijają się ta·
.
!enty synów ludu.
Pisząc o Muranowie, gdzie na rui·
nsch getta powstaje obecnie nowa,
wspaniała dzielr;ica robotni'.:Za, „Kra
~;nc;ja Zwiezda" podkreśla błyskawicz
Pe tempo odbudowy pięciopiętrowe·
go domu, dzięki zastosowaniu meto·
dy Maksymienki i Krajewskiego.
Stwierdzając, że pod koniec roku · bie·
żącego Warszawa będzie jt1ż posiada
ła 44 proc. przedwojennej- powierzchni mieszkilniowej, „Krasnaja Zwie·
zda'' konkluduje:
, Niedaleki jest już dzień , gdy War
S7owa, stolica Polski Ludowej zale·
czy swe rany, zadane jej w czasie
wojpy",

narodOw· ~i

naszych amatorskich

zespołów

ludowych

I torskich zespołów ludowych nie ma· sowych związanych z dnlem d'Zis!ej
Warszawa. - we wrześniu.
ją d~ść s.lów ~chwytu _d~a Związku szym - zespoły z różnych dzielnic
Amatorskie :iespoły ludowe s Łącl<a, Suc~odołu, Szamotuł l Zbą·
Radz1eck1ego, iego ludzi i stol:cy - byłyby łączone w „estradę konccr·
szynla które ostatnio z okazji wy sta.wY polskiego pnemysłu lekkiego
t~wą" _dla cbj~zdu Polski, ewentualMoskwy.
występowały w Moskwie l fabryka eh podmoskiewskich, po POWTC?Cle
Cz.lonkow:e polskich zespołów lu- rue tez zę.gran:cy.
z ZSRR koncertowały w Państw°"· ym Teatrze Polskłlm w Warszawie.
Tego rodzaju syste~ pozwoli uz;l~
~ystępowały ...w
!tt~re
znów, jak za majowych dni' Fe- kazały autentyezny, nieskażony !ol- dowych,
stiwalu Muzyki Ludowej, w różno klor niektórych regionów polskich, ZSRR _nalezeli•.do roznych ~oka~ny_h nąć pseu?o· czy poł-zawodowosci,
barwny tłum uliczny stol:cy, wm:.e- a równocześn:e naw!ązaly serdecz:ią ze~polow, 0 roznym. .stopniu mdy- szk~l:WeJ dla ludowego ruch~ arna
szały się zespoły ludowe w swych łączność z publicz.nością radziecką, widualnych uzdolruen muzycznych. !orskiego. Aby. zespoł! takie n.;_e c:~
oryginalnych. kolorowych, pięknych poznały jej żyhliwość do Polski Lu wo~alnych czy tan:cznych. ~rzed z~ły ~u. za~odowośc1 - 7aopiekuia
spow specialny
do Moskwy, przez k:lk'.l· się mm:i,.; Panstwo
· · k w Mosk"'ie dowei· jei· styl życia i pracy• roz-l wyiazdem
· h ·P o d o b me
t
·
•
·b ·
ł
ł
b
ś · d ·
•
•
w
Ja
s troiac . i w
Warszawie stały s:ę mach tworzenia nowych wartości i na c:e m, prze. ywa Y zespo Y n~ so .1 s.,..'.~ruie J.e na nowe or~ orrównież
przedm!otem podz:wu ludności. Ze· głęboką kulturę. zarówno jak u- obozie. kondycyinym w Szkl~rsk1ei ~amzac~ine, ktorych P?Prze~n;Ir;em
społy odniosły wielki sukces arty- czestn:cy wyc:ecz.ki chłopów pol- P~r~bie (w Ośrodku Szkolen:owym ies~ Panstwowy „zespoi P1esm 1
w ZwJ zku Radzieckim po- I d:ich do ZSRR - i członkowie arna M1_msterstwa Kultury i Sz.tuk1), P?d T~nc~ „~a.zowsze • pod dyr. T. Syt
opieką fachowców z J. Lasockim gietynskiego. „Mazowsze" (prapre'
ą
s yczny
m~era odbi:dzie się w ciągu najbliżna czele.

I

l

wa Rada Zw• Zawodowych czuwa ,pe~:i~~~ ~~=~;~ b~:;~zn;: ~ichwprr:~e,~i~~-;- :~a~~~~; z,~~1=
0kr•go
'f
Rad Powiatowych zz
·1am·1 do wy boro' w nowych

nad Przygotowan
Akcja przygotowa~cza do

Robotnicy
- robotnikom
Teatr „Melodram" otwiera w .tym
roku swe podwoje dla koncertó,v,
przedstawień i odczytów, organizo·
wanych przez łódzkie zakłady pracy
wespół z Okręgową Komisją Związ
ków Zawodowyc:1.
Jeszcze we wrześniu odbędzie się
15 imprez tego rodzaju. Tak więc
PZPB Nr 2 wysUJ.wi „świętoszka"
Moliera, staraniem ORZZ i ZZK odbędą się 3 koncerty orkiestr, chórów
i baletu a PZPJG Nr 8 wystąpią
z wieczorem tańca, muzyki śpiewu.

wyborów nowych władz Powiatowych
Rad Związków zawodowych dobiega końca. Za kllka dni zwołane
zostaną pierwsze konferencje delegatów powiatowych. Odbędą się
one w trzech· terminach - 18 I 25 września oraz 9 października.
Na pierwszy ogień pójdą: Piotrków, Radomsko, Końskie, Ozorków,
Tomaszów Maz. I Pabianice.

• •
węzeł nadawał stale komunikaty, a
st.mo zebranie odbyło się w uroczy·
s1ym nastrnju.

ROZMAWIAMY Z DELEGATAMI
Ob. Władysław Englard, krojczy

już

„M ar ia ·st uart" - Sł owac kiego
w Teałrze im. Jaracza

Ulgowe bilety dla
· Teatr im. Jaracza rozpocznie !!le.zon w sobotę, dnia 17 bm., premiert „MarH Stuart" Słowackiego, w
reżyserii i inscenizacji Iwo Galla. W
t'oli Marii Stuart wystąpi Krystyna
Królikiewicz, w roli pazia - Halina Racięcka, Botwella zagra Ryszard Barycz.
Premierę zakupił Związek Zawodowy Włókniarzy dla pracowników
Tyt'l
włókienniczego.
przemysłu
przeznaczeniem uroczystej premiery
wyłącznie dla łódzkiego świata pra·
. cv• • Dvrekcia 'l'PA.tru norlkreśliła.

I

k{ęgowa Ra.da Związków Zawo· I twa łódzkiego dobrze zrozumiały in· huty „Kara", przo:o"'.11i~ p~acy,
dowych, mająca bezpośrednio strnkcie ORZZ, nie wszystkie PRZZ I ? 0 sz~s.nas.tego ro u zyci~ u pr:~r~
O
pieczę nad Powiatowymi Radami, ży przygotowały się należycie do kon· I Je. Jesh meg~yś t be~rgbo~ie w;;

wo interesuje się przebiegiem akcji
. . .
przedwyborczej. W celu zapob1ezemu
.
rozes ł ano
pewnym wykroczeniom
specjalną Instrukcję. Jednym z głów
nych zadań ORZZ Jest teraz systema
tyczne przeprowadzanie kontroli wy
konywania swych zarządzeń l In·
strukcjl. Toteż przedstawiciele Okręgcwej Rady stale odwiedzają poszcze
gólne placówki, bacząc, by nie do·
puszczano się żadnycn uchybień pod
W · dalszym terminie wystawione czas kampanii przedwyborczej.
zostaną między innymi takie sztuki,
JEDZIEM)' W TEREN
jak: „Moralność pani Dulskiej" Siadajcie z nami, reaaktorze!
Zapolskiej, „Posażna jedynaczka" funkcjonariusz
Fredry, „Rewizor" - Gogola, „1Uo- woła tow. filipiak,
- Radom·
Piotrków
Trasa:
ORZZ.
da Gwardia" - Fadiejewa i „M:it- sko - Końskie - Łódź.
ka" Gorkiego.
Chwila namysłu !.„ już siedzę w
wytej wymie- samochodzie. Zawsze przecież to le·
Dokładne terminy
nionych imprez podamy w jednym piej pisać o tym, co się widziało na
z najbliższych numerów naszego pis własne oczy i słyszało na własne
uszy.
ma.
Bilety sprzedawane będą w cenie NAJGORZEJ JEST W RADOMSKU
30 zł„ a całkowity dochód przeznaCo przywiozłem z objazdu prdwie
czony zo!!ltanie na i>dbudowt W ar· pe.łowy województwa? Okazuje się
azawy.
że nie wszystkie powiaty wojewódz.

na otwarcie sezonu

władz

świata

pracy

pozytywny i
Iswój
nek do

zagadnień

!!lerdeczny stosuwidowni robotni-

czej.
Dyrekcja Teatru Jaracza postanowiła w obecnym roku wszystkie
przedstawienia w tygodniu, oprócz
niedziel, 1.1przedawać fabrykom i instytucjom z ulgą 70-procentowl.
Zniżka ta przysługuje w wypadku
zbiorowego (to 7"aczy w ilości 500
biletów) zakupu. Poza tym kasa tea
tralna sprzedawać będzie bilety :rn
zniżką SO-procentową :r.a o)>azaniem
le2itymacii Zwiazkó1v Zawodow1c:\.

I

i pieśniarskim. Pokazały wszakże
zaled:vie ;z~ść swyc~ ~ięknych
one
Potw1erdz1ły
pieśni i tancow.
jeszcze raz, że amatorskie zespoły
ludowe pos:ądają wielką· przyszło~ć.
Chodzi .o to, by ruch ludowy arnatorski na tyle silnie rozwinął s:ę w
całym kraju - by 'można było J!.!Ż
w najbliższej przyszłości pokusić s;ę
o stworzenie reprezentacyjnych zespołów ludowych w każdym z regionów Polsk:, zespołó}'! złoż:.onych
już z najbardziej uzdolnionych artystycznie i muzycznie jednostek.
Z takim reprezentacyjnym zespołem, obrazującym rzeczywisty, nie·
skażony naleciałościami folklor, należałoby rozpocząć pracę na krótkoterm:nowych obozach, pod okiem
najbaTdziej wykwal:fikowanych spe
c.ialistów. Po obozie, odbytym w
okresie najmniejszego nasilenia prac
wiejsk'.ch - członkowie zespołów
znów wracaliby do swych domów,
przez co n:e zrywaliby łączności z
podgl~b.iem, z którego ~rast~. najbardz1e1 autentyczna t\vorczosc . lu?owa, łą~zności ze _swym zawodem
1 otoczemem. Po kilku odbytych obozach, na ~tórych P:zerabi~no b~
wszechstronn:e materiał tanców i
pieśni ludowych oraz opracowań, do
konanych na swój ludowy sposób
przez samych amatorów, p:eśni ma-

skieh, ale nastawiony już na zawo- .
?owstwo, n!e stroniący. od stylizacji
i opracowan, który posiada w skła·
artystyczne~o
dz:e kierown:ctwa
sztab facho:vców. - folklorz.ys~ów. i
kompozytorow, piszących specialme
.
dla tego zespołu.
Bazą i oparciem dla najszerzej po
jętych zespołów amatorskich, będzie Związek Samopomocy Chłop·
skiej, jako organ:zacja masowa, dzi&.
łająca na ws:. z;wiązek. Samopom:cy Chłopskiej w ścisłym porozumieniu z Ministerstwem Kultury j Sztu
k.1 b ęd z:e czuwał nad rozbudową
zespo ł.ow 1udowych,
l
arna t ors k"ch
?ad jego poziomem ".deologicznyin
1 artystycznym. Ale już zespoły re·
prezentacyjne .. reg:onu". chociaż •eż
Samopomocy
oparte o Związek
artystyChł_opskie.i_. będą bardziej
czme zalezne od dyrekcji artystycz·
nej zespołów amatorskich, powstającej przy Bfurze Artystycznego Ru
chu Amatorsk:ego,
Wszystkie te projekty, były szer:lko dyskutowane na konferencji pofestiwalowej_. muzyki ludowej _ a
warte są dzis przypomnienia z okazjj występów : sukcesów naszyc'!l.,
amatorskich zespołów ludowych w
Związku Radz:eckim.

0
fe1encji powiatcwych. W takim na ło go łz fdabry 1• .0 hl.e nakłazdao.w e 0P 0
w.wroci·e
za
sw01c
o
w1aca
t
.
.
ł
!'
.
ó
h
.
O·
przygo
prace
pizykład Radomsku
. te zos t a ł y w sposo'b zu· me r wmez zgh osi1b,s1ę
t poN" pomczech
wa wcze UJę
0
·
w ie
pełnie niewłaśc!wy. Bowiem Powia· • z przymusowyc ro
Już najwyższy czas - zwierza
towa Rada Zw. Zaw. zwaliła całą ro·
botę na oddziały związkowe, te zaś• się nam - by przeprowadzono ·nowe
ze swej strony przerzuciły ów „cięż-1 wybory. Niektórzy działacze naszej
ki" obowiązek na baTki Rad Zakła· PRZZ i Oddziału nieco zaskorupieli
dcwych. W rezultacie cała kampa· w swej pracy. Związek nie zawsze
nia wiele straciła na swej powadze zwracał dostateczną uwagę na po·
tizebv robotników. Weźmy chocby
i donlosłcści.
W zebraniach wyborczych w ra· r.iezałatwioną sprawę piaskarzy na·
ciomszczańskich zakładach pracy nie S7ej fabryki. Umowa zbiorowa przeprzed~tawiciele widuje jednakowe stawki akordowe
ani
uczestn!czyli
PRZZ, ani Oddziałów zw. Zaw. w ta dla wszistkich piaskarzy. To nas
klej svtuacji nie trudno było 0 wy- krzywdzi, gdyż, jeśli w innych hu·
r aczenie instrukcji ORZZ, co też na- ta.eh piasek bywa wyładowywany z
wagonów wprost na miejsce przezna
stąpiło w kilku wypadkach.
czenia to u nas trzeba go przewozić
Tow. Marla Kutermach z Fabryki taczkami. Tym samym praca naMebli Gii:tych dopiero w ostatniej szych piaskarzy jest trudniejsza I wy
Jerzy Ja.sieiiskL
eh will dowiedziała się , że została. wy mega znacznie więcej czasu.
brana delegatką na konferencj~ po·
- Nie wiem, kto tu jest winien.
wiatową. Na szczęście wie dobrze ~ z
Czy „wyższe" instancje związkowe,
C7ym ma na niej wystąpić.
na które tak chętnie zwalają winę
Najbardziej ją boli sprawa współ w Oddziale naszego związku , czy też
w r. ub. o 18,7 proc., co umożliwiło
AUTOBUSY W STOLICY ZSRR
zawodnictwa pracy, nie rozwiązana „niższe". Uważam jednak, że mamy
W ramach planu rozbudowy stoli- oszczędzeni~ 2.700 tys. rubli.
jrszcze należycie w fabryce.
pdne prawo domagać się od naszej
tempie roz
- Pracuję przy matowaniu wiesza il!stancji załatwienia sprawy, która cy radzieckiej w szybkimtransport
au PEł..NE WYDANIE KOMfOZYCJJ
wija się między innymi
ków stojących. Moja norma wynosi ciągnie się od wielu już miesięcy .
CHOPINA W ZSRR
został
który
Moskwie,
w
tobusowy
13 wieszaków dziennie. Niestety Tow. Edward Dańskl, przodownik
W związku ze zbliżającą się setną
nigdy nie mogę dokład!łle stwierdzić, pracy Państwowego Gospodarstwa uruchomiony przed 25 laty.
ile zrobiłam, gdyż nigdy nie otrzy· Rolnego „Modliszewice" (pow. Koń
Obecnie
autobusy
moskiewskie rocznicą ~mierci Chopina, Państwo·
muję wszystkich elementów wiesza· skie), delegat z ramienia robotników
po we Wydawnictwa Muzyczne ZSRR
przeciętnie
dziennie
pr7ewożą
ka. Kierownictwo fabryki zasłaniając rclnych, wiele spodziewa się po kon·
się przyczynami „obiektywnymi" nic ferencji powiatowej. Szczególnie Jeży 70 tys. pasażerów. Nie wolno zapo- przygotowują do druku pierwsze wy
Ple robi dla usprawnienia organiza- mu na sercu sprawa oświaty dla do- minać, że równccześnie poważnie danie pe!nego zbioru utworów forte·
cji pracy. I dlatego współzawodnic rosłych.
polskie>go kompozvtora
wzrosła sieć kolei podziemnych i troi pie>.nowych
two niedomaga u nas. Z tym właśnie
redakcją wybitnych pianistów
pod
sto
mieszkańcy
tym
Poza
li;ybusów.
wszystprzede
konferencji
Na
powiatowej.
konferencji
na
wystąpię
kim . poruszę tę ~prawę. Nowa .Ra~a J lic. y radzieckiej korzystają z 4.450 rndzieckich. Wkrótce ukaże się pierw
. . .
Fc.w1atowa _musi temu zagadmemu . •
szy tom zbioru, który zawit>rać bę·
W PIOTRKOWIE DOBRZE
.i:oświęcić wicie uwagi. Poza tym tdksowe~ oso.bowych i ~1ęzarowych.
Ostatni,) ws1ód obsługi autobusów dzie 4 utwory na fortepian z towa·
. Należy stwierdzić, że tam, gdzie chcę wy5fąpić w sprawie rozszerze·
Powiatowa Rada dołożyła więcej sta r.ia akcji łączności ze wsi ą. To, co się szerzy sie ruch tzw. „stotysięczni  rzrze'liem orki~stry. Pierwszy tom
1ań, tam wybory delegatów wypadły dctychczas zdziałało w tym kierun· ków",
tj. współzawodnictwo szofe- redaguje p1of. Lew Oborin.
należycie . Trzeba tu wyróżnić Piotr· ku, przyn:osło tak wspaniale rezul- ł ·
h
k ·
Dzienniki ł czasopisma radzieckie
au_tobusy przeszły
toryc
row,
I
do
dążyć
koniecznie
ków. Kiedy odbywały się wy bor-y9w taty, że trzeba
hucie „Ho1tensja" - cale miasto o utrwalenia i . rozszeP<>nia nawiąza- J 10~.oo_o km bez kapitalnego remontu. nndal zamies.zczają liczne artykuły,
tym wiedz iało. Fabrykę udekorowa- nych kon taktowDzięki temu wydatki związdne z re- rc·sw1econe pamięci Chopina. /
no. lak na naiwieksze świeto. radio·
tnontem autobusów zmnieiszyły się ~ iF'
Klim.,

I-

Wiesel z ZSRR
I

P X! I

·Kronika Pabianic

Ponad mi-I i.on ż ar ó·we~k
chce wyprodukowąć
Jeżeli

we wrzesn1u
r

w Polsce z miesiaca na wienie i uruchomienie skompli-

miesiąc na rynek rzuca się co- kowanego zespołu, jest wielkim

Ł.

,

.

WAtŃIEJ$ZE TELtFONY

Stra! Paz~~~ ·.::.. ·Ó' .
J{'<!misa:,-lat Mi o~ -:.. u3. „
Zarząd

„.

„.„,,. ..

Miejski - 66
P. C. K. - 1'12
Pogotowie Ub. Społecznei
10
Dworz.ec ·' Kolejowy - ~1.
Telegraf - 213
PZPR - 4
PZPB - 23
Zarząd Miejski ZMP tel. Nr 143
Kom~nda „Służby Pplsce'" tel. nr 6.
Ki'NA
Kino .,Po'lbnia" :_ film pr'.l~·.i~<
cji czeskiej „Pocałunek na St:ulio
nie".
Dozwolony dla młodzieży :>d lat
14-tu.

K•NO „ROBOTNIK"
Film· produkcji radzieckiej pt.
.. Piętnastoletni kapitan". Dozwolony dla młodzieży.
Redakcja
„Głosu
Pab ianic":
Armii Czerwonej I 9, tel. 287
;

Konłerencia
nauczycielska
.W dniach 1.7 i 18 września cd-będz : e si ą \V, Pabianicach k..:;nferencja n'-uczyc1dsk:i,
Z\\'0·1 a!:a
przez Inspektora Szko1 n~go W
konferencji w-ezmą udział nauczy
ciele }mwiatu łaski~go wa,;ystk · u1
typów szkól. .
wyjątkieri szkół.
zawodowych. ·obrady ·v-:b)·wać si ę
będą w sali kina „Polon;'.l".
Celem konferencji jest podsumowanie wyników pracy. za rok
194Ś-49 oraz omów:enie wytycznych i planu na 1949-50 r.
Sobnta, il hm ,Jrzeznaczona
jest na referaty o treści <•gólnej,
natomiast w niedzielę. dnia :.a bm
ohrady prowad.mnP. będą w sekcjach przedm.iotowy::h. ~a11czyc ·: e
le zam'.ejscowi ,,t: zyrr.aj'! ·noclegi
u swy~h kolegów pab : an : ~r' ·'

z

Trwoni

wiejska

prosi o sprzet sportowy

by

się, że

jest

rz e czą

ró·.vno
przed zamówieniem t1a ja.kiś artykuł powinny nadejść wzory, które by precyzowały
dokładnie rodzaj zamawianego ar-

cześnie,

a nawet

tykułu.

nazwy ulicy

plantuj_ą

_
park szkolny

L. 1

Od kilku miesięcy Komenda Po.
·
·
wiatow
wyscigu indywidualnym. Ambi- wkrótce otrzymać specjalne zaa P · O- " Służby Polsce"
cją Rady Zakładowej, ambicją pomogi na ,reperacje dachów, przeprowadiz~ na terenie miasta
aktywu robotniczego fabryki reperację drzwi i okien, a 'na- Pabianic tzw. „trzydniówki", któjest, bY. współzawodnictwo in- wet na kupno mebli. Propago- rym podlegają wszystkie szkoły
dywidualne ogarnęło dosłownie wanie idei współzawodnictwa młodzieżowe na t&enie naszego
wszystkich członków załogi. Jak jest drugim bardzo ważnym
.
.
'
'k'
miasta. Po rozpoczęciu
nbwego rozamierza się to osiągnąć'? Srod- czvnm iem.
kami prostymi i nieskomplikoi>ortrety fabrycznych przodo- ku szkolnego, wprowadzono małą
wanymi.
Przede
wszystkim wników pracy zostaną umiesz~j zmianę, k\óra jest na tyle-wygod·
przez zwiększenie opieki nad czone "" świetlicy fabrycznej, na. że nie pochłania dużej ilości
przodown. pracy. Każdy pracow nazwiska zaś wpisane na tabli- godzin nauczania to znadzy tro:y
nik zakładu pracy jest pionie- cy zwycięzców. Przodownik rriu dni pracy zamieniono na jeden
rem na sw:r:m oddziele. Aby .mógł si odczuwać, że fabryka jest z
wykonywac swe trudne meraz niego dumna, że jego osiągnię- dzień.
zadania, właściwie musi mi,i być cia nie są niezauważone, że od- .Junacz~i ~. ramach Qstatniej
okazana wszechstronna pomoc. wrotnie każdy jego sukces jest „Jednodmowk1
splantowały park
Przodownicy fabryczni maj~ już Isukcesem całej załogi.
1szkolny.

błędów

i

osiągnięć

Obrady aktywu ZMP w PZPB

I·

•

surowiec

•

1

Ciągłe zmiany wzorów utru·dniajq Pracę

We wsi Zawady gm. Ch o.-."v,
W praktyce jednak okazuje się,
placówka ZMP ma c i ężkie waru>1 że 111ezawsze tak jest. Np. pai)1 iJki pracy. Pracę tę utrudn:a bar- nicka Konfekcja - gdzie dokodzo brak lokalu, gdzie młodz'.eż nuje się masowego ~ yro b u ~oto
mogłaby s i ę zbierać i realizować wych ubrań.
często
otrzymuje
swój program. Budynek szkolny. zamówienia na pewien asortyment
'" który1T' ----.- łaby :'- .,·rić s ę ubrań z Centr. Zarządu Odzieżowe
pl'aC:ł społeczna, został przed dzic
go, berz: koniecznych dla wykonania
sięcii.1 laty rozebrany, gdyż ~· hł
zamówień wzorów i szablonów. Zasię tam grzyb. We wsi. tej znaj ·ht
mówienie
opiewa zawsze na pew ;en
.i e się zespół sport1.wy.
gatunek ubrania. By jednak można
Jest dużo chętne; młod z ieży, któ było rozpocząć seryjną prod~ ircję
ra czas wolny ocl. pracy i nauk!, muszą najpierw nadejść gotowe
chciałaby v.1 vkorzystać na wyrobienie sportowe. Niestetv , bral{ szablony z Centralnego Laboratorium w Lodzi.
!' przętu i przyborów sportowych
paraliżuje ich zapał. Jl.~":. c w ęc w
Po nadejściu szablonów czyni
Pabianicach znajdLie się organiza się odpowiednie do szablo1 1ów wyda, która orzyjdzie z pomaca mło kroje oraz foremki, aby dokładnie
dzieży w Zawadach i ofiaruje cho
obli az;yć
części
zszywane.
To
ciaż.by S:atkę i piłkę. Dary pros iwszystko zabiera wiele dni żmud
my składać w redakcji .,Głosu Pa
nych przygotowań produkcyjnych.
bianic" p•zy ul. Armii Czerwor.t"j
Jak
jednak wywiązać się z NykoNr 19.
j. m
nania planu, jeśli szablony przychodzą w kilka tygodni po zamówieniu i z tej przyczyny są nawet
bardzo częste postoje. Bo jak robić,
jesli •nie ma przygotowanych form?
OC!lywiście póź n iej po otrzymaniu
Wojewódzka Rada Narodowa szablonów, goni się z pracą jak się
zatwierdziła
uchwałę
Miejskiej tylko da, by plan jednak mimo
Rady Narodowej w sprawie "mia wszystko wykonać, ale tego rodzany nazwy ulicy Lorenca na ulic·~ ju •n erwowy, trwający okresami po
Paki na.
śpiech, rzecz jasna, nie pozost aje
Pakin był pabianiczaninem, od bez wpływu i to bardzo poważnego ,
młodych ht p!·ar.ował w organ la na jakość produkcji.
cjach politycznych, następn i e wy
Zdarza się również, a ostatni o
j r,. chał do Hiszpani'i. by tam walnawet bardzo często, że Centralne
czyć- o wyiwolenie \udu hiszpań
skiego spod jarzma faszystowskie- Laboratorium Przem. Odzieżowego
go. Zamordowany został we Fran w Lodzi, nie może się rzdecydov, ać
c1i on:ez opra\VCÓW hitlerowskich. na właściwy szablon. Przesyła się

zm·i ana

załoga

Podsumowanie

się

najzupełniej zrozumiałą, że

· w Zawadach

'

·.·· Junaczki· SP

osiągnięciem załogi L-1 i wysta·
wia jak najlepsze świadectwo ze
spałowi
ślusarzy i kierownictwu fabryki.
Ale maszyny same nie dają
produkcji. Maszyny obsługują
ludzie. Sukcesy załogi L-1 nie
był)'by do pomyślenia bez wysiłku całej załog i i nie byłyby
możliwe, gdyby nie zainteresowano planami wytwórczymi zalogi fabrycznej, gdyby planu
produkcyjnego nie dało się zbliżyć d·o każ'dego członka załogi.
Niewiele jest fabryk, w których tyle s_ię robi dla zapoznania robotników z planami z
przebiegiem ich wykonania i z
zaległościami do odrobienia. Codziennie na wszystkie oddziały
produkcyjne wędruje komunikat z . frontu wykonania planu.
\Vielki
wzeo"t
organizacJi we1?o zanali-:o"·ai:ia dotyrhczaInformuje się załogę o postę
pach w produkcji i wykazuje Z:\IP z PZPB w Pabianicach wy sowe.1 pracr i cło1·ahku organiza
się w cyfrach ile pozostało je- magał wpro\vadzenia 1Pe'>vnrc h cji fal1ł'yC'rne.i Z'IP.
Jak wynika ze sprnwozda.n ia
szcze do wykonania planu mie- zmian w tonie orinrnizacji i lep
sze~ó
mnranizo\,·a11ia
prnc-y.
kol
. Fun.-, rererc11ta 'Jrzem\.-słosięcznego.
Dlateg-o też " ' t~· ch 'ctniach .w
'
Czytaliśmy
taki komunikat świetlio· PZPB odb~· to si'.' zrbi·a \\'eg-o Z\JP do kwietnia br. w
z 12-go września br. Do dnia nie caleg"o aktYwu robotniczego PZPB działo si ~ nie bardzo do12 września wykonano 43 pro- ZlVIP z terenu PZPB, celem omó brze z pracę organizaeyjnę., .n a
cent planu miesięcznego w ża wicnia calok"7tałt11 rnp;artniel'1 od'dnku młod z ieżo\\ · yrn. Ol'ganiey na trrrnif' fahn·r·znrm.
rówkach normalnych i 36 pro- pr<1
Za rzę.d \li Pi-.k i Z\TP rr>pl'et.en racja :\Tło d z i e żow~· ch
B!TA'H d
cent w żarówkach małych, tzn. towa li pr :~ 0 „,·od11i " zą.ry Z\IP kol P1·odukc~· in~· ch rt z ial a ła hanlt.0
kanetkowych. Jest więc nieźle, Luka-.iJ;: i Zah01·ow~ki. I<omitet >'łrt!io Slallo foż b\'lo to -:amo z
ale odrazu widać, że zespoły Fabryczny P Z P R towarzysz l icz rii?rn ~f'i l) o!'g-nniznr.ii na
oddziałów kanetkowych muszą
Urbaniak . Z0branie zagaił . kolr- :WOO mlo ll ·deż~·. rntnhl n ionej '"
1
się podciągnąć, muszą· zdwoić
ga Grzejdziak. powołując na Zak!ailach PZPB. do Z:\IP nalewysiłki, jeśli plan
miesięczny
JWZP\\odniczaC't>!!'D
kol
Fur(,'.
ł
I l · 9-0 n " z ·
k
ma być wykonany. Cyfry na 12 Przed.;tawici.r l · Z\IP Żflh nrow- I za 0 7a c• '''lf' ~·1 • zis . \\i~ z e wrzesi·eń napełniają otuchą. Wy -.ki \,-~· glo"ił . 1·pfcrat 0 zinn:irlni(>-1 :\Il<"Jdzież~· Pol ~ kiej na trrenie
ruchu
mł{l(lzir': 0wroo. fahn c zn~· rn
zrze, zn
już
w
kazu,ią, że w dniu tym wykona- niad1
no 126 procent planu dzienne- :\Tięrt z~' i11m·ml prr!PgPnt PO \\-ir> swych S Zl' l'N~·ach 800 c :rłorlków.
go w „Kanetkach". Załoga więc rl.zi~I· „\\'1nz::ir no"-~· hurlu .ią r ą.j I kicdY w k\\'iP t niu m iPli~nw za
miesi
sier
już rozpoczęła
odrabiać straty -.1ę 1 tęt111ącq. nowrm. rndMnnn led ,i · 9 kół · ·
Ż.Hiem PoJ<:kt>. rtYZurnirm\· Ir" e
' JUz na
itc
na 1-szą dekadę. Straty, które pie.i, iak >YiP!kirn rtohro'rl7.i<'.i- piefr jest 30 kół zmin.11-0\\·ych i
spowodowane były głównie pew Atwcm jeo.;t dzi<>to t\Yńrc:;;ei:oo hu oddzialowvch. i\ie ma pra\\'i e
nymi brakami w materiałach rlo\Ynid\\'a, -a j;::l{ nie7-mierrnvm żadnei?o o<łcl z iatu. gdzie nie is tłu.
lrndia . r:r.:••ń"twem
pomocniczych.
.ie"t "·~ina. niało hv i 1'07.\\' ij:ilo :=: i ę koło
'Dość nadmienić,
że najważ
Ale istotną dźwignią ·wzrostu D.l.llt~o tr,j, rrn:r. Fe:=:tiva.l :\Ho- Z.\rP. Dzi eki ma"o\\"ernu ""~-cho
niejsze maszyny zespołu ukryte produkcji' w .fabryc:e żarówelt cł7. ieżo"·'" ". R11r~ap1>;;!r.1·ie · nie był \Yaniu ideologfr:r nrmn koła . któ
zostały w Austrii. Po usilnych jest doskonale
rozwijające s1ę manife:::hicJl). °ty!ko 80 tr>'ięc~- re prowadzi fln·ir1Hla O~\Yiato
'" \Y ielkim
staraniach udało się jednak ca- współzawodnictwo pracy. Nie- mrocłzież,· tam z,:rromarłzonej. \\'a prz~· Z\! Z~fP
ale ma.niff'<:taf'ją, calf'i młotizic- stopllill \\·zro-:lo 1 1 Ś\yiallomienie
ły zespół sprowadzić do kraju mal, że cała załoga bierze udział
Ż.\' Ś\Yia1a, jako. ".n11:r. niezłom- p o iit~·czne
rzto:ikńw.
Ciągle
w ramach rewindykacji polskie- we współzawodnictwie zespoło nej woli utrzvmnnia: pokojn". wzra..;ta też aktyw110RĆ mtoclziego mięnia zagrabionego. Ust:ł· wym, a przeszło 50 procent w Po tym przystąp i ono do szczegóło-· ż~- rohotni r zei. co ief't nader po
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - cir~za iąn· m zinwiskiem.
Po spTa\\·07daniu ogólnym na:;tą.pity
>:pra,vozdania z prac,·
po.-zf'zeg-óliirch
kół.
Okazało
sic. że \\'iele kół fabrycznyrh. mi
• mo. że niektóre istnieję orl nieW
1 dawna. mo~ą. po-s :i:cz~'cić >:ii;> nie

raz więcej żarówek, jeśli w zasadzie można się zaopatrywać
w żarówki elektryczne bez ogra
niczeń, to nie mała w tym zasługa załogi słynnej
fabryki
~,Osram" w Pabianicach.
Produkcja fabryki, gdy ją
obserwujemy na wykazach i ze·
stawieniach pnie się wciąż ostrą
linią w górę~ Niepohamowany
wzrost ilościowy produkcji fabryki najbardziej się rzuca w
oczy, jest ·najJepiej widoczny na
przykładzie
żarówek normalnych. W czerwcu zaplanowano
530 OOO takich żarówek, wykonano 570 OOO. W sierpniu podwyższono plan do 790 OOO sztuk,
wydawało stę wówczas, że osiąg
nięto najwyższe możliwości, okazało się jednak, że wyprodukowano 810 OOO żarówek.
Wszystko wskazuje na to, że
w ciągu września produkcja ża,rówek normalnych osiągnie po
raz pierwszy 1 milj. sztuk. Jak
zdołano się dobić tak \vielkich
sukcesów i osiągnąć ten naprawdę zawrotny wzrost produkcji'?
Uzyskano to dzięki uruchamianiu nowych zespołów maszyn.
Wielki dzień przeżyła załoga fa
bryki na początku września br„
kiedy uruchamiano wielki zespół maszynowy, zdolny do produkowania 9 OOO żaróv;ek dzien
nie. Historia montowania zespołu jest
długa i si ęga bodaj ż e
już pierwszych dni po wyzwolen\u. Niemcy, uciekając częsc
maszyn fabrycznych zniszczyli,
część zaś wywieźli. Trzeba było kilka lat pracy i poszukiwań,
nim odnaleziono porozrzucane
po wielu miastach części zespo-

Wydawało

MłodZ:eż
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Pabianic wzór. Produkcję się
odpzywiednio u.stawia, a po pewllYm czasie przychodzi zawiadomienie, że to nie było to, że do i.ego gatunku przyśle się inny wzór.
l napróżno marnowało się przez
długie tygodnie ludzką pracę i surowiec. Bywa, że w trakcie wykonywania nawet bardzo poważnych
;r.amów1eń sta11dartowy•h rz:Jbienia
się kilkakrotnie krój i fason, '.narażając w ten sposób fabrykę na dotkliwe straty i poważne niedobory
produkcyjne.

Najwyższy

czas .
konfekcJ

czas

zerwać

mał~·mi o~ią~ni<;>ciami.

z tym rza

jeśli

nda~z-

:--prawozdaniach t~· eh \YYW1ę.za·
ta .,;ię ożywiona dyskm:ja na. te·
mat~· związane z p·t'acą, oi-gaini·
zao·jnfl, i zyciem mrO'r'lzieży na
terenie fahn· k~. Okazało :'i1~. że
mtodzi
robotniry - a.J\:tywiśri.
wit>lką, wago<;> prz~- ,Yiip:ują do zag'adn iei1 p1·odukeji. oraz sp1·a \,- ~,
o;;wiat~- poza ;:zkolnej.
Drskusia ta na~wit>tliła ieszrze jedną. spra \Yę - o•k azu.ie '.-łię,
Żt> je.'<;1,cze są, różni kie1-o"·nicr.
k tón~- nie eh cę. zrozumieć. że '"'
pol skiej fnhr:r ce " ' iele si~ zmien i ło. A mianowide przeillwiaję.
nie-0 dno,yierlni '<!O!'lunf'·k do robot n ika. a rn·laszrza rlo młodzie
ż~- pracuj~crj
\V <lzt.iej:::zej
Pol sce takie rzeczy są. . 11iec10nuszczalne i należałobv je jak
najszrbf'iej zl i k\Yidować . D~·„ku
".ie porlsumował kol. Łukasik
:::;twiC'rdzaj~c. że o<=tatnio <>rga.ni
zacia Z:\f P w PZPB ,,]G·nczyła.
na dohre dl'ogi rozwoio,Ye. Be
cl~ ry na
zebraniu kie\;ffW·nik ·
ś"· if>tli<''' PZPB to"·· Ko.nil'i.ski.
omówił · ho~atr
fo· ietlic~·.

Pl'Oil!,'!'an~ prac

w

okre:>ie .ie.'}ie1mo1,imow,·m. \\'zmożenie _, aktywności młodzież~·
robotnicze.i w
prac·ach ~wietliry z pe\Y11ością
,,-płynie .na polep"zenie l'ię ohec
n~· ch stosunków w tejże; ś,,·ie·
tliry.
Zah.

Biblioteka miejska
otwarta codziennie
Zarząd Miejski, pragnąc udogod

n'.ć każdemu crvtelnikow1

wypococi?:ienne otwarcie b1bliotekt miejskiej. W poniedziałki, środy i piąt
ki biblioteka czynr'l jest w godz.
od 13 do 18, a we wtorki. pi ątki i
soboty od godz. i:! do godz. 13.
życzanie

J:-J;iążek,

zarząd~;ił

choclzi o produkcję.
stylem pracy, Z chwilą . przysłania \Vi<:'k.-zo~f. zetPmpowców przed
zamówień Konfekcja w Pabiani- Ś\\·ir:tem Oclro1lzenia p1 ·ac·o"·ałą
cach winna: równocześnie otrzymy- dodatkowo po 4 ~O{lzi11r. Po
wać szablony do wykroju. Przy
tym szablony te winny być ustalane niezmiennie na dauy gatu·
nek ubrań. Ewentualne zmiany
można dokonywać wyłącznie przed
a podróżni jadq bez biletu
przystąpieniem do krajania mateFakt urządz en!a drug ~ ej btsy b i ra po znacznie wyiszel cenie. Na
riałów. J edyn1e w ten sposób unik
letowf'j n&. dworcu Jabian ' czan ic si lenii> podr0 z n~ch byw 1. prz <>woż
nie się trwonienia cen11ych mate- przvj~li z lad <!\F1leni 0m Wriz : ęcz nie w dni przed- i 'wi4teezne. Po
riałów i marnotrawien [a ludzkiej ni byli, i i apel · ich
zr.a! a:;;ł od- mokrvm i chłndnym Jecie nt;st::.ła
pracy.
d źwięk u '"łak „v:vcn whd z kole pi ękn·a, ciepla ! pri~odna jesień .
jowych. z .·l d wałoby s '. ę, iż z tq Robotnik pa~ i an i ck1 pragn!e św i ę
chw i ią ka ' ciy podróżny w spoko- to soedzi ć n r. ws·. Po bilet zgbju i bez '.:lług:('h w yczl'knva11 na- sza sif: na 25 mtnut przed odejhędzi e potrzr bny mu b ;let kolejo- ści em poc· ągu l dobr~e jest, gdy
wy. Tymczast"m !'l .c się 'l e 7m ie- h1let otrzyma
· ~ :;. ~ Jy pod ąg
niło. Są co prawda dwie kasy bi już rusza . Wielu zos+aje bez· bileletciwe. ale tylko pro f
i a. W ~u. In';erw en cj :~ u N2.czelnika Sta
1·zeczywisto ś ci czynna jest tylko cji nie odnosi skutku, ~d y;i: brak
cach stoi ważne zadanie, a zwła jedna ka::-<l, k~ón : ·i e 'c.:st ·.v stan :e j est ludzi . N:\czclnik sam zgł&sza
szcza przed Zarz()dem F ~ b r ycz obsłużyć na "O:<: s ws7 •stkich po- s: ę do kasy : poma ip kas~rce,
nym ZMP przy PZPB - werbo- d różnych i c ~q~:· z n teł: zmt1szona co jednak n ie ratuje svtuacji. Ten
.r!y . ,stan n e mo że trwać r.lłu ' ej . Druwani a jak najszerszych r ze "~ ro- jest Rlbo Z)"''·"' i:tnować z
botników do kore sp nn~ Pn ::v jnej ~ ~bo te.ż wsi;~::ł a ~ d~ pociągu bez ga kasa musi być czynna.
szkoły podstawowej: Gimnazjum h rle tu i nabyw a::: g0 u kna duktoi liceum Zw i ązku Młodzieży Pol- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
skiej.
Zapisy zbiorowe (przez ZMP, ••••B••••····································· aaaaaaaaaa8aG'ft~•••••••••f
Zw. Zaw. i Rady Zakładowe) nrn
CENNIK OGLOSZE~
indywidualne przyjmuje Wojew. dzienniku „GŁOS PABlANIC"
wó<lzki Ośrodek Dydaktyczny w
Za
jednostkę
obliczeniową dla ogłoszeń wymiarowych przyŁa d zi , Al. Kośc i uszki 45.
jęto 1 mm przez szerokość 1 łamu (szpalty). W tekście i za tekstem
BI ii.szych szczegółów o k ires- 6 łamów p-o. 45 mm.
pon~encyj r.ych szkołach z ro:iP :.i dziela 7arząd Miejski ZMP w Pa
Drobne
Wi elkość ogłoszeń
Za tekstem
Nekrologi
biar icach, ul. Bag:;iteli.
30 zł
o<i
1 do 100 mm
70
70
Należy sp: eszyć s1 ę z zapisami,
od
101
de
200
mm
110
110
bowiem t ermin ich upły wa z
od 201 do 300 mm
160
160
dniem 25 wrześn i a rb .
pnwyiej
300
mm
200
200
Junak Miro5hw
Ogłoszen i a w numerach niedzielnych I świątecznych o 50 proc.
Pabianice, Wspólna µ

Są

dwie kasY na dworcu

ZMP-owr:y maiq s~ę uczyć
korespondencyinie
Związek Młodzieży

Polskiej do
jak ogromne znaczenie
posiada nauka, prowadzi ju ż od
ioku korespondencyjne ks zt ałce
nie, które objęło w ub. roku szkol
nym ponad 5 tys:. ęcy ucvrów.
Jest to mała liczha . .k tóra \„- roku
nkolnym 1949-50 powa7.1fr~ zw j ęk
szy się , przynajmniej do 20 tys.
Zrozumiałą jest rz e c z ą , że w po
wodzeniu i rozwijanlu ofensywy
kulturalnej najbardziej zainteresowana jest młod w~ ż robotn icza,
gdyż rezultaty tej oiensywy w '. ą
?: ą s i ę b ez p oś r e d:ii o z perspektywą życ i ową k::i.zdego mło deg o rn.:
botnika. Młodzi eż więc, a względ
nie młodz i E'ż robotn cza mus; intensywnie i wytr'.vale ucz y ć się .
Idealne możl i wa.ki tego ~twełrza
jej Państwo Ludowe, prz€rle wszy
stkim pr;.:o z rozwój szkolnictwa i
jego przebudow~.
Młodzież robotnicz'l
winna s i ę
ceniając,

interesować
korespondencyjną
szkołą podstawową i slkoł~ śred
n i ą ogólnokształcąca,.

Przed ZMP-ow cami w Pab:ani-

I

dMżej.

Złóż ofiarę
na Odbudową Warszawy

Ogłoszenia tabelaryczne, bilanse i kombinowane o lM proc.
drożej.

Ogłoszenia

proc.

w numerach i1'ecjalnych i

drożej.

'

okolicznośc~owy~h

o 100

Nr 253

Str. "
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Rasistowska choroba

CAPETOWN.
Premier Unii
Pld. Afrykańskiej, MALAN, oświadczył na zebraniu swo;e;
partii w Johannesburgu, że w
Południowej Afryce zaprowadzo

·p AŃSTWOWY TE TR
IM. STEFANA JARACZA
Łódź, ul. Jaracza 27
W sobotę, dnia 17 bm. o godzinie
19.16 premiera „Marii Stuai·t" Juliusza Słowackiego w nowej insceni·
zacji Iwo Galla. Passe-partout z poprzedniego sezonu zostają wycofa-

ne.
TEATR LALEK „ARLEKIN"
Łódź, Piotrkowska 152
Codziennie o godz. 17-ej „Koloro·
we piosenki". W niedzielę dwa widowisko: godz. 15 i 17. W ponle·
działki nieczynny.
-TEATR „OSA"
Traugutta Nr 1
Codziennie o godz. 19.30 w niedziele i święta o godz. 16 i 19.30 komedia muzyczna „Krawiec w zamku,".
ŁóDZKI TEATR żYDOWSKl
otwiera sezon komedii radziecką
„\Vzywa was Tajmyr".
W sobotę 17 bm. rozpoczYlla ŁTż
ewe przedstawienia przy ul. Stefana
Jaracza Nr 2. Pierwszą premierą
teatru będzie komedia radzieckich
pisarzy K. Isajewa i A. Halicza „Wzywa was Tajmyr", reżyserowa
nej przez kier. art. teatru żyd., Idę
Kamińską. Premiera będzie powtórzona w dniach 18 i 21 bm. Początek
przedstawień o godz. 19 min. ?

~ILlllll-

ADRIA - „Trójka trefl"
godz. 16, 18, 20
film dozwolony dla młodz. od lat 7
BAŁTYK ,,Ali Baba i 40 rozbójników" - film w naturalnych kolorach
godz. 17, 19, 21
fi1n{ dozwolony dla młodz. od lat 7
BAJ KA - „Ostatni etap"
godż. 18, 20.30
film dozwolony dla młodz. od lat 12
GDYNIA „Program Aktualności Kr~
jowych i Zagranicznych Nr 39"
godz. 11, 12, 13, 16, 17, 18, 1~,
20, 21
HEL (dla młodzieży): - „Postrach
mórz" - godz. 16, 18, 20
MUZA - „,Viosna"
godz. 18, 20
film dozwolony dla młodz. od lat 12
POLONIA - „Harry Smith odkrywa
Amerykę" w polskiej wersji
godz. 17, 19, 21
film dozwolony dla młodz. od lat 12
PRZEDWIOśNIE „Szalony lotnik" - godz. 16; 18, 20
film dozwol. dla młodz. od lat '1
ROBOTNIK - „Ulica graniczna"
godz. 15.30, 18, 20.30
film dozwol. dla m.łodz. od lat 14
ROlIA - „Przygody Nasredina"
god'I:. 18, 20
film dozwolony dla młodz. od lat 10
REKORD - „Samotny żagiel"
dla młodzieży godz. 16
„Statek pułapka"
godz. 18, 20
film dozwol. dla młodz. od lat 12
STYLOWY - „'\"' ·:;pa bezimienna"
dla młodzieży godz. 16
„Aleksander Newski"
godz. 18, 20.30
film dozwolony dla młodz. od lat 14
śWIT „Tragiczny pościg"
godz. 18, 20
film dozwol. dla młodz. od lat 18
TĘCZA „Harry Smith odkryw"
Amerykę" w polskiej wersji
godz. 16.30, 18.30, 20.30
film dozwolony dla młodz. od lat 12
TATRY - „Muzyka i miłość"
godz. 16, 18, 20
film dozwolony dla młodz. od lat 10
WISŁA „Diabelska Grań"
godz. 17, 19, 21
film dozwol. dla młodz. od lat '1
WŁOKNIARZ „Spiewak nieznany"
godz. 16.30, 18.30, 20.30
film dozwol. dla młodzieży od lot 14
WOLNOść „Diabeli!ka Grań"
godz. 16, 18, 20
film dozwolony dla młódz. od lat 7
ZACHĘTA „Młoda Gwardia"
II-ga seria
godz. 16.30, 18.30, 20.30
film dozwol. dla młodz. od lat 14

Muzea miejskie

ne zostanq specjalne „paszporty
rasistowskie", oddzielnie ·dla
,,b1ałych
Europejczyków", dla
„białych tubylców", dla ,,czar
nych" oraz dla ,,Hindusów".

W związku z powyższym w
Wielkie; Encyklopedii Afrykaliskiej zmienione ma zostać sło
wo „megalomania'' na ,,megama
lania'' - albowiem ;est to ta
sama choroba, która trapiła Hi·
tlera i, jak widać, wspólna jest
wszystkim faszystom.

Nn

ullcy Harolewsldel

jadą
W

przyszłym

•

Wozy z piaskiem

roku robotnicza ł.ódź otrz-y ma stadion na 60
widzów. a za kilka dni nową h,Ię na Widzewie

dwa miesiące temu w roz-\ raz co chwila 7-tG)lOWe wozy„zwożą
mowie 'I: tow. Leszewskim, ce aż z \\Tidzewa całe góry ziemi.
kierownikiem sportu naszych włók·
Jeden po dmgim pną się na strome
niarzy dowiedzieliśmy się. że w przy wiraże, zsyputą swą zawartość i jaszłyrn roku
Łódż
będzie posiadała dą po nowy ładunek. Ziemię podwouajw:iększy stadion w Polsce przy żą tu również i parokonne furmanki.
jęliśmy to do wiadomości bez więk- Koniska strzygą uszami, ale posłusz
!17ego przekónania. PrŹy tempie dzi- nie ciągną swój ciężar pod górę nasicjszej ·naszej rozbudowy nie byli- reż.ając swe nogi przy ryzykownych
!;my zupe!nie tak pewni, czy nie wy- zj&zdach.
przed~i nas V~arszawa, czy jakieś in STADION GEN. SWIERCZEWSKIEGO
ne większe miasto w Polsce, tymcza POMIESCI 60 TYSIĘCY WIDZOW
s1:m fakt pozostaje faktem. J',ódź bę..
.
·
.
ózie posiadała w ciągu najbliższych
Na i;nerwszy . rzut oka mby nic
6 lat największy stadion w Polsce. sn~egolneg_o !Ile spostrzega~y. W
- W planie 6-Jetnim _ oświadcza sloncu kąi::1e ~1ę ~tara, 'l:c;:zern1a!a o~
nam tow. Leszewski _ nie przewidu- d~!'zcz~w 1 _w1atro~ trybuJ?-a, z1e~e~1
je się budowy stadionu na 60 tysięcy s~ę boisko. 1 cze~m. ~sł_u.zona .b1ezWidz6w, a na przyszły rok dawny r.1a. Jedynie ten sw1~zy, zołty plase~
stadion ŁKS-u będzie w stanie taki na wałach przem~w1a do i:ias czyms
t!um ludzi pomie$cić;.
re.wym. Podchodzimy do nich. Tu w
chwili obecnej trwa naibardziej wytę
PRZY UL. KAROLEWSKIEJ
zona praca. U stóp wałów układa się
WRE PRACA
już płytv betonowe, na których znaj
Na stadi,cnie przy ul. Karolewskiej dcwać się· będą kamienne ławki dla
p1aca istotnie wre. Jest godzina 10 publiczności. Ławek takich będzie
r~no. Przez otwartą naoścież bramę, hzv rzędv. Dalei poza l'imi. amfitea
którą. w dni meczowe wjeżdżają zwy tralnie ułożone płyty będą mogłv po
kle lśniące limuzyny, wjeżdżają te· mle~cić dalszych kilkadziesiąt tysięcy
'
widzów. tak, fa w sumie dawny sta·
.em
dion ł.KS-u, który przeniianowany
.
zostimie na Stadion gen. Swierczew·
~kiego, będzie móqł nnmieścić ponad

Gdy

Walutowe
salto mortale
WASZYNGTON. Na konferen
cji dolarowe; w Waszyngtonie
zauważyć się daje coraz więk'
sze zaostrzenie stosunków mię·
dzy rzqdcm brytyjskim a rzq·
dem amerykańskim.
Którego§ dnia zauważono w
kuluarach Bevina i CrJppsa, wy
rywajqcych sobie nawzajem wło
sy z głowy. Na zapytanie prez.
Trumana, co to ma oznaczać,
Bevin Odparł:
- Jak możemy pokazać się
w Wielkie; Brytanii z włosami,
skoro po powrocie z J(on'feren·
cji funt szterlln17 wart nie bę
dzie f funta„. kłaków!„:

W austriackrei kuchni
WIEDEŃ. W

kolach politycz·
nych i gospodarczych stolicy
Austri1 sensację wywołało aresztowanie przez policję szefa
Komisji Handlu Zagraniczneqo,
radcy BOBIESA. dyrektóra Oddziału Handlu Zagranicznego w
Linzu, GLASERA. oraz prokuren
ta austriackiego Biura Wymiany
Towarowej, KUCHARIKA, oskarżonych o szmuglowanie i de
zorganizację rynku wewnętrzne
go.
Opinia demokratycznego odia
mu społeczeństwa austrJackiego
nfe bardzo jest tym wypadkiem
zaskoczona, albowfem wiadomo
już od dawna, że gdzie KUCHA
RIK sześć, tam nie ma co jeść.

ZSRR Stałym Członki
I • V• F •

60

tysięcy publiczności.

tysięcy

wnej hali Wimy. Kto nie był dawno
r,a Widzewie, ten z pewnością nie po
znałby starej szopy, która przez tyle
lat była jedyną zimową oazą pięściar
stwa łódzkiego. Dzisiaj ta rudera,
ózi<;:ki naszym włókniarzom stała się
01.dobą
całego robotniC'lego Widze·
wa.
Estetyczny wygląd zewnętrzny bar
mcnizuje całkowicie z wnętrzem no·
wei hali. Wnętrte to z pewnością onieśmieli wielu z nas, przywykłych
do różnych garaży i ujeżdżalni wykorzystywanych do tej pory dla spor
tu. Wszystko lśni tu czystością i świe
żc.ścią. Powiększona widownia będzie
mogła pomieścić w razie potrzeby do
8 tysi~cy widzów, którzy będą mogli
r•ie tylko swobodnie obserwować ja
kiś mecz bokserski. czy inną impreZf:. sportową, ale równiiiż bez dantejskich scen wvdostać się z hali na uli
cę. Hala bowiem rozporz!!clz2ć będzie
5 weiści3mi. które po7,wola UI'.iknąć
srnregu !Tflrszącvch zajść, jakie miały
m;~isce do tej pory.
Nowa hala sportowa na Widzewie
cddana 7ost1111ie do użytku już w
tvch rlniarh. Już w tych dniach robot
l".lczv \Vid7ew, a z nim cała Łódż
sportowa otrzyma to, na co czekaliśrnv tak długo, i czego byśmy z pewl'CŚcią n:e doc?.ekali się jeszcze, gdy
by nasz sport nie uległ tvm przemia
r.om , i<>l<ie w ostatnich czasach w nim

PRAGA (obsł. wł.). - Obradował
NA WIDZEWIE
tu kongres Międzynarodowej Fede·
\V druqim końcu Łodzi kończą się
rncji Piłki Siatkowej (IVF), z udzia·
km 41. delega.tów, reprezentujących już pracb 7Wi~zane z przebudową da na!:'tąpiłv.
11 państw. Na czoło pos1anowień
Kcngrest1
wysuwa się przyj~cie
Progi
Związku
Radzieckiego na stałego
członka Federacji.
Ponadto na stałych członków IVF przyjęci zostali:
Eu!grala, Liban, Izrael i Turcja tak,
że obecnie liczba członków Federacji
w:r.rosła do 21 krajów.
Ol'lrócz tego Kongres zaakceptował
FRAGA (obsł. wł.). - .We wtorek grały z Holenderkami 3:0 (15:1, 15:4,
p1zyjęcie na czasowych członków Fe w dalszvm ciągu mistrzostw Europy 15:3).
den~ji: Albanię, Argentynę i Norwe w siatkówce żeńskiej Polska wygraW dalszym ciągu turnieju o mig•i•ę•.--------111m1---r.I ła z Francją 3:0 (15:13, 15:7, 15:6). str20stwo świata w siatkówce mę
~
Polki grały zbyt nerwowo w pierw- skiej padły następujące wyniki:
57ym secie.· \V następnych dwóch
Francja-Włochy 3:1 (14·?6, 15:10,
Na prezydenckim
cc.łkowicie opanowały sytuację, wy- 15:5, 1,5:13}. ~SR-Holandia 3:0 (15:0,
stolcu
g1 y~vając zdecydowanie. Najlepszą 1.S:O, l:S:i). lfomunia - P.e1gia 3:0
na boisku była Gruszczyńska.
(15:4, 15:2, 15:9). ZSRR - Węgry
BONN. Z 1ask'f Amerykanów
W drugim spotkaniu Węgierki wy- 3:0 (15:9, 15:3, 15:9).
głosami n1emfeckich partii reak·
cyjnych „nrezydentem" TrizonlJ
usłyszymy
został wybrany prof. TEODOR
na ogół i>p;ekonaru. j~ż
CZWARTEK 15 WRZEśNIA
HEUSS, znany REWTZJONlST A'
. są. o tym, ze_ upraw1an1e
zykowy. 18.00 ,,Dla każdcgn coś mii ODWETOWIEC zwolennik hi wychowarua fizycznego 1 sportu ~o10.55 „Kujawskie dozynki" - słu łego". 19.00 II dziennik popołudnio
'
d
Ia
rzystn!e wpływa na organ:zm cz107
wy. 19.15 Z twórczości operowej Ver
tlerow~kl eh metod r~q zen ·
wieka. N:e wszyscy jasno zdają so- c:1owisko. Audycja dla klas III- 1 • di'ego. 20.00 „Wszechnica Radio\1•a·'.
11.15
(Ł) Ch,vila muzyki. 11.20 InvV . zw1qzku z ~owyzszym • cala b:! sprawę z tego, że wychowanie fi
20.20 Koncert rozrywkowy. Transmireakcy1na częsć . spoleczenstwa 'l.yczne i sp<M"t mają korzystnie ura- formacje. 11.25 Muzyka. 11.52 (L) sja z Czechosłowacji. 21.00 Dziennik
NJemiec Zachodnich wraz z an- biać · charakter ćwiczącego, że maią Chwila muzyki. 11.67 Sygnał czasu wieczorny. 21.30 Rezerwa dziennika.
glosaskfmi managerami śpiewa człowieka wychowywać. Jasne po- i hejnał. 12.04 (Ł) Chwila muzyki. 21.40 J. S. Bach - Trio B-dur. 22.00
12.09 Wiadomości południowe. 12.25
zgodnfe z zachwytem:
H E U- stawien:e sprawy w tym wz.ględz:e Audycja
dla wsi. 12.60 (Ł) Chwila „Na ratunek" - słuchowisko 22.40
S S A N N AJ.„
jest tym bardziej konieczne, że nie- muzyki. 12.55
:Melodie ludowe. 13.'.:!0 Muzyka. 22.45. (Ł) Pogadanka J.
Cz.
jednQkrotnie obserwujemy tu wyGoldberga pt. „Dzieje pisma „Prolepadki świadczące o czymś przecLv- Skrzynka PCK. 13.30 Muzyka obia- tariat". 22.58 (Ł) Omó,vienie progr.
dowa .. 14.00 Kronika Bułgarii. 14.15
nym.
Fr. Schubert - Trzy impromptu z lok. na Jutro. 23.00 Ostatnie wiadoKto z czytelników prasy sporto- op. 90. 14.35 Pieśni kompozytorów mości. 23.10 Popularny ,koncert sym
Uśmiechnij się
wej ·lub wid7.ów .sportowych zasta- polskich w wyk. C. Izygrymówny. foniczny. 23.50 Program na jutro.
nowił się głęb:ej
nad tym zagad- 14.50 (<ł,) Komunikaty. 14.55 (L) 24.00 Zakończenie audycji i Hymn.
n,ieniem, ten mógł dojść do wniosku, Kwadrans muzyki instrumen'talnej.
Na odbudowę Worna1Ny
że z tym ·wychowaniem przez sport 16.10 (Ł) „Jedziemy
na wczasy".
nie jest wszystko w porządku. Bo, 16.15 (L) Aktualności łódzkie. 15.25
Bzura - Spójnia 5:2
albo przes11dzamy, że sport jest wy- Program dnia. 15.30 „Młodzi budowW d!ku 11 b. m. na_boisku w Ozo:
chowawczym działaniem, albo też niczowie"-+ audycja dla dzieci. 15.50
kie-rowniicy sportu nie dorośl: do w· Skrzynka ogólna. 1.6.00 „Pieśni i tań kowie odbyły się zawody towarzydań wychowawczych. Najmniej boce górali beskidzkich" - audycj':l skie w piłkę nożną, gdzie po c:ekawiem winić tu trzeba zawodn:ków. słowno-muzyczna dla młodz. 16.15 wej grze zwycięstwo odniosła drużyna Wł. Zw. K:. S. „Bzura" bijąc
C~ uprawiają sport I poddaja s'.e Ostatni numer „Odrodzenia". 16.20
gładko renomowany zespół
Z.K.S.
k:erownictwu s'Oortowemu, a jeżeli tŁ) „Sprawy naszego . miasta". 16.25 „Spójni" z Łęczycy w stosunku 5:2
(Ł}
Arie operowe i pieśni. 16.42 (Ł) (1 :1).
w iej całej pracy nie ma dobryr:h
wyników po stronie wychowa'.\·czei. „Co słychać w szkolnej gromadzie"
Bramki zdobyli: Grobelny K. - 2,
to chyba nie ich wina.
- audycja w oprac. H. Ożogowskiej. Kałużny - l, Jamczak - 1 : Rad17.00
I
dziennik
popołudniowy.
17.15
ke - 1.
w serii następnych pogadanek ,)•
Dochód przeznaczony został na
telewizja
mówimy bUżej tę bardzo interesu- Audycja słowno-muzyczna pt. „M:iWłamywacz
zyka radziecka". 17.45 Poradnik ję- Odbudowę Warsr.awy.
(L'Action) jącą kwestię.
·
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Daleko od· Moskwy
- Co m1 się tak groźnie przyglądacie, Kufma Kuź
myczu? - spytał Chmara uśmiechając się. - Nie jestem winien, że skończyła się wasza przyjaźń z byłym
zwierzchnikiem. Ze<:hciejde zmienić gniew na łaskę •.
- Muszę się przyznać, źe jestem zdziwiony waszym przybyciem. Czy tak męczącą podróż po tajdze
odbyliście, tylko · jako wycieczkę? spytał z niedowierzaniem stary i odwrócił się od uśmiechniętego gościa.

Muzeum Etnograficzne - Plac Wolno·
ści 14 (tel. 156-16)
Muzeum Etnograficzne - Plac Wolno·
naści 14 (:el. 139-13)
Muzeum Sztuki - Wiąckowskiego 36
(tel. 182-73)
Muzeum Przyrodnicze - Park Sian·
kiewicza (tel. 262-62!
Otwarte ć:odziennie pr6cz ponladziałk6w w godz. od 10 do 18-tej;
w czwartki od godz. 15 do 20, w niedziele i świąta od godz 10 do 17-tej.
Pśrodek Propagandy Sztuki ParK
_ Sienk iew:cza !tel. 110-59)

Soort

- Proszę
jąc żadnego

sobie wyobrazić, że przyszedłem, nie mainteresu, jedynie aby popatrzeć na znakomitych budowniczych rurociągu. Sława o was dotarła
wszędzie„.

Beridze odmówił Chmarze, który częstował go winem, wstał i usiadł przy swoim biurku . ,zapalił lam·
pę i zagIE:bił siq w notatkach. Jednak uwaga jego była
przykuta do gościa. Jerzy Dawidowicz wspominał, co
.~ówił o Chr.1arze Aleksy. Wtedy wówczas nie zwrócił
uwagi, gdy dowiedział s:ę, że geolog znał się z Tanią.
Teraz, widząc ich razem, poczuł, że nagle powstało w
nim silne uczucie, jakiego n:e znał dawniej.
·
- Czy możliwe, że jestem .zazdrosny? - pytał sam

siebie. Jerzy Dawidow\cz odszedł od stołu, ażebv nie
nagadać- Chmarze impertynencji i nie widzieć uważ
nego spojrzenia Tani, zwróconego na Chmarę.
Wasylczenko nieprzyjaźnie
spoglądała na gościa.
Przed trzema laty spotkała Chmarę u Radionowej.
Wkrótce wydało jej się, że go kocha. Wszystko jednak
zerwało się pewnego wieczora, k:edy Chmara odepchnął
ją od siebie swym cynizmem. Czy to, · co jej proponował, było miłością? Ufna aż ~o tej chwili, na~e pr~e·
stała mu -wierzyć i znalazła siłę, aby ostatecznie z mm
zerwać.

Obecnie Tania nie mogła zrozumieć, dlaczego ma.r-.
twiła się podczas rozstania z Chmarą obecnie me JCJ
w•nim się nie podobało. Słuchała 'bez zainteresowania
żywego

i dowcipnego opowiadania, o tym, jak mieszka
on w tajdze i szuka pokładów cyny.
Chmara popsuł im "wieczorną herbatkę. A tak pr·jemnie było siedzieć naprzeciw Beridzego! Spostrzegła
że ten zachmurzył się nagle. Pragnęła podejść do niego) ale nie mogła się zdecydować. Powtórzyła swe ulubione przysłowie: ,.Niileży być szczęrą i dorzucać wszel
kie konwenanse". Zbliżyła się więc do Beridzego, który podniósł na nią w~czekująco oczy.
w Nie chciałabym, ażeby na mnie padał -cień tego
człowieka -;- powiedziała cicho. - Nie. chcę przed ' wami ukrywać tak się zdarzyło. że ·mogliśmy kiedyś zostać sobie bliscy. Uważałam \vtedy, że mogę go pokochać. W porę jednak zrozumiałam swój błąd.
Wyznan:e to przyszło z trudem. twarz jej zapłoneła

w ZSRR

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

Lekkoatleci radzieccy

poprawia'.ą

rekordy krajowe

MOSKWA (Obsl. wł.). Na 'l.awodach lekkoatletycz.nych w M::>skwie zawodn:cy radzieccy ustalili
znów szereg rekordów krajowych.
W biegu na 400 m. trzech sprinterów uzyskało lepsze wyniki od dotychczasowego rekordu ZSRR. Nowym rckord1Jstą jest Łuniew, który
wygrał bieg w czasie 52.7 sek., prz~
Bułańczyk:em - 52,9 i Litw:nem 53,1. Komarow wyrównał już po
raz drugi w tym sezonie rekord radziecki na 400 m., µzyskując czas
48.6 sek. Doskonały 'wynik uzyskała
również Czud!na w skoku w dal 5,78 m., zaledwie o 2 cm. gorszy od
rekordu ZSRR. W chodzie na 50
km. L:twin Paskalne ustanowił nowy rekord ZSRR wyn:kiem 4:32:03.6.
Nie gorzej, niż seniorzy, spisalY
się
również juniorki
radzieckie.
17-letn:a zawodniczka len!ngradua
Bogdanowa zajęła drugie miejsce w
skoku w dal wspaniałym rezultatem 5, 72 m. W rzucie oszczepem rówieśniczka jej Zubipa uległa jedJ~
nie •rekordzistce ZSRR Sm1rn'.cki<!~.
uzyskując wyn:k 47,48 m. 16-letnia
Hnykina (Tbilisi) uzyskała w biegu
na 200 m. czas 25,6 sek„ zajm}tjąc
drugie miejsce 'Z.a S'.eczenową, r.~
kordz:istką ZSRR w tej konkurencji.
Wszystkie te wynik: są nowymi rekordami ZSRR w konkurencjach ju
niorek.
D-01587
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rum1encem. Nic nie odpowiedział, gdyż wiadomość, że
Chmara miał w ogóle coś wspólnego z Tanią, . podzialafa na niego przygnębiająco. Dziewczyna postała tro·
chę i poszła do siebie za przegródką m:ała swój kąt.
Chmara obserwując ich, spytał z ironicznym uśmie·
chem, Aleksego:
- To narzeczony z narzeczoną?
- Czy was to wzrusza?
Czuję się zawsze okradziony, gdy widzę ładną
kobietę z kim innym. - ·.zażartował Chmar.a t 'dQdał
zmienionym tonem, niechętnie, jak _ wó_wczas, gdy się
wspomina coś, co nie miało miejsca: - \V swoim cza.:i
sie spędzi1iśmy z Tanią kilka przyjemnych wieczorów.
Beridze, do którego dóbiegały urywki rozmowy, zawołał Aleksego i ponuro poprosił:
- Błagam cię, wyprowadź go stąd. Uprzedzam, że
mogą wyniknąć nieprzyjemności. Nie jestem w stanie
<.·ddychać z nim jednym powietrzem i słuchać jego zwie~~

.

Aleksy poczęstował Chmarę herbatą. skosztował wina i odprowadził go na nocleg. Miejsce znalazło się
u Ne~i:asowa.
·
Kowszow ·wyszedł na ulicę i zaczął krążyć po terenach budowy. KsiężycO\ve światło srebrzystymi promieniami oświecało tajgę i nadawało zamarzniętym gałę
ziom i drzewom upiorną bladość. Z lasu dobiegały nocne szmery. Aleksy przysłuchiwał się. Poczuł instynkto:vny strach. W or>hliżn orzeszła 2rupa Judzi, za\VOłał ich.
D. c. n.

