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Reprezentant, który nikogo nie reprezentuje„.

Ostatni „wyst~p" za

Delegat ZSRR żąda usunięcia przedstawic iela Kuomintangu ze składu Rady Bezpieczeństwa
W ostatnich dniach odbyło się pierwsze w
roku posie<lzen:e Rady Bezpieczeń
stwa.
Na początku 1POSiedrz.enia pmedstawiciel
ZSRR !Malik złofył oświadczenie, przypomina
jąc treść deipeszy wystosO'\vanej przez ministra Spraw Zagranicznych Ch :ńskiej Republik.i Ludowe; - Czou En-Lai do przewodZgromadzenia Generalnego
niczącego sesji
Romulo i sekretruiza generamego ONZ Trygwe Lie jak również - członków Rady Bezp:ieczeńst'W'a w śiprawie usunń.ęc:a :z. Rady Bez
pieczeństwa przedstawicie.la kuominta!lgO"łi
skiej kliki reakcyjnej.
Delegacja ZSRR z polecenia Rządu Radziec
kiego - oświadcrzył Malik - podaje dv v.::iaże 00~ 1era
Bezpieczeństwa,
domości Rady
stainowisko Cenwalnego Rrządu ChińS'kiej Republiki Ludowej i dromaga się usunięc1a :z.
Rady Bez;p:eczeństwa prrredstawiciela niedobi.tików kuomintangowskich.
Po oświadczeniu Malika przedstawiciel
Kuomintangu, który przewodniczył obradom,
usiłując odroczyć dyskusję nad wnioskiem ra
dz:ecldm rz:aiproiponował, by rezoliucja radziecka ro:z.patmona była na „specjalnym posied:z.eniu" Rady Bez;pi~eństwa.
Przedlstawiciel ZSRR wypowiedział s::ę
przeciwko tej propozycji, oświadczając, że
s.prrz.eciW!ia s:ę wsrzelkim wnioslkom osoby, któ
l!'a nikogo ntle reprezentuje w Radzie ~
bieżącym

czeństwa.

Delegat kuominrtlangowski wykorzystując
fakt, że jest prz-ewodniC?ącym, poddał swój
wruose Pod gloOOwa'nie.
PQ1Par1Ii go przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, Anglid, Francji, Norwegi!i, Kuby,
Ekwadoru li Egi[>tu. Przedstawic:el Indii
wsitrzymał s:Lę

od

głosu.

głosowaniu MaJJik ośwti.adrczył, że nie mo
że s:ę rz:godzić rz p.rzyjętym pootanow.ien.iem i
opuszcza posiedzen~e Rady ~iec:zeństwa.

Po

Budżet

Prezvdenta RP

rozpatrywany na Komisji ,
sejmowej

Przedstawiciel Indii wypowiedział się za
Po powyższym oświadczeniu Malika przed
rozpatrzeniem
stawicie! Stanów Zjednoczonych zabrał głos, przerwaniem pm:iedzenia i
domagając się, aby Rada Bezpieczel'1stwa nie propozycji radzieckiej na następnym posieiż
posiedzenia, stwierdzając,
przerywała
przedstawiciel ZSRH. naruszył rzekomo pro- dzeniu Rady Bezpieczeństwa.
Większość Rady bez gł090wan'ia postaruicedurę żądając natychmiastowego usunięcia
reprez1>ntanta Chin. Podobne stanov..isko za- wiła przerwać posiedrzenń.e i rorzpa.t·rzeć propo
I rzY'(!je ZSRR na następnym posiedzeniu.
jął przedst:lwicel Anglii - Cadogan.

Nota MSZ do ambasady francuskiej
W dniu 13 hm. Ministerstwo Spraw Zagra lityki rządu francuskiego atmosferze w stonicznych przesłało ambasadzie francuskiej w sunkach polsko-francuskich i wobec jaskrawego pogwałcenia przez stronę francuską poi
Warszawie notę następującej treści:
MSZ przesyła ambasadzie francuskiej wy- sko-francuskiej konwencji kulturalnej, Rząd
terytorium
razy poważania i ma zaszczyt zakomuniko- Polski postanowił zawiesić na
Rzeczypospolitej Polskiej działalność instytu
wać, co następuje:
W wytworzonej wskutek nieprzyjaznej po I tu francuskiego wraz z jego oddziałami.

Dekret Prezydium Rady . Najwyższej ZSRR

Za

zdradę,

szpiegostw·o i dywersję

dopuszczone jest stosowanie kary śmierci
Agencja TASS ogłosiła następujący komunikat:
Wskutek napływających z Republik Związ
kowych oraz od Związków Zawodowych, organizacji chłopskich i dżlałaczy kul ry wy
powiedzi w sprawie konieczności zmiany de
kretu znoszącego karę śmierci w ten sposób,
aby dekret nie dotyczył zdrajców ojczyzny,
szpiegów oraz dywersantów, Prezydium Rady Najwyższej ZSRR postanawia:
I. Dopuścić stosowanie kary śrri.ierci jako

najwyższego

wymiazy kary wobec zdrajców
ojczyzny, szpiegów i dywersantow - jako
wyjątku od postanowień dekretu z 26 maja
1947 roku znoszącego karę śmierci.
Zespół tkaczek z Państwowych Zakładów
2. Nadać dekretowi niniejszemu moc oboPrzemysłu Bawełnianego Nr 2 w Łodzi. Hewiązującą z dniem jego ogłoszenia.
Przewodniczący Prezydium Rady Najwyż- leny Michalakowej, zdobył w konkursie na
najlepszy zespół jakościowy nagrodę w wyszej ZSRR - Szwernik,
Sekretarz Prezydium Rady Najwyższej sokości 150.000 złotych.
Helena Michalakowa przy
Na zdjęciu:
ZSRR - Gorkin.
pracy.
Moskwa, 12 stycznia 1950 roku.

I

Terror Mocha ·wo ee olaków
ma na celu przygotowanie „atmosfery" dla ogólnej akcji antyrobotniczej

Głosy

prasy fr ncuskiej o

prześladowaniach

Dnia 11 stycznia rb. odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Planu Gospodarczego
Nowa fala prześladowań Polaków we Fran gan:.zacje demokratyczne. Akcja policyjna no
i Budżetu pod przewodnictwem posła Popiela (PZPR), na którym rozpatrywane były bu- ej: wYW-Ołała głębckie oburzenie w szerokich siła. szczegó1nń.e odTażający charakter.
Jakiie są cele tej prowokacji antypo-lsl'.dej?
kołach francuS'kich francuskiej opinrll publi~·
dżety na rok 1950: Prezydenta RP. i Rady
cznej. „L'Humanite" pisze na powyższy te-. Chodzi przede wszys tkim o to, by pozbawić
Państwa, Sejmu Ustawodawczego oraz Naj- mat:
polskie organirz:acje masowe ich demokratycz
Rząd :francuski prrz:eprowad:z.i.ł nową ofen- nego klerowmctwa, by ułatw:ć pra-:ę agenwyższej Izby Kontroli.
sywę policyjną na Polaków i na po1skie or- I tom faszystowslcim.
1

18 tys. dzieci łódzkich
wyje:::ą;O::ur~~;e::~:!;~;o:~D
~!~~vasz~~=~~~::; D:i~e:i ~:,~:i~z~:P::k

1950
·W roku biez. z kolonii, organizowanych przez TPD, skorzysta 16 tys. dzieci z terenu woj. łódzkiego. W porównaniu z rokiem ubiegłym akcja kolonijna
obejmie niemal o 100 proc. więcej dzieci.
Poza znanymi miejscowościami górskimi i nal.lmorskimi na kolonie dziecię
ce wykorzystane będą również miejscowości w woj. łódzkim, odznaczające się
klimatycznymi.
doskonałymi warunkami

Przed wyborami
do Rady

Najwyższej

ZSRR

napływają
całego kraju radzieckiego
wiadomości o wielkim entuzjazmie, który ogarnął masy pracujące ZSRR na wiadomość
o rozpisaniu wyborów do Rady Najwyższej

Z

ZSRR.
W błyskawicznym tempie rozwij:i się w
całym kraju i ogarnia coraz szersze rz~sze ws:) ółzawodnictwo pracy, podjęte ku czci wy
borów do Rady Najwyższej.
W fabrykach i zakładach przemysłowych
w miastach i wsiach odbywają się masowe
zebrania, poświęcone przygotowaniom do wy
borów. Na zebraniach tych masy pracujące
ZSRR manifestują gorącą miłość do Partii
bolszewickiej i do Wielkiego Stalina,

Nalot Mocha na organizacje polskie, zamykanie
organizacji polskich, zasłużonych w walce o wol::
ność Francji w najczarniejszych nocach okuFJ'
hitlerowskiej albo organizacji kulturalnych 1 za.
wodowvch jest szałem ludzi, czujących swą słabość.
W tym: szaleństwie jest jednak metoda i jest określony, dla każdego myślącego człowieka, wyraźny
cel.
]est przecież szaleństwem, ale również metoda
i cel w zamknieciu np. Związku Kółek Teatral·
nych i śpieivaczych. Czy te dziewczęta i chloP_CY
polscy, śpiewający i tańczqcy mazur~ lub ku1a~
wiaJ.:a i deklamujący „Pana Tadeusza czy „w pl
wniicznej izbie" mogą być groźni dla Bidault i
Mocha?
Ich zdaniem tak. Zdaniem tych agentów imperia
!izmu amerykańskiego niebezpieczny jest każdy,
kto nie śpiewa „]an.kee Doodly".
Dla tych agentów amerykańskiego imperiali:mm
groźny jest lud fran.cuski. Bo lud francuski śpiewa
„l\Iarsyliankę" i będzie śpiewał tę pieśń wolności,
pieśń, która już nieraz wstrząsnęła twierdzami wy•
zyski~czy. ,,Międzynarodówka", ta dumna internacjonalistyczna pieśń solidarności proletariatu i
„Marsylianka" - dumna pieśń ludu francuskiego,
towal'zyszą francuskim masom ludowym walczqcym o pokój, postęp i wolność.
Lud francuski widzi dobrze dokąd prowadzq
Francję agenci imperializmu ameryhańskiego, wjm1ijący dziś fotele ministerfulne. Lud Jranc11•ki jak pisze „Ce Soir" - wie, że „stanowisko rzqdu
francuskiego wobec Polski określić można tylko
jako szkodliwe i głupie".
Spokój i rzeczowe stanowisko polskiego rzqdu
odbija .~zczególnie jaskrawo od szaleńczego lUUtroju rządu francuskiego. Zamknięcie ln.stytu Frmi.
cuskiego na terytorium Polski, jako odpowied:i na
antypolską nagonkę rządu Bidault i Mocha ma
charakter jedynie symboliczny.

Po dymisji de Gasperi'ego

Rady alnych zm·a nwpo1·11yce
domaga się cała włoska klasa robotnicza

Ze wszystkich stron Włoch nadchodzą na-1 Z ramienia Włoskiej Partii Komunistyczdal do Rzymu od robotników i chłopów pis- nej w rozmowie z prezydentem wzięli udział
ma i telegramy protestacyjne przeciw zajś- sekretarz generalny parti - Togliatti i senaciom w Modenie. W pi~mach tych wyraża ~ię tor Scoccimarro.
powzięła uWłoska Partia Socjalistyczna
solidarność z rezolucją uchwaloną przez pojak chwałę, w której zaleca przywódcom partii
słów opozycji w Modenie. Uchwała ta domaga się radykalnych zmian zwrócenie prezydentowi Republiki uwagi
JUŻ podano na konieczność zainicjonowania nowej poliobecnej polityki wewnętrznej.
tyki społecznej, wewnętrznej i zagranicznej.
* * •
Uchwała stwierdza, że jeśli nie nastapi'.~ ra
Po oficjalnym przyjęciu dymisji z rąk dotychczasowego premiera de Gasperi'ego, pre dykalne zmiany w rządzie, to nowy ga1Jinet
zydent Włoch Einaudi przeprowadził szereg weżmie na siebie całkowitą odpowiedzialność
rozmów z przedstawicielami poszczególnych za dalsze pogorszenie się sytuacji wewnętrznej kraju.
partii.

Masy pracuiq ce ZSRR

przygotowujq się do uroczystych obchodów 26-ej rocznicy śmierci W. I. Lenina
Ludność bohaterskiego miasta zwiedza masowo filie Muzeum im. Lenina.
W fabrykach i zakładach przemysłowych
i
odbywają się pogadanki poświęcone życiu
Do uroczystych obchodziałalności Lenina.
nadano Piotrogrodowi, obecnie Leningrado- dów poświęconych 26 rocznicy śmierci Leniwi. Miejsca związane z życiem i rewolucyjną na przygotowują się masy pracujące radziecdziałalnością Lenina są niezwykle troskliwie kiej Łotwy. W Muzeum Rewolucji w Rydze
ochraniane przez mieszka1ków Leningradu. otwarto wystawę poświęconą Leninowi.

Radzieckiego
Masy pracujące Związku
przygotowują się do obchodu 26 rocznicy zgo
nu Włodzimierza Lenina.
Blisko 26 lat temu imię wielkiego twórcy
Partii bolszewickiej i państwa radzieckiego

Polonii

Moch pragnąłby pmekStZ:tałcić robotników
poJskfoh w armię łamistrajków. pozbawioną
ochrony konsularnej i podpo.rządkowaną pre
sji policyjnej.
Terror poJicyjny, upraw..any wobec Polaków, ma na celu przygotowalllie „pomyslnej
atmosfery" dla ogólnej akcji antyrobotniczej.
Uderza się najpierw w cudzoziemców, by po
tern kontynJUować akcję w stosurnku do Fran
cuzów.
Rrząd francuski stosuje klasycZl"ly proceder.
Ta sama palka pol:cyjna, te same kajdanki,
których się używa przeciwko Polakom, Hiszpanom, Grekom, Włochom, Rumunom, - ma
ją być zastosowane również przeci.wko Fran-

curom.

Pogrom Po·l aków we Francj1i ma jeszcze
inny cel. Rząd pragnie „usprawiedii•wić" sabotaż stosunków handlowych polsko - francusk:ch.
Sabotaż ten stosowany j€St na rozkaz Arne
rykanów. Amerykanie są bowiem przerażeni
SZY'bkim tempem odbudowy Polski demokratycznej. Przyznał to wczorajszy „New York
Herald Tribune", który zmuszony jest stwier
d-z;ić, że Polska osiągnęła zdumiewające rezultaty w swym :ro:z.woju gosipodal!'czym.
W tym stanie rzeczy Departament Stanu
pragnąłby wstrzymać wymianę handlową ze
WSiehodem, a :rząd :francug.kJi n:e waha siię śle
po spełniiać ży<;Zenia Waszyngtonu, mimo, że
poświęca on tym samym interesy Francji.

52 marynarzy
zatonęło

w lodzi podwodnei

Agencja Ęeutera donosi, że brytyjska łód!
podwodna „Truculant" zatonęła w kanale J..a
Manche przy ujści!.l Tamizy wskutek zderze
nia ze statkiem szw•edzkim „Divina". Kapitana i kilku marynarzy, zna;dujących się na
pokładzie, zdołano natychmiast uratować.
Admiralicja brytyjska ogłosiła w piątek
komunikat, stwierdzający, że nie można już
liczyć na uratowanie pozostałych w łodzi pod
wodnej członków załogi w liczbie 52.
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Nowe drogi i zadania stojq otworem przed naszym handlem uspołecznionym.
Reorganizacja pracy w Ministerstwie Handlu Wewnętrznego
Realizacja planów inwestycyjnych
Szybko postępujący rozwój handlu cy sklepów). handel detaliczny Central
aparatu handlowego
u~poleczryionego stawia u progu realiza- 'Państwowych, łącznic z PDT, oraz po- uspołecz. nionego
w latach ubiegłych
nadążała
zawsze
nie
przedmiast
szeregu
w
ostatnio
wstale
poważ
coraz
CJi zadan pianu 6-letniego
nieisze i coraz szersze zadania przed siębiorstwa Miejskiego Handtlu Detali- i.a potrzebami. Zadaniem Biura Inwestvcjj w Ministerstwie jest spowodowaMinisterstwem Handlu Wewnętrznego. cznego.
Sklepy wiejs_kie, w liczbie ponad' 22 riie przełomu zarówno w planowaniu
Szczególnie zarysowuje się wzrost zakresu działalności Ministerstwa na od- tysiące, prowa::J:zone przez spółdzielnie jak i w rPa!Jzacji planów inwestycyjnych
cinku skupu i kontraktacji artykułów rol g-minne. mimo znacznych postępów w hand1'.u wewnętrznego.
Równocześnie z powołaniem nowych
nych, rozbudowy uspołecznionego han- zaopatrzeniu ludności wiejskiej, posia1
organizacyjnych :J·okonano w
iednostck
wymagająusterek
wiele
jeszcze
ja
da
miejskiego
d ]1ł_ detalicznego, zarówno
jak i wiejskiego oraz inwestycji, od któ cych usunięcia. Ten dział handlu, w .M inistersi.\vie reorganizacji pozostałych
rych. w du~ym stopniu zależy realizacja l-:tórym muszą być stosowane odrębne Departamentów i Biur, przystosowując
planow rozbudowy sieci han:l.Jowej, prze metody pracy, został skoncentrowany w je do nowych zadań, wynikających z pia
nu 6-letniego.
chowalni, magazynów, chłodni itp. urzą Biurze Handlowym
· _ _ _ _ _ _.....;__. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - dzeń obrotu towarowego.

po~~~i~~fa s~~~~~~:~y Mfnoi~
ni~~~noąśte Handlu,

Wewnętrznego odręb-

~terstwie

nych wyspecjalizowanyc h jednostek or-

gasi~~cyd~{yj~~łów

rolnych przez handel
uspołeczniony zwiększa się z każdym
rokiem. Jednocześnie rozszerza się zakres artykułów, objętych kontraktacją.
W ten sposób wprowadza się :lb produk
cii rolnej elementy gospodarki planowe j, przestawia.iąc tę produkcję we właściwym kierunku.
Planowy. ~kup artyk~1łów rolnych i ich
ko~traktacia prowadz1 ~o syste!11~ty~z~
neJ popr~wy za.~patrzema ludnosc1 m1eJ
ski:1 w zywnosc or~z przemy~łu przetworczeg~ w surowiec: zap,ewma przy
.ym wyzszą dochodowosc gospodarstwom. rolnym.
M. m. "". roku gospodarczym 1959-~1
ksmtr.a~tac1a artyku~ow rolnych obe1mie
rowmez pszemcę. Jal:ll· . grykę._ faso_Ję.
gr~ch, wczesi;e z1emma~1, mekt~re. ZIO~
la itp . . Na<l•zor nad tymi zagadmemam1
~prawu Je nowoutw~:zony Departament
Skupu i I(ontraktaCJł.
uspołecznionego

'

han:lłu

wy, wrnz z czynnikami administracyjnymi, opracowuje formy organizacyjne
tej akcji. I tak, jak już podawaliśmy,
w dniu 12 bm. odbyła się w Zarządzie
IGłównym Związku Włókniarzy konferencia dyrektorów technicznych i komisarzy oszczędnościowych ze wszystkich
centralnych zarząd•ów zwołana w sprawie ustalenia wytycznych dla nowej, od::J.olnej akcji oszczedności indywidua!_
nych w produkcji włókienniczej.
Postanowiono do dnia 15 .bm. przedstawić w Głównej Komisji Współzawod
nictwa Pracy szczegółowe projekty poszczególnych centralnych zarządów. Ze-

J 1

rowno eg e ze

wakcji

szych zd1·

I

I

kropel potu musi przy tym przelać„. Nę
darzami jesteśmy wszyscy, małorolnymi.
Pan markiz mieszka. sobie v; Rzymie w
pięknym pałacu, a tu za naszą wsią ciąg
nie się dwa tysiące hektarów ugorów nie
mizerowane oblicz.' k0biet, na wetle po- zasianych, nie uprawianych - ugorów na
stacie wyrostków, ktćrzy nie często na- których pan markiz raczy urządzać trzy
jadają się do syta - podniósł do góry ło- razy do roku polowania. I to jest właśnie
niesprawiedliwością, ż~ biedak, który bopatę i zakomenderował:
daj pazurami uprawiać chce ziemię, nie po
- Maszerujemy!
- Maszerujemy - z zapałem powtórzy siada jej wcale, bogacz zaś, który ma jej
nadmiar, marnotrawi ukryte w niej bogali chłopi i chłopki...
ctwa ! Prosiliśmy, ażeby pozwolono nam
Tłum ruszył naprzód.
Wieś, przez którą przechodzili, była opu ziemię pana markiza wziąć przynajmniej
bo wszyscy pomaszerowali ra- w dzierżawę. Ale powiedziano nam krótko:
stoszała zero z Aldo Spolettem. Tylko w pewnej „a gdzie będzie polował pan markiz?"
chwili, kiedy mijali kościół, spoza murów Więc też pole to zajmiemy sami. Zaorzemy je, obsieJemy ~ niech potem spróbują
cmentarza wyłonił się kościelny.
·
Zastąpił idącym drogę i podniósł do gó- wydrzeć nam je!
- Prawo złamiecie - warknął koście!ry obie ręce.
- Bracia, dokąd idziecie'? Jaki opętał ny, ale Aldo Spoletto odtrącił go na bok i
was szatan? Chcecie popełnić niesprawied- wraz ze swoją gromadą pomaszerował dalej.
liwość
Ugory markiza di Montenuovo ciągnęły
- Nie opowiad:i.j nam tu o szatanie! zawołał głośno Spoletto. - I nie praw ka- się aż niemal pod same zbocze gór. Rosły
zania o niesprawiedliwości, bo to co chce.- na nich dzikie chwasty. 1 zielsko. Ale pod
my czynić jest włafoie słuszne i sprawiedli nimi drzemała ziemia tłusta, wypoczęta.
Kiedy tłum chłopów rozrzucił łopatawe!
mi pierwsze zagony , z piersi wszystkicl;r
- Zagarnąć ziemię pana markiza? Ty to nazywasz wyrwał się okrzyk zachwytu.
oburzył się kościelny . -- Ziemia!„ żyzna, błogosławiona ziesłusznym i sprawiedliwym?
- Tak jest - odparł z mocą Spoletto.' mia!„. To nie te nasze usypiska i kamieni- Spójrz na tych. którzy idą wraz ze ska !.„ Tu rzucisz ziarno psztnicy, a wróci
mną. Znasz ich dobrze. bo wszyscy oni po- ci się ono stokrotnie!
Tłum chłopów rozsypał się planowo po
chodzą z twojej parafii. Oto stara Katarzyna- siedząca na ćwierć hektara skałek. dworskich polach. Pługi odwalać zaczęły
Oto Maria, która ma prawie tyle metrów skiby ciemnej ziemi. Pługi ciągnęły przykwadratowych winnicy, ile dzieci. A oto prowadzone konie i muły. Stary Mateusz
Mateusz. Ze swojego kamienistego pólka zaprzęgnął do pługa krowę, prawie tak
wydobYWa on tyle ziarnek kukurydzy, ile samo stara jak on sam. Maria. która nie

Krew na ugorz e
Dalekie szczyty Abrruzów zaczęły srebrzyć się, rozjaśnia(, aż wreszcie góry zazrobił się
płonęły czerwoną iluminacją:
świt.
Aldo Spoletto spojrzał na wschód i wyprostował się.
- Już czas!„.
- Już czas! - powtórzyli Guissepo i
Parini.
Od strony wsi ciągnąć zaczął zwolna jakiś osobliwy pochód. Szli starzy i młodzi.
Jedni na wozach, inni pieszo. Jedni nieśli
prymitywne łopaty, inni szli z pługami, za
przągniętymi w konie i muły.
- A więc jesteśmy!.„ Dzień dobry!
dzień dobry!„. Idziemy dalej.
Stary gościniec, o którym mówiła legen
da, że kiedyś zbudowali go Rzymianie,
znów nagle zapełnił się tłumem: to z są
siednich wiosek nadciągnęły nowe gromady
r.hłopów. A ponad ic.h głowami trzepotały
się radośnie czerw-:me sztandary„.
Alan Spoletto przesiedział trzy lata w
więzieniu, a dziesięć na wyspach Lipparyj
skich. Za czasów Mussoliniego. Za to, że
Razem trzynaście
walczył z faszyzmem.
lat: a trzynaście lat to bardzo, bardzo duźo !

Ale Aldo Spoletto miał mocne plecy.
Nie ugiął się nawet pod tym ciężarem.
be wierzył. I walczył
Pozostał młody dalej z tymi którzy oszukać chcieh lud.
Teraz wyprostował się, jak wódz przyjmujący defiladę. Spojrzał - na wys4-rzępio
ne ubrania chłopów-łachmaniarzy, na wy-
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Nagrody dla autor6w na 1· p

(odzienna nowelka „Expressu"

•

oszczędnościowej

zarówno pod względem rozplanowania•
oć
·1ęknie1·
sieci sklepów, jak i unowocześnienia me
"!
tod pracy.
Dozwolone są wszystkie formaty zdjęć,
Naczelna Dyrekcja Funduszu Wczasów
Utworzonemu ostatnio DepartamentoWi Handlu Detalicznego podlega handel Pracowniczych ogłasza zimowy konkurs pożądane byłyby jednak formaty większe,
spółdzielczy W miastach (około l~~ fotograficzny pod hasłem „Na wczasy zi- z uwagi na projektowaną wystawę prac.
mowe - po zdrowie", dostęrmy dla wszy- Maksymalna ilość fotografii dla jednego
stkich fotoamatorów, fotografików i za- autora - 5 sztuk. Każde zdjęcie winno
być podpisane godłem, bez nazwiska i adwodowych fotografów. • .
' t WO
· t przez p ans
rcsu zwrotnego.
świa
wczasom
poświęcony
jest
Konkurs
a
przeyę
Nagrody w konkursie wy::ioszą: I do ta pracy w okresie zimy i ma na celu, poI(omitetu Ministrów
Uchwałą
Spraw Kultmy - Wvższa Szkoła Filmo za popularyzacją wypoczynku zimowego, 30.000 złotych, II - 20.000 złotych i ill
wa w Łodzi została' przekształcona na zobrazowanie akcji wczasów pracowni- - 10.000 złotych. Niezależnie od tych na.Państwową Wyższą Szkołę Filmową w czych jako ważnego zagadnienia gospodar I gród wyróżnione zostaną trzy dalsze praczego i społecznego. Nadesłane prace win- ce, których autorzy otrzymują skierowa·
·
'Łodzi".
· na b ~zp ł a t ne. 2·.t ygo.dn'wwe w~zi;sy d 0
· wcza me
·
· z~ązane
b yc' t ema t yc~n~e
lt
I(
t
·
.
z a k CJą
n~
i
U. u.r~
M ims ra
Zarzą:l!zeniem
prze_z siebie rrueJscowośc1 i w do
wybraneJ
oraz
Sztuki uchwała ta weszła w zyc1e z sow, prze.dstaw1'ic piękno przyrod~
wolnym sezome roku 1950.
obrazowac klasowy charakter wczasow.
dniem l stycznia 1950 r.

Szkoła

*

ZMP-OWIEC Z PIOTRKOWA: - Szkoda,
że natychmiast po powrocie po odbytej służ
bie wojskowej, a więc w październiku ub._ r.
nie przystąpił P::.n do ulgowego egzammu
czeladniczego, mając za sobą praktykę w rze
miośle piekarskim i dwie klasy szkoły za.w?dowej. Ulgi, niestety, wygasły 31 grudma
ub. roku.
W tej chwili pozostają Panu dwie drogi:
albo zł~żyć podanie dq Dyrekcji Okręgowej
Szkolenia Zawodowego, Łódź, ul. Piotrkowska
125 o dopuszczenie jo ulgowego egzaminu
eksternistycznego celem uzyskania ~wiade
ctwa czeladniczego i n::.dmienić, że z powodu
służby wojskowej nie m6gł Pan we właści
wym czasie ukończyć ostatniej klas~ s~o~
zawodowej. Druga droga - odczekac k.rotk1
okres, gdyż, jak nas poinformowano, ZWlą~~~
Izb Rzemieślniczych zabiega u władz o ulgi
dla tych, którzy z uzasadnionych powodów
nie mogli ukończyć szkoły zawodowej.

* WŁAD. NOG.:-1all:
CZYTELNIK
zapytuje Pan odnaleźć jedynego brata rozdzieliła was zawierucha wojenna, a wie
Pan, że przebywa on w Polsce.
Powinien Pan napisać listy do wszystkich
brania w tej sprawie odbyły się już w województw (Wydział Ewidencji Ludności.),
·
d'llill wczorajszym.
prosząc w liście o sprawdzenie w kartotece
Przy centralnych zarządach, zjedno- i ew. podanie adresu. Do listów należy dołą
rzeniach, oraz w fabrykach zostaną czyć personalia brata. życzymy dobrych osiąg
utworzone I(omitety Oszczędnościowe, nięć.
*
*
w skład których wejdą dyrektorzy techCZYTELNIK ZE SZCZECINKA: - Poniczni. produkcyjni, finansowo-admini~tracyjni, socjalni, komisarze oszczędno wieść nie wyszła w książkowym wydaniu. O .
numery „Expressu" należy na.pi.ściowi oraz racjonalizatorzy i przodow- wszystkie
sać do Kolj)'Ortażu, ul. Więckowskiego nr 5.
pracy.
nicy
I(omitety te będą miały za zadanie
Osiąeni•cia ,,Wełny"
Drzedyskutowanie bolączek oraz zapro'i
.,,
jektowanie nowych posunięć organizaNr. 38 na I miejscu
PZPW
Robotnicy
wyjścia
punktem
były
by
które
cyjnych.
Grudzień ub. roku przyniósł dalsze osiąg-.
c'la akcji indywidualnych oszczędności
projiukcyjnych na terenie daraei fabryki. nięcia w produkcji przemysłu wełnianego.
w miesiącu tym plan produkcji tkanin go-Po przeanalizowaniu tych wniosków
będzie można ustalić nową formę współ towych wykonany został w 105,8 proc. Plan
zawodnictwa pracy, jaką niewątpliwie produkcji tkanin surowych przekroczony z°'"
przyjmie masowa akcja oszczędnościo- stał o 3,4 proc. Przędzalnie czesankowe wykonały plan produkcyjny w 112 •4 proc.
(w)
wa fabryk włókienniczych.
Spośród załóg fabrycznych najlepsze wyniki uzyskali robotnicy PZPW nr 38 w Łodzi,
wykonując miesięc:;r.y plan produkcji tkanin

Każdy włókniarz weźmie udział

I
d
K
a
~~~~ p~~~;e~6~r~~re~;e~s~~~~~~i:~i~: On:· Urs
Działalność

·
d e t a Iicznego
wymaga -

ALFRED RUT.: W sprawie egzaminów dla
eksternów .powinh:m Pall1 się rnwrócić do kura
torJum srzikolnego.

Nowa forma wspo' ł zU~ wodn., ctwa

Akcja oszczędnościowa w przemyśle
1vłókienniczym przybiera coraz większe
rozmiary. Kadcgo dnia mnożą się zgło
:"zenia zespołowe tkaczy deklarujących
swój udział w tym ruchu.
Niezależnie od tego aktyw zwi ązko-

14

(w)
kowie (117 proc. planu).
u1n11111111;1Hllllllllltnlllll\ł\ttllllł\\łllł1\m~•m111mn11\ł\ltilł1lłlllllł\lłllłlll\1Ullllllll\l!lllllmmr11
Km. 477-50.
OBWIESZCZENIE o LICYTACJI
RUCBOMOSCI

Komornik Sądu Grodzkiego w Łodzi, rewiru IV-go, mający kancelarię w Łodzi, ul.
Andrzeja Struga Nr 7 na podstawie art. 61!2
k. p. c. podaje do publicznej wiadomości, że
dnia 19 stycznia l 950 r. o godz. 12-ej w ŁGdzi, ul. PL Dąbrowskiego Nr 5 odbędzie się
I-sza licytacja ruchomości dowodów rzeczowych, skonfiskowanych na rzecz Skarbu Pań
stwa . składają~ych_ się z b~ż~teni złote_i, z:g:irkow męskich 1 damsk1cn złotych 1 2 lisow srebri:ych, oszacowanych na łączną suzł 266 ·610 · -można oglądać w dniu licyta
męRuchomoki
cji w miejscu i czasie wyżej oznaczonym.
Dnia 12 stycznia. 1950 r

I

nawet krowy, zaprzęgła ~ię do
sama wraz Zf' starszymi dziećmi.
Przyzwyczajone do ciszy ptaki podrywały się do góry. Spłoszony li8 uskoczył w
bok i przepadł za łożyskiem wyschniętego
strumienia. Całe pole rozbrzmiewało wołaniami radosnych głosów, zgrzytem płu
gów i łomotem łopat.
Nagle od strony miasteczka nadjechały
dwa ciężarowe samochody. Wyskoczyli z
nich pośpiesznie karabinierzy: to administrator majątku markiza di Montenuovo
posiadała
pługa

zaalarmował władze.

Na widok nowoprzybyłych chłopi zwarli się w gromadę i stanęli w twardym milczeniu, posępni, nieustępliwi.
- Nie rzucimy ziemi, którą już zoraliśmy i obsialiśmy!.„ A czynsz dzierżawny;
opłacimy w wysokości przewidzianej przez
prawo! - zawołał ?. mocą v; imieniu wszy:
'
stkich Aldo Spoletto.
- Proszę zejść z pola bo inaczej każę
warknął oficerek w elegancko
strzelać! skrojonym uniformie.
- Czyżby pan ośmielił się strzelać do
kobiet i dzieci? - wyprostował się Spoletto.
Ale tamten ośmielił się„. ostro zabrzmia
la karabinowa salwa.„
„.Kiedy Aldo Spoletto oprzytomniał, zobaczył, że leży na ziemi w kałuży krwi.
Coś mocno bolało go w piersiach, a stara
Katarzyna, podtrzymując mu głowę, zawo
dziła.

Tyle krwi!.„ Tyle krwi!„
To nic! - bardzo blado uśmiechnął
ta krew wsiąknie w zie
się umierający mię.„ Ale ziemia„. ziemia będzie nasza.a
i zwycięży SDrawiedliwość„.
-

.(tl M.)'
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WA ·CKA

WICKA I

PRZY&ODY

I

I

ADMINISTRATOR.: - Nie jestem doWISEK: ~Czy tu dozorca?
WICEK: - Czy tu dozorca?
WICEK: - Gdzie spi.s lokatorów?
zorcą, tylko a.j 1mi.nistratorem domu!
PRACZKA: - Tylko bez zaczepek!
SZEWC: - Nie mój panie! Widzisz
OB.: - Nie mam pojęcia!
. WICEK: - To wywieś pan napis i
WACEK: - Ależ pros'zę pani ...
I przecie, że jestem szewcem!
WACEK: ~ No to gdzie dozorca?
PRACZKA. - Dam ja wam dozorcę. listę !ókatcrów, a nie będą pana nachoWACEK: - A gd•zie dozorca?
OB.: - Także nie wiem! Ja nie jesdzić po informacje!
1jak ździelę mokrą ścierką!
SZEWC: - Tu nie informacja!
tern z tego domu...

I znowu mokro •••

I

I

.
t I

Ochrona zdrowia w fabrykach

Ili.I
kapr)lśnei pogądy
I znów pogoda spłatała nam figla.
Wbrew przewidywaniom meteorologów
mróz zelżał, jak na złość. Najniższa tempe
.
ratura wynosiła wczoraj 2 stopnie. Spowo
dowały ją ma,sy powietrza polarne-morskiego, które napływają do nas z kierunku północno-zachodniego.
Gdyby można było ,wierzyć meteorologom, którzy zapowiadają z kolei dłuższy
okres takiej pogoa.y, musielibyśmy zdjąć
Równolegle do reforrr;y lecznictwa
grube futra i nosić nieco lżejsze płaszcze zi społecznego . następu !ą w Łodzi zmiany
mowe. Ale kto wi·~, czy właśnie wtedy nie na odcinku ochronv zdrowia robotników
wrócą znowu 20-stopniowe mrozy„.
w samych zakładach pracy.
(bk)
Sprswa ta, żywo obchcdząca ogół pra
miasta, stanie się
rującvch naszego
przedmiotem specjalnei konferencji, któ
rą zwołała Okręgowa R.ada Związków

Figle

pomagać będą
mvsłowi

ambulatoriach zakładowych. - lekarze przenie leczyć, lecz zapąbiegać chorobom
Zawodowych na ::lizier1 jutrzejszy.
Na konferencję przybędą wszyscy lekarze przemysłowi Lodzi, przedstawi·-:Je]e rad zakladowych, świata naukowego, wreszcie przedstawiciele Wydziału
Zdrowia. Spodziewanv jest także przyjazd delegata CRZZ i \Var~zawy,
Wiemy wszyscy, jak do tej pory wy-

I glą::l'ą!a opieka nad zdrowiem

pracują-

cvch \V fabrykach. Lekarze, zaangażo
wani do zakładów przemysłowych, traktowali swe obowiązki czysto formalnie.
Praktyka wykazała, że nie wszyscy le~arze fabryczni wywiązywali się ze
:,wych zadań w sposób, który by mógł
gwarantować idealne stosunki na odcin~.
ku sanitarnym.
dla kierQwców samochodowych
Dlaczego tak było - łatwo wyjaśnić!
Dział Włókienniczy PSS (Piotrkowska
rZamiast . przepisowych 6 czy 7 godzin
190) otrzymał ostatnio większą partię rę~
m i pracy, lekarz fabryczny prze_bywał w za·•
,
kawie dla kierowców samochodowych oraz
kładzie przeciętnie l godzinę .j:ziennie.
.
brezentowe rękawice robocze. Dla kierowsię, że przychodził do _fabryki
Zdarz.ał?
stołówek
i
gastronomicznych
i
2akładów
Kontrola
ców sprowadzono rękawice jedno-, dwurzadw:'J, bo dwa razy w tygodnrn.
trzypalcowe, wyłożone kożuszkiem, roboRobotnicy nie wiele mogli mieć korzy
Nie we wszystkich restauracjach, za- :zy z Do~orów Sa~itarnych .s_oraw?·za_ć
cze natomiast posiadają wewnątrz flanelę.
kła::I.ach zbiorowego żywienia i stołów- <:>ęda zarowi;io og;olne wa~umn. h1g1e01- ści z takiej opieki. I nie byli też z niej
kach fabrycznych właściciele czy. kie- czne 1ak tez rozpla.nowame. !oi::aiu. . zadowoleni: Rady zakładowe wysłucharemonllł
~<:?ntrolę tę . ro~poczęto JUZ w ?n:u ły niejedną słuszną skargę.
rownictwa dbają o utrzyrnanie lokali i
'Jl
'ł I
Całe to zagadnienie wymagało już
kuchni w naieżytej czystości. Do \Władz ~z1sH~iszym. Je1 p1~ :wszy et~p obeJm~e
trwają mimo zimy
częste okoł 0 180 rest~ur~c.1 , 80 ?t~łovyek fao, Y dawno ostatecznego rozwiązania.
miejskich wpływały ostatni0
Zima była dotychezas w budowni- skargi na panujące tam nieporządki. Do- :~n) eh . 7,0 cuki~rn ~ 20 p1w1?-rn· Lusatra- chwile, gdy przesądzona została sprawa
dwie okresem całkowitego zastoju i rywcze kontrole potwierdziły te .zarzu- c. Ja trwac będz1~ a z :ilo. konca lute!' o. unowszechnienia soołecznei służby zdro
.
. t . ., r- ·t
~ ł
t I'
.
Tym razem me ~ą to za<lne „prze1ew- ·.
przerwy w robotach. Nikomu nie wpa- ty.
Fakty te ~kłoniły władze san.itarne do ki". O ile bowiem stwierdzi się karygod- '."'.ia', wykrys_a iz~~ a a :,ię ez~~ m\~~dło do głowy, że „martwy sezon" może
syste ie P Y
i<0ncre~c 1ya z y ibn
być zniesiony, że można, nawet mimo zlustrowania . wszystkich zna jdu_ią;:ych ne uchybienia, lokal zostanie .z .1tDiejsca
.
chłodów, prowa:ilzić w nowowybudowa- się na terenie Łodzi lokali gas!roncrii- zamknięty a właściciel pociągnięty do .e arzy a r czn c ·
Władze ,d?s~ły do _wn.10sku, że przy
(se)
nych domach wewnętrzne roboty instala cznych i stołówek. Spcc1sini. kontrole- 1odpowiedzialności.
coraz częsc1e1 otwieranych przychodcyjne. tynkowe, ciesielskie itd.
niach przyzakładowych Ubezpieczalni,
ł
Praktyka nowoczesnego budownictwa
9
nie ma powodu udvielać lekarzom fabry•
•
zerwała z zacofanymi metodami pracy,
cznyrn uprawniei'i lekarzy ubezpieczaJ-·
~a
które nie odtpowiadają już zupełnie tern
nianych.
pu naszego życia.
Ustalono natomiast. że lekarz fabryu
L.
•
"LM"•
•
1..
W lodzi ·roboty wykończeniowe w
czny ma nie leczyć, ale zapobiegać choOWSZ8Cnna .
. tifUCnOIDi W Ha~u~IZSZYl11
nowych budynkach kontynuowane są
Ku końcowi dobiega ją już prace zwią r~bom .. Ma. pr~eprowa~zać regul'.lrnie
„Powszechna" przystąpiła j~tż do prac
mimo. _zimy w całej rozciągłości. Ni~
1!1~ ta~{ze. przerw w rem on tac~. Oczyyv1- nad uruchomieniem nowej restauracji- zane z remontem <la wnego „Baru My- . O;<reso,we badam a _załog1 fabrycz_ne1, ma
sc1e .m~ 1est tu mowa ? _k~yc1u da~~ow, baru, która powstanie przy u1. Pabiani- śliwskiego" przy ulicy Narutowicza s. ustal.ac czy robotrn~y są nalezyc1e obsa. PSS rlzem na stanowiskach - pod kątem
t
. 1, t
ł
~hociaz -~ pewne bez_sm~zne d'.11 r to ckiej 163-165, jako pierwszy tego ro- 'V
1est mozuwe. Repe,r~1e ~1ę klatki scho- 1 :fiz aju lokal w tci d.zielnicy. Nowa pła- 1 po ow:e . u ego nowa _res auracia . . 1 widzenia warunków pracy i kondycji fidowe, _wewnętrzne sciany, a nawet bel- cówka, której uruchomienie nastąpi w otworzy JU~ swe, P?<lwoJe, dl~ s~erokie1 'zycznei pracujących.
Oprócz tego obarczono lekarzy prze(at)
kowame.
1kot'icu lutego. b~dzi<> mogła nakarmić. :·zeszv p~hhcznosci. p~j~bm~ Ja~ ?wa
PC?Przedme, lok~J ten _na,e~y rown~ez ~o mysł0wych nowym obowiązkiem. Mają
- - - - - - - - - - - - - - · • - m m • a \ d o 1.200 osób dziennie.
O wiele wcześniej, bo 1uz około 25 V>'. 1 ęf<~.z~~h. gqp · będ~ie mogł codziennie oni miano\vicie opiekować się wychowaniem fizycznym w fabryce i sportem
bm., nastąpi otwarcie nowego baru przy oos,uzyc do i.2 oo osoh.
w .....
Uruchamiając te placówki zbiorowego robctnkzym.
wyi
Obszerny
131.
Wólczańskiei
ulicy
Właściciel
Pan O. zamierza kupić auto.
Często robotnik, posiadający chore
stawnie u1ządzonv lob~ bedzie wyda-1 ~ywienia, „Powsze.c hna" będzie pcsi-abardzo zachwala maszynę:
1
1
- Jest to ostatni cud· techniki ... - powia- wał również ponad tysi.'J~ tanich obia- ,fała w końcu lt tP~ :0 18 czynnych jad'ło- serce , jalqś niedomogę, czy wa1ię organiczną. nie wiedząc o tym, uprawia
·
(kb)
(.ajni.
da. - Jedzie łagodnie, że wcale nie czuje się dów dziennie.
jazdy. Motor działa tak cicho, że wcale go
sport, który podkopuje jego siły, podobA co się tyc;:y
nie słychać. Żadnej woni„.
miejsce z nieodpowiednią
nie jak to
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Dla Smutnych I

szybkości, to mogę panu powiedzieć tylko ty
le, że ta maszyna pędzi z taką szybkością,
że jej prawie nie widać.

Pa.n O. kiwa głową, wreswie <J>dzywa sdę:
- A może pan ma coś im1ego? „. Po co mi
takie auto, którego wcale nie widać?„.
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*
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Słynny aktor M. występował kiedyś w roli
Romea. Julią była jakaś mfoda aktorka. Pv
przedstawieniu aktor zwraca się do swej par .
·
tnerki:
- Wie pani, to bardzo ch3rakterystyczne.„
Jesteśmy typową parą aktorów. Ja na scenie
jestem tak naturalny jak w życiu, pani ·zaś
w życiu jest tak samo sztuczna jak na scenie ....

*

*

* profesor - astrogodziny tłumaczył
nom pewnej pani zasady astronomii. Już zda
wało się. że dama rozumie najzawilsze problemy tej nauki, gdy nagle z karminowych
jej usteczek pa~a następujące pytanie:
- To ciekawe„. Bardzo ciekawe„. Tylko
niech mi pan jcs:.:cze jedno wytłumaczy! Co
panu łatwiej przycb.odzi wyko11ać: zaćmienie
słońca, czy księżyca? •••
Pół
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Obok nowej taryfy pocztowej i tele- I Pod tenże numer mogą dzwonić rozkomunikacyjnej. o czym informowaJiś. largnieni profesorowie i inni zapomina!
my już szczegółowo naszych Czytelni- scy z prośbą ó przypomnienie o ważków, na uwagę zasługuje szereg wpro- nych datach, np. terminach wpłat, konferencji itp., a nawet gdyby zapomnieli,
wadzonych innowacji i ulg-.
międzymiastowych to o dacie własnego ślubu i godzinie, w
W rozmowach
okres ulgowy, obowiązujący dotychczas której mają się stawić do urzędu stanu
w godzinach od 21-ej do 7-ej, zostaje cywHnego. Kosztuje to 30 złotych.
Istnieje jeszcze szereg innych usług.
przedłużony o 3 go:ilziny, tj. od 19-ej do
_
8-ej.
Telegraf wakzy o lepsze z telefanaKto szykuje się w podróż, a nie chciał
by zaspać - telef on może spełnić rolę mi. Depesze z życzeniami m!)Żi:a nadabtdzika. Wystarczy zadzwonić pod nu- ,i..- ać w okresie wcześnie:szyrn z zastrzemer 9 i poprosić o obudzenie. Usługa ta .żeniem, aby były doręczone we właściwvm dniu. 01)łata wvnosi 10 zł
kos1.tow::ir. hi>rlzi~ 20 ?Jntvch.

ma

pracą.

I w tym wypadku interweniować musi natychmiast lekarz fabryczny.
Lekarz fabryczny będzie miał więcej
pracy, ale będzie też zatrudniony w fabryce przez pełny dzień pracy. W ten
sp·o sób będzie w stanie wykonać wszystko _co j:o niego należy, zgodnie z wymagami władz.
Lekarze fabryczni będą urzędować
tylko w fabrykach powyżej 500 zatrudnionych. W mniejszych - prncować będą tylko specjalnie wyszkolone sanitariuszki. które potrafią zrobić w nagłym
wypadku zabieg, luh zastrzyk. Sanitariuszki rekrutować się będą spośród robotnic, córek lub sióstr przodowników
pracy . Otwarty zostanie dla nich półrocznv kurs.
Nie będzie w mieście. ani jdnego zakładu pracy, który by był pozbawiony
(cis)
olitałej opieki sanitarnei.
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Zimowe mistrzostwa lekkoatletyczne

Dwudniowe zawody w Przem.,,ślu W)'każą, które Zrzeszenia,
Okrt;gi i Klub)' pracują najlepiej

W sobotę i niedzielę przed południem
(:!Qa zrzeszeń), skoki: w dal, wzwyż, o
tyczce, trójskok z miejsca i z rozbiegu rozegrane zostaną eliminacje w poszcze
gólnych konkurencjach, popołudniu zaś
.:iraz pchnięcie kulą;
dla kobiet - biegi na 50, 500 m. i 50 finały.
W punktacji oprócz klubów i okręgów
m. pp!: oraz sztafety 4x50 m. i 10x50 m.,
skoki: w dal i wzwyż oraz pchnięcie będą klasyfikowane również zrzeszenia.
Punktacja obejmie sześciu najlepszych
kulą.
zawodników w każdej konkurencji, przy
czym za pierwsze miejsce będzie przyznawane 13 iJkt., za II -· 8, za III - 5,
'la IV - 3 itd.
Organizatorem mistrzostw jest rzeW oczekiwaniu niespodzianek na basenie Ogniska
szowski OZLA, który przyjmuje zgłosze
W chwili, gdy kadra reprezentacyjna opu-1 wodnikami, lecz dzięki wynikom uzyskanym
szcza Łódź, by walczyć w Gdańsku o puchar zakwalifikowali się do kadry pływaków łódz nia do 11 lutego.

Tegoroczne zimowe mistrzostwa Polski w lekkoatletyce odbędą się w dniach
18 i 19 lutego w Prze-myślu. Program
zawodów przewiduje:
dla mężczyzn - biegi na 50, 800,
3.000 m., 80 m. pp!. oraz sztafety 4x50
m„ 3x800 m. (d'la klubów) i 10x50 m.

AZS- Chemia starzy rywale

CECYLIA DRÓŻDŻF.WSKA
Mfoda 23-let.nia kobieta z uśmiechem odpowi::tda na iyczeni'l.
- To tak od kilku miesięcy, odłtąd wyszłam za mąż. Każda chce powiedzieć mi coś
miłego w tym nowym okresie mojego ŹY··
cla. Ja zaś odpowiadam zawsze jednakowo.
Pra;;nę przede wszystkim osiągać coraz lep
sze wynili:i w pracy przy moich 4 krosnach.
•ryiko bowiem t~ drogą będę mogła dać
gwarancję dobrobytu swojej nowozałożonej
roclzinie.
Cecylia Dróżllżewska - Kujawa jest tkacz
Pracuje w PZPB Nr 8 i od
ką od 4 lat.
pierwszej chwili bierze udział w współza-

PZP - sekcja pływacka AZS i ;,unia-Chemia" postanowiły, nawiązując do istniejącej
od dawna rYWaliza<:ji między sobą, rozegrać
w niedzielę o godz. 17-ej na basenie „Ogniska" dwumecz pływacki.
Już na treningu dało się zauwaźyć dość du
że podniecenie wśród zawodników. Pomimo,
że pływacy ohu klubów zn:1.ją się doskonale,
gilyź mała ilość godzin treningowych na basenie zmusza ich do wspólnych treningów, to
jednak zawody mogą przynieść pełno niespo
dzianek.
Bardzo ciekawym będzie pojedynek pomię
dzy Janasem (Un;a - Chemia) a Petrim
(AZS) na dystansie 200 m kla.,-;ykiem i 100
m stylem motylkowym. Obaj są młodymi za

kich.
Licznie przewi1lziane sztafety oraz mecz
ui.łki wodnej przyniosą widzom wiele emocji. Dotychczas drużyna piłki wodnej AZS-u
odnosiła zwycięstwo nad Unią-Chemią. Niewiadomo, czy szczęście dopisze AZS-iakom
i tym :-azem.
będzie
Dużym urozmaiceniem zawodów
start zawoilniczek AZS-u, między inn)mi Ma
czewskiej i Puchowskiej.
Przewidziany jest również liczny start mło
rlzików tzw. „narybku". \Vieiu z nich będzie
pierwszy.
brało udział w zawodach po raz
Za.wody rozpoczynają się punktualnie o godzinie 17-ej. Zbiórka zawodników o godz.

Dział
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Komunikat

Zarządu

Wyznacza się dalszy ciąg spotkań drużyno
wych o mistrzostwo kl. B.
Niedziela, dn. 15 stycznia 1950.
Sala Pabianice, ul. Żymierskiego 5, godz.
15 - „Unia" (Fab.) - „Włókniarz" Zelów sędzia Borowicz.
Sala, ul. Nawrot 27 - godz. 11 „Gwardia"
sędzia Błasz
„Włókniarz'' (Zd. W.) (Ł) czyk.
Sala Zd. Wola, ul. Łaska 43 - godz. 16
rn-ej.
„Włókniarz" Pabianice
„Stal" Zd. Wola ,
- sędzia Gałkowski.
e
Sala - Póinocna 36 - godz. 11 „Spójnia"
„B;.idowlani" - sędzia Duraj.
(Ł) bierze czynny
Sala, Koluszki 37 Dom Kolejowy - godz.
w życiu społecznym w szeregach Ligi Ko-1
16 „Kolejarz" (Kol.) - „Boruta" (Zg.) ....;...
pięściars ie
o
się
oznon szy
biet.
sędzia Picz.
grupie gorzowskiej spotkają się zawod
Tegoroczr..e mistrzo::;twa bokserskie senfoSala Zgierz, ul. Długa 17 - godz. 16 Piły, Trzcianki, Czarnkowa „Włókniarz" (Zg.) -- „Unia" rów rozegrane zo'5taną w okręgu poznai1Ski:n, nicy: Gorzowa,
V.isędzia
TE;ITRI"
Zhą:;;zy:iia.
i
grupach
w
ubiegłym,
roku
w
podobnie jak
czyński
W g-rnµie poznańskiej zaś pięciarze klubów
Im. Stefana Jaracza - „ZIELONA ULICA" '~alki eliminacyj_nc, które wy.łonią zwyci~zSRla ł,owicz - Dworzec Kolejowy 10 cow w po.szczegolnych kategor1ac~ w dr.~ych Poz-iania, Ml'siny, Szamotuł, Gniezna, Mogił godz. 16 „Kolejarz" <Łowicz) - godz. 19.15.
„Łodzian
· ka" - sędzia Czaplak.
· ·
Chod z1czy
• ·
, · ś remu, K osciana,
zostaną w dnrnch 25 1 26
Nowy - „BRYGADA SZLIFIERZA KAR- grupach, rozegrane
i
n rzesn1.
lu na, ..,.,
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Sala Ozorków, ul Legionów 7 - godz. 16
HANA" - godz. 19.15.
O•Y •
ie1one)
tego w Poznaniu.
sędzia
(Ł)
Powszechny - „PRZEŁOM" - godz. 18.
Walki finałowe r?zegrane. zostaną syste- „Bzura" (Ozorków) - „Stal''
W Kaliszu walczyć będą zawodnicy klubów:
Kwiatkowski.
„PTASZNIK Z TYROLU"
Lutnia Kalisza, Ostrowa, Krotoszyna, Rawicza, i Le mem punktowym (kazdy z kazdym) w dniach
10-12 marca w Poznaniu.
godz. 19.15.
szna.
„Osa" - „ROMANS Z WODEWILU"
godz. 19.30.
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Kadra· hokeistó"ft' ĆSR

INA
As wywiadu - 16, 18 20.
- Sumienie - 17, 19, 21.
18, 20.
BAJKA - Kwiat miłości GDYNIA - Aktualności Nr 3.
HEL - Bohaterowie pustyni - 16, 18, 20.
l\1UZA - Bitwa o Stalingrad ·- 18, 20.
POLONIA - Pustelnia parmeńska I seria
17, 19, 21.
PRZEDWlOSNIE - Wieczna Ewa - 18, 20.
ROBOTNIK - Milczeruie jest rz.łotem - 18,
20.
ROMA - Wy~pa bezimienna - rn, 20
REKORD - świat się śmieje - 16, - Sen
o miłości - 18, 20.
STYLOWY - Ni!ct nic nie wie - 18, 20.
SWIT - W pogoni za mężem - 17.30, 20.
Konfrontacja - 16, 18.30, 21.
TĘCZA TATRY - Rzym miasto otwarte - 16. 18, 20
Szeroka droga - 17, 19, 21,
WISŁA Ali Baba i 40 rozbójników
\VŁÓKNIARZ 16,30, 18.30, 20.30.
Konfrontacja - 15, 17.30, 20.
WOLNOSć 18. 20.
Potępieńcy ZACHĘTA -

Z 33 zawodników wybiorą 15 najlepszych

ADRIA -

BAŁTYK

'V

Komisja sportowa COS powołała kadrę 33
hokeistów czechosłowac)s.ich, z których wybrana będzie 15-osobowa reprezentacja na
mistrzostwa hokejowe świata.
Do kadry powołano: bramkarze - ('crveny, Jirka, Modry, Richter:
Hajny, Barnach, Macelis, Maobrońcy -

Polski
•

połączy

Związek

I

A przec1ez Kulesza nie oświadczył się.
Monika była właściwie w rozterce. 1· rada
była temu i żal jej było Krysi. A Kulesza
wciąż jeszcze nie wracał.
Była w stanie takiego napięcia, że gdy
go ujrzała wchodzącego najspokojniej w
furtkę ich ogr6dka, była bliska omdlenia.
Nie ruszyła się, gdy podszedł ze zwykłym swym spokojnym uśmiechem, by się
umazane ziem:ą,
przywitać .• Miała ręce
bo dopiero co wyrywała chwasty. Krysi
na szczęście nie było.
- Dzień dobry, Moniko! Nie widzieliś
my się chyba całe wieki.
Zauważył jej niezwykłą bladość. Spoważniał.

-

Czy

stało się coś?

Motorowy

automobiUstów i motocyklistów

W związku z mającym nastąpić zjednocze
niem Automobilklubu Polski z Po!skim Zwią
zkiem Motocyklow.Ym w jednolitą organizaPolski Związek Motorowy, w myśl
cję
uchwały KC PZPR o nowej organizacji spor
tu w Polsce, Zarząd Oddziału Łódzkiego Automobilklubu Polski zwołuje na dzie1i 18 sty
cznia br. Walne Zgromadzenie członków, ce

84)
Krysi odpowiadała taka cyniczna inter
pretada jego posunięć, ale odnosiła się nie
ufnie do zapewnień Romana. Ona czuła
dnskonale, że jego zainteresowanie nią
zmalało zupełnie. Czuła się dotknięta w
swej ambicji. Nie była w stanie znieść, że
by ktoś się nią szybciej znudził, niż by cna sama sobie tego życzyła. Dotychczas
ona była tą stroną odrzucającą, o jej to
łaski żebrano, ona ra'l.iła i odpychała. Iry
towało ją to w najwyższym stopniu, a sce
na z Kuleszą dopełniła miary. Stała się opryskliwa dla Moniki i wprost nieznośna.
Dwa dni upłynęły od pamiętnej rozmowy. Kulesza był ciągle jeszcze poza ł_.o
dzią. Monika kładła zdehumorowanie Kry
si na karb rozczarowania co do Kuleszy.
\"o/prawdzie miał rację, m6wiąc jej gorzkie słowa prawdy. Czas był już najwyż
szy, by wreszcie powiedziano to Krysi.
Ale biedne dziecko łatwiej by to zniosło,
gdyby rozmowa poprowadzona była w
nastroju narzeczd1skich rad i upomnid1.

Nemec, Osmera, PaYlik, Spanninger, Tro
usilek;
napastni<'Y: - Rlazek, G. Bubnik, Y. Bubnik, VI. Bubnik, Bouzek, Fabry, Hajsman,
, Horsky, Charouzd, Kobranov, Konopasek, Mi
zera, Picha, Rejman. Rozinak, Stanek, Stock,
Vala, Vasat. Zobrodsky.
.,-;ny,

lem wysłuchania referatu o nowej organizacji sportu motorowego, oraz wyboru delegatów na Zjazd Połączeniowy w Warszawie.
Zebranie odbędzie się w gmachu Urzędu
Wojewódzkiego Łódzkiego, ul Ogrodowa 15
w pokoju nr 130, o godz. 18 w pierwszym i
o Ie 30 w drugim terminie.

Przeciwnie, bardzo czekałam na twój
przyjazd. Obawiałam się tylko ...
- Że co? - uśmiechnął się niefranbli
wie, - że mnie Krysia wystraszy? Kt6ż
by się obrażał na dzieci! Powiedziałem,
co miałem powiedzieć i koniec z dąsami.
- Krysia ma do ciebie duży żal.
- Ja myślę. Po raz pierwszy, na pewno, usłyszała przykrą prawdę.
- Byłeś może za okrutny.
- Skarżyła się na mnie?
- Właściwie nawet dokładnie nie
wiem, coś jej powiedział - zawahała się.
- O pracy mi wspominała. I że to ją bar
dzo oburzyło. Od czasu rozmowy z tobą
chodzi zła jak osa.
- Wydajesz się tym zmartwiona, Moniko. Czyżbyś miała żal do mnie o tę roz
mowę? Chciałem ci się przysłużyć, a zrobiłem ci przykrość.
Stał jeszcze ciągle, tak fak wszedł. Dopiero teraz zauważyła, Że wygląda na
zmęczonego.

Chyba nie prosto z drogi?
A właśnie! Podwieźli mnie aż do
pą?rowskiego. Ciekaw byłem, jak się czu
jecie.
-

Zakłopotała się.
na uśmiech. Wypadł jakoś
- I głodny na pewno jesteś, a ja ci wy
blado. Przyglądał się długo jej twarzy.
- Moniko, czyżbyś i ty zabrała mi m6wki robię o głupstwa. Zaczekaj chwilswoj~ przyjaźń? Wyglądasz, jakby m.)ja kę, nastawię wodę na herbatę. A może wej
dziesz do domu? Umyjesz się, odpoczwizyta przeraziła cię.
- Och, nie, nie! Zrozumiałeś mnie ile! niesz.

Zmusiła się

AZS (W-wa) -

ŁKS Włókniarz

Naiciekawszy mecz koszykówki

W sobotę dn. 14 bm. o godz. 19· ej w sali
„Ognisko" przy ul. Moniuszki 4a odbędzie
się jeden z najciekawszych meczy w koszykówkę o mistrz. Ligi Koszykowej pomiędzy
ŁKS WŁÓKNIARZ.
AZS WARSZAWA Drużyna warszawska przYwiązuje dużą wa
gę do tego spotkania. ponieważ już dzisiaj, w
chcąc należYcie
piątek przyjeżdża do Łodzi,
wypocząć przed ciężkim meczem.

XII PORANEK DLA śWIATA PRACY
W FILHARMONII.
W ramach XII Poranku, dla świata Pracy,
Filharmonii w niedzielę, 15 bm.
o godz. 12-ej wykonany zostanie II Koncert
fortepianowy Ludomira Różyckiego. Solistą
będzie wybitny pianista polski JóZEF śMI
DOWICZ. W programie ponadto: Corelliego
- Concerto grosso g-moll oraz Smetany muzyka baletowa :;; op. „Sprzedana Narzeezo·
na". Dyryguje WŁODZIMIERZ ORMICK.I.
N a poranek niedzielny ceny miejsc zniżone.
Bilety ze zniżką 50 proc. dla członków Zw.
Zaw. do nabycia w ORZZ (Traugutta 18).
Państwowej

- Chętnie, Moniko. Z przyjemnością
myślałem w powrotnej drodze o twoim
miłym domku i uroczym ogródku. Musisz mi potem pokazać wszystko, co wyrosło nowego.
- O, dużo! Kwitną już gallardie i goź
dziki. Jak zajdzie słońce, pokaże się maciejka.
- Uwielbiam maciejkę. To mi przypo
mina dawne, szczęśliwe dni dzieciństwa.
Monika uwijała się w kuchni. Z łazien
ki dochodził plusk wody. Nakrywała do
stołu z miłym uczuciem radosnego podniecenia. Udręka poprzednich dni zniknę
ła bez śladu. Poprzez szum wody dochoNasłuchiwała
dziło ją nucenie Stefana.
chwilę. Jakie to było przyjemne. Chodził
po jej domu nieskrępowany, jak ktoś naprawdę zadomowiony. Jakże mogła bodaj przez chwilę przypuszczać, iż drobne nieporozumienie z Krysią zrazi go do
jej domu. Żeby tylko Krysia nie chciała
stroić foch6w.
Wyszedł z łazienki odświeżony, z mokrymi nad czołem włosami. Nachylił się
naci Krysi lustrem, przeczesał włosy. Jak
to dobrze, Że sprzątnęła ze stoliczka. Kry
sia zostawiła po sobie okropny nieład. Kie
dyż ta dziewczyna nauczy się nareszcie
dbać o swoje drobiazgi.
- Jeżeli chcesz być dobrą gospodynią,
Moniko, to daj mi odrobinę wody koloń(D. c. n.)
skiej.
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