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Opłata

Wybory w ZSRR

r7ezałłem.

pocztowa alsz<l'tona

„Prawdy", zatytUW artykule wstępnym
„Stalinowski blok komunistów
i bezpartyjnych" czytamy m. in.
W atmosferze ogromnego entuzjazmu na ca
lym terenie Wielkiego Związku Radzieckiego od·
bywają się zebrania przedwyborcze, na których
masy pracujące wysuwają kandydaJ,u.ry do Rady
Najwyższej ZSRR.
Podobnie jak w okresie lwmpcmii wyborczych
w lat.ach ubiegłych, partia komu.ni~tycZ1U1 ivystę
puje w bloku., w ścisłym so.iuszu z bezparty1nymi
robotnikami, chłopami, pracownik.ami 1tmyslowy
mi, inteligencją, w bloku ze związkami zawodowymi, z: komsomołem i innym,i organizacjami i
Na zebraniach
zrzeszeniami mas pracujqcych.
przedwyborczych. komuniści i bezpartyjni wys1.1.wa '
jq wspólne kandydatury do najwyższego orga:m
władzy p<tń.stwowej naszego krajri.
Blok partii politycznej z bezpartyjnymi jest
rzeczq nie do pomyślenia w praktyce kampanii
wyborc:.ych, które pr::eprowadza się w rozdzieranych przez spr:eczności klasowe krajQ,Ch bur·
Ale blok komunistów i bezpartyj·
żuazyjnych.
nych jest zjawiskiem ziipełnie naturnlnym w kra
ju, w którym nie ni.a wrogich klas i w którym
wszystkie warstwy 11arodu spojone sq jednością,
łowa.nym
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Lud Francji fe-ruje wyrok
na Robineau

•
l

jego paryskich mocodawców

Wielka manifestacja w

Paryżu

przyjaźni

na rzecz

z

Polską

moraln.o-politycz11ą.
W wygłQs::onym 9

lutego 1946 rnku przemm.vie
niu do wyborców, Towarzysz Stalin 'zaznacza, ;e
radziecki ustrój spolec;zny zrzesza bezpartyjltych
i komitnistótv w jeden zespół ludzi radzieckich.
Jako członkouJie jednej społeczności wspólnie wal
czyli oni o wzmocnieriie potęgi naszego krajri,
na fro11tach w imię
wspólnie przelewali krew
wspólnie
wolności i wielkości nas,z ej ojczyzny,
wykrtwali i wykuli zwycięstwo nad wrogami nasze
go krajit. Jedyna różnica między nimi polega 114
tym, że jedni sq członkami partii, a drudzy ni
mi nie są. Ale jest to różnica czysto formalna.
jest ·to, że zarówno jedni, jak i drudzy
Ważne
pracują dla dobra wspólnej sprawy. Dlatego tet
blok komunistów i bezpanyjnych jest rzeczą na
turalnq i ma wszelkie podstawy istnienia.
Kampan.Ui wyborcza - to nowe, potężne śuna
dectwo nierozerwalnej więzi partii z masami oraz
Czia-Sian, wicepremier Rządu prowincji Sin- niezwyciężonej siły stalinowskiego bloku Twnw.·
.kiang Azizow oraz członkowie delegacji nistów i bezpartyjnych.
Ludowej i urzędnicy
Chińskiej Republiki
ambasady chińskiej w Moskwie.
Oprócz tego na przyjęciu obecni byli: m.
in. wicepremierzy rządu radzieckiego Molo·
tow, Mikojan, Bulganin, Woroszylow, minister spraw zagranic:rnvch Wyszyński, amba
sador ZSRR w Pekinie - Roszczyn, ambasadorowie i posłowie państw demokracji lu-1
patrz str. 5-ta
dow.ej w Moskwie oraz przedstawiciele prasy, nauki· i sztuki.

Z Paryża donoszą, że w czwartek, 9 bm. odbył się tam st.araniem O::ganizaeji Bąjow- my narodowi polskiemu oraz" jego demo·
nikó1v o Wąlność 1 Pokój oraz Towarzystwa Przyjaźni 'F rancusko-Polskiej wiec, poświę· kratycznemu i pokojowemu rządowi wy·
razy sympatii naxodu francuskiego i .za·
·
eony zagadnieniom stosunków francusko--pols kich.
N a wiecu przoimawiali byli trzej ministrowie: Justin Godart, Yves Farge i deput pewniaimy 0 naszej wo.U walki o utrzyma
Charles Tillon, którzy omówili całokształt stosunków francusko - polskich w chwili obecnej, n~~ i wzmocnienie przyjaźni, nieodzownej
podkreślając Odpowiedzialność rządu francuskiego za naruszenie n11rroalnych stosunków han·
dla pokoju świata.
-dlowych oraz za zerwanie konwencji kulturalnej, konsularnej i emigracyjnej.
Uczynimy wszystko, aby rząd jednośNa zakończenie wiecu zebrani uehwalili jednogłośnie następującą rezolucję:
inicjatywę
powziął
demokratycznej
ci
ostatecz·
i
nowych
w
która
Polsce,
nia
Paryżanie i paryżanki, którzy zebrali
francusko·polsię w dniu 9 lutego 1950 roku na apel or nych swych granicach zdołała odbudować wznowienia przymierza
y
ganizacji Bojowników o Wolność i Pokój się i stać się silnym państwem. Przesyła· skiego.
_....;;......;._ _ _ _~-------------------------i Towarzystwa Przyjaźni Francusko-Pol-

.się. że

i Tillon po powrocie
,panowiez
Farge,- Godart
dowiedziawszy
skiej
Warszawy potwierdzili wolę narodu polprzyjaźni
skiego dochowania wierności
francusko - polskiej, jednomyślnie potę
piają praktykę, która czyni, jak to wyka
zał proces wrocławski i szczeciński, z dyplomatów francuskich, szpiegów, zmierza
narodu
jących do podburziania jednego
przeciw drugiemu.
.Potępiamy. zarządzenia powzięte przez
rząd francuski po aresztowaniu w Polsce
szpiega Robineau, przeciwko demokratom
pol,skim; pracującym we Francji i ich sto
warzy.szeniom / związkowym, kulturalnym
i organizacjom Ruchu Oporu. ~arządzenia
oczywistą intencją rządu
te, zgodnie z
francuskiego, doprowadziły do zakłóce
nia stosunków kulturalnych i handlowych
między obu krajami.
Domagamy się cofnięcia tych zarządzeń,
godzących w dobre imię Francji i jej bez
w 1nter~sy
pośrednie interesy, a fakie
pnkoju. Przesyłamy bratnie PoZdrowie-

Depesza ·cK KPR
do KCPZPR
Komitet Centralny PZPR otrzymał od CK
Komunistycznej depeszę na

Bułgarskiej Partii
stępującej treśei;

·
Drodzy 1'owarzysze!
W imieniu CK Bułgarskiej Partii l\omnniscycz.nej oraz mas }>racujących naszego kraju
wyrażamy wam serdeczną wdzifCzność za
udział w naszej załohie i za przysłanie delegacji w związku ze zgonem najbliższego współ
bojownika Georgi Dymitrowa - towarzysza
Wasyla Kolarowa, wybitnego działacza między
narodowego ruchu robotniczego, naszego ukochanego prezesa tłady Ministrów i ezlonka
Biura Polityczner"'O CK Bułgarskiej Partii Ko·
munistycznej.

PKP usprawni

-ao-lse-Tun·g pode1·mowany na Kremlu
M

W dniu 9 lutego przewodniczący Prezydillln Rady Najwyższej ZSRR Szwernik wydał w wielkim pałacu na Kremlu przyjęcie
na cześć przewodniczącego Centralnego Rzą
du Ludowego Chińskiej Republiki Ludowej
Mao Tse-Tunga.
Na przyjęciu obecni byli m. in.: premier
Państwowej Rady Administracyjnej i minister spraw zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej Czu-En-Lai, ambasador Chiń
skiej Republiki Ludowej w Moskwie Wan-

odpowiada

na apel Markiewki

Wit . wywiad przeciw. Polsc
Agr sinteresie
bloku atlantyckiego
pa~stw

w

Zeznając

w piątym dniU rozprawy przed Rejorl()wym Sądem Wojskowym

późniejszym

lackiego, który go

państw

ków koła tylko 175. Wśród usuniętych zna.f
dowali się m. in. volksdeutsche, SS-mani i
kapo z obozów- koncentracyjnych. W tym
miejscu osk. Klimczak kwestionuje zeznania
świadka dotyczące jego działalności w związ
ku b. więźniów i wyraża chęć złożenia waż
nego oświadczenia. Przewodniczący stwierdza, że oskarżony będzie mógł złożyć to o-

CHMIELNICKI
Swiadek WJ:.ADYSŁA W
był prezesem koła dawnego Związku b. Więź
niów Politycznych wówczas, kiedy Klimczak
został wybrany na przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej. Od tego czasu weryfika
cja poczęła szwankować, tak, że pod koniec
1948 r. musiano przeprowadzić ponowi:ią we
rynkację, pozostawiając z przeszło 500 człon

Amerykanie bombardowali Szanghaj
Agent

Kuomintangą sprawcą

rykańscy i japońscy biorą często udział
w wy.prawach lotnictwa kuomintangow·
cy
skiego przeciwko chińskiej ludności
wilnej. Brali oni także udział W ostatnim
bombardowanu ~zanghaju.

--...---~----...;.----------~------..;..

terrorystycznego nalotu
*

'J

*

*

Z Szanghaju donoszą, że został tam stra
eony agent Kuomintangu Lo Pin·Cian, któ
ry przekazywał lotnictwu kuomintangow
skiemu informacje o obiektach do bom
bardowania. Lo Pin·Cian przedostał się
do Szanghaju w przebraniu kupca i nawiązał z Formozą ł ącznośc' radiową. Przy
znał on, że niedawne bombardowanie
wynikiem przekazywaSzanghaju było
nych przez niego informacji.
...,;.
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Odezwa w ład z „C ar1tas·
Pn:ystęJłnJ·iic
., do konty'HJl)W<inia akcji ~h,'\
,która w imi"• m1 o:;:er lzi,1 (:nr'"
rytat"wnej,
"
ścijań;;kirgo ma n.cM pomoc ws;i;ystkim Raj
bardziej polrzelJUJqCym. tytnrzasowy zarząd
7.rzeszeni·{ „Caritas" zwra"a się do ca:e.p "'" 0
łeci:eństw:i z: gMąqm ajlclem o materiah3 ~'"
1>ucie. umoil:w aiace real'zac]ę '1' 5 kannyd•
mi:t>Ś~ bl;iu l"„"O cek1w.
„,·zez
,,.
Pn•gniemy pog~ębi~ l\.atolicką i prawdziwie
chrześcijańską sluthę dfa.· duhra ubogich, opu;1
czo::i.ych. wdów i <sierot i tych wszystkich,
niezdtil:ay1:h do pra~Y. któryr.h wolanie o po
mo:: nie po,dtn'"l jJfJ-":•nt11ć hez echa.
.Czuwr.ć będziemj. H.hy praca całej „Caritas"
4tnierała sie na zasacla~h urawdziwej życzliwo-

w

czasie.

wciągnął

do pracy

.
paktu atlantyckiego.
gowskiej. Romacki był nadzorcą ruchu i w
Oświadczenie to złożone zostało podczas 11jawniania niektórych materiałów związku z tym Pielacki zażądał od niego wy
szpiegowskich, uzyskanych przez Robineau lub na jego zlecenie.
kazów transportów wojskowych, które wpi

dla

że gen. Mac
państwowych. Narada poświr.icona była omó- Nowych Chin stwierdza,
wieniu 7,agadnień, związanych ze zwiększeniem Arthur wysyla w dalszym ciągu na For
mozę amerykańskich i japońskich lotni·
regularnośd biegu pociągów pąsater:.kich.
Po omówieniu wszyst.ki.ch moż.liwości polep- ków oraz personel techniczny. Piloci ame

Dzisiejszy ', Dz1enn1J... J'.Jóctzki" Zfll11i<"'l7.
.!ia odezwę ;ymczasowego zarządLI zrze·
szenia „Cari'L;..s". trf:,;C~ :rnstęc11jąeej:

świadczenie

koleprowadzony Swiadek. WA CŁA W ROMACKI
w Szczecinie Andre Robineau przyznał, że wywiad ·agresywny,
Pieprzez niego i innych agentów wywia.dlu francuskiego w Po•lsce, prowadzony był jarz, rozpoznaje na ławie ' oskarżonychszple.-

w dyrekcji· generalnej PKP w Warszawie Powołując się na informacje .agencji
odbyła się narada dyrektorów okręgów kolei. amerykańskiej Associated Press, agencja

·-----·~--------~--

„trójka"

• • •
Robineau nazywa rzeczy po 1m1en1u:

punktualność pociągów

szenia regula.rr.ości .-uchu pociągów postanowiono, w ceh1 zwię'.,szenia ich punktualności,
.
przeprowadzać w przysiłości dokładną ana 11zę
· wszystkich sp(iźnień i wyciągac kc1nsekwencje
służhowe w stown~u do winnych pracowników.
.......

Baweln~an i

I ści

sywano do oddzielnej książki. Również na
jego żądanie Romacki dostarczył planu pew
nego węzła kolejowego. Pielaoki przyznał się
Romackiemu że pracuje w wywiadzie i nakazał mu milczenie.
Również świadek DANIEL ANTONOWICZ,
pomocnik maszynisty, został zwerbowany
przez Pielackiego w Wyniku znajomości, jaką zawarł z nim przy okazji kupowania role
ka u jego teścia Szaroty. Pielacki dowiedzia
wszy się, że świadek odprowadzał transport
wojskowy, domagał się od niego informacji.
Po uzyskaniu ich oświadczył świadkowi, że
konsulacie
współpracuje z wywiadem przy
francuskim i powiedział Antonowiczowi, że
by milczał, bO inaczej może być sprzątnięty.
Prrzy mej sposobnośc: Pi:eJ.aclti wyciągał
od świiadlka dane, dotyczące je{J.nostki wcjskowej, do której szedł transport - infGrma
cjc o ozolgooh i o ofiicerze, który koowojował
ten transport. Kiedy Antonowicz powiedz;ał
Pilela-okietmu, że śpieszy si:ę, bo musi nasmarować parowórz do oowej jazdy, Pfohrnki po•
wiedział mu, żeby s.ię nie śpies.zył, bo parowóz może po-jechać i ni.e na.smar&Wany.
Swiadek JAN MIZGIER pr-a.cował w jed •
nyom b:urze w Dyrekcji Lasów' Pańs+. wow.vch
iiaczem z oskarix>nym Blausteiin~ vel Bor·
kowskim i wie<lzia.ł, że Blaustefa1 często jeż
d1zti do konAA.llatu francuskiego do Szczec:i!i.a.
W czasie jednej z rozmów B1austein przyinał
się, że praeuje w WyWiadz:ie francuskim i za
Mizgiierawi współpracę. Kiedy
proponował
P€wnego diniia. świadek zo-stał delegowany do
nadfośnfotwa w oelu dokonania tam pom1:1-·
rów, Blaus,t ein polecił mu zd:ibyme pla,ni:lw
połoiooego nie opodal lotrr.iska. dając mu
wsikazó"".lld, aby pla.n ten sipoJ-ządizdJ: według
mapy wiszącej w biur:i.:e.
Na tym kończy się przesruchiwaJl1~e św\iar\ków, po czym Sąd umaje z:a uj~wniony s:iereg dokumentów znajdujących się w akta('h
·
sprawy.
Z kolej nias,tąpHa konirontac.ia oskarż.o1
i Robiineau, podczas które.i
nych : P:e1aokiego
prokurator okazał o•skairżonemu Francurowi
·
· ik , rzina,1ezaoną
· l otnu!SI
·•
I{a1-'"·
przy
·,;r..ę z wyarn~a:m1
Pieliack!im.
PROK.: Czy kwt'ka ta jest pisana pr-rez O•

Apel do serc rozumiejących i czujących
i miłości bliźniego, pleniąc wszelki protek·
prawdę słów Chrystusowych znajdzie odzew
cjonizm i stronniczość.
Rząd Pol~ki Ludowei·. ro,zumiei"ąc i doeenia- najszerszy w społeczeństwie katolickim. Wierzymy, że potwierdzeniem tej prawdy będzie
jąc SJJOleczne zna'!?.enie takiej
wzmożony na pły w d ob rowo1nyc h of'1a.r na „ c a" •
. akcji,• przekazał
nowemu zarządowi zrze;,,zema .„Car: tas pierw ritas".
Ofiary prosimy kierować do Zarządu Censzą dotację pieniężną, zapewniając dalszą po
tralnego, mieszezą-::ego się w Warszawie, przy
moc.
Jednak g!ówną · bazę materialną zrzeszenia ul. Aldony 19, albo też do najbliższych placó· ".
mają w dal ;zym ciągu stnnowic· d o browo Ine wek „Caritas
Wszystkim ofiarodawcom składamy w imieofiary '>tloleezcń>twa, rozumiejącego praktyczh pomo::y, ser d eczne
·
· b"ied nyc h , ocze k uiącyc
· · „ c an·tas " , tye h mu
·
ny i Heowy seno; 1stmema
W'i7.ystkich, któ.rz'7 swojej wierności ···obee Bóg zapłać.
Prezydium zar~ądu „Caritas": ks. ANTONI
Chry~tusa muszą dać konkretny i prak.tyczny
wyraz w realizow.>niu Jego przykazań. n pne LEMPARTY, - prezes, pos. JAN FRAN- ~ka.rionego?
.
:le wszy ~tkim tego prz)kazania, które flam KOWSKI - wiceprezes, ANDRZEJ M~CEW-! ROBINEAU: Tak.
f'hry -; tu-; w:vrainie o\ rel!li!. m(1wiąc: Przyka- SKI - .sekretan. ks. STANISŁAW SKORSKI J PROK.: Jaldego rodzaju były te inf()rma„
·
członek prezydium, TUCZlEMSKA WAN-, cje?
za nie ncwe daje 1Ya111, abyście sie wzaielllnie 1
IDalstiY oia.ir na.s tr. 2-ej)
DA - członek prezydium.
miłowali (Jan, 13, 34).
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STR. 2

zy m "n ter
We wowrajszym

„Życiu

Wa•r s.zawy"

red. Henryka Koratyń

I

Bez kontroli

drz;iiał:

P r'Y Wata I• Po1·I t"Y k a

Z darrów ludzi miłosiernych, z dotaci'i pańmwoWycli crzerpali. ikiie.rowr.i:cy ,,Caritasu''dla siebie, dla swoich ro~n. dla z.n.aJ·omych,
elfa protegowanych.
.
" . .
„Słaiwny J";lZ. dztlś W PoUsice dYl'.. Pas:renda,
za·:-i~amy admm~ratora apootolsk:ie?o ks. dr
MiJ:ika, uoodowił s:.ę !OO. wroclawskm:n odd21.a
le „Car1tasu" jak na udzielnym księstwie.
Hojny dJa Sliełxi.e, nie żałował przyjaciołom
~ maijomym IZ właściwej sfery: b. z:emiarnmn,
b .. a:rysito'k.ratoim.
Plebsu ~ lubił, odmalwianie więc zasiłków
pospo];iitym bie<laatom, zde:mob:iJJIZ.owanym żoł
n!i.erzom c. synom :małorolnych chłopów było
na parn:ą<l!ku duiennym. Lubiił :natomiast i po
pierał publicznymi p.:ienriędiz:rni tych, którzy
swoje credo polityczne ogłana.li stnetaniem
do dliia.łaczy demokratyC7lllych i ud2liałem w
banda.ch leśnych.
iPo.zytywn:ie załart;wjiaino więc w „Carttas:ie"
pod.aln;ia, ipodrpisywane tylko pseudonimami:
,,P!JoohO<ta'', „Okul.arinik", „Stala" _ pQ<lianiia
bez dnnienia li nazw.iska, bez adires.u. bez jakichkolw:iek danych :i;>erS01!1a.lnych i u:i.asa.drue
nia, skoro wystaro:z;yło je<'ino: byli wrogami
Polski Ludowej.
. N:e lepi.ej byro gdiDe :indwiej. P. Stanisław
Balńński ip;i$&ł do .ks. biskurpa Radoń.skiego

ie.

Ks. Żuraw.ski z Bydgoszczy siprzed.ał 200 munikat z kół miarodajnych, część hie~:irehii
par butów tiirmie Wieczorek i Chroboc.zyń- kcścielncj po:lejmuje próby zmusze:11a dus:k:" we Wrzeszcz.u "z.a 19.200 zł. (po 90 zł. 60 cl1-0wnych, by o<łmówili udziału w pracy Zrze!ów re1igijnych. W ciągu swej długiej drz:i.a- gr. za parę!) Taka w suma figuruje w docho- szenia .„ca~itas''..
, .
.
łalności sprze<!ał w cenie od 300 do 500 zł. dach „Caritasu" w BydgoStZCZy.
Dow1aduJemy a1~. - .a w1erzyc. s1ę ~rost
nie rezygnując
kilka.naście tys~ęcy butelek,
nie ch:!e - że częsc e,{f1skopatu (Jednostki we
Jak widać, hasło .,business is business" by bee społeczeństwa i wielkiej rzeszy duchowień
przecież ze rz.wo1nien.ia z 'oplat skarbowych,
j•aiko, że wino było msza.ln.e i stanowiło dar ło w modzie i p!"'LeSłanda-ło n.ie ra.z zawołanie stwa) próbuje samowolnie rozwiązywać „CaI „Card'tasu" - „res &acra miser''.
Polaków rz Ameryki.
ritas" i 'owładn:~ ć jego mieniem.
A więc jeżeli „Caritas" ma podlegać kontroli społecznej i nie może być instrumentem
w rękach reakeyjnych biskupów - to n~ech
Nie diziw, że dawni kierownicy „Caritaa ·1 ", Nie d11J:w, że nie lubHy i unikały kontroli po lepiej wcale go nie będzie! - oto stanowisko
m.:anowanii przez księży biskupów, nie lubili sz.czególne z.anządy placówek „Cairitasu", sko hier;;rchów.
Jest to _ powtarzamy - stanowisko ob•
księgowości i rachunkowośc:, a tym bardziej ro ks. Prymas Wyszyński'. .. I tu zacytujemy
nie lubi1i kontro.li. Przeprowadzone wreszcie fragment sprawozdania z obrad Sejmowej rzające, wrę<:z niesłychane. Jest to stanowisko
inspekcje ujawniły wiele powia.żnyoh . - mó- Kom:sj.i Pracy i Opieki Społecznej w końcu jednocześnie kouipromitujące.
A więc chorzy i ubodzy, starcy i sieroty
Illiedokładrności w ks'ięgac'!i., stycznia bi.:
wJąc łagodnie „Duże wrażenie na członkach Komisji n'P.ch będą pozbawieni pomocy i opieki - cóż
w magaizyn.ach.
wywarł zacytowa.ny przez ministra Rusin tJ ich, polityków w fioletach obchodzi?
. . k ... 1. k
.
.
·
·
ka ust„,.. z listu n.rymasa Wyszyńskiego,
on,ro 1 . s.
N:e d,ziiw, że nie 1u b 1ł rowrnez
,,Caritas" była im potrzebna dla całkiem 1 n
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PRYMAS WYSZYŃSKI POLECił, KIEc ław.Lu, S" oro w a: ac " an a~..., „..,i;n ~
w1 ogów Polski Ludowe1·. Była p. otrzebna do fizeb~a
ta'-·
d O k ument · z podzi~rn
„
1ezc
ROWNICTWU POSZCZEGOLNYCH ZA·
• '
,
Q
PI·en·ędzy
r.ansow~nia podiiemia. Była potrzebna o tyle,
"' ·a M1'łos1·erct~a"
n yc:h pod czas " Tyg ourn
OPIEKUŃ' •
KOŚCIELNO
KŁADÓW
· Z do ~·
a ile Ełużyła ich interesom i ludziom z ich
r · adm'."'-~ 28 ·111949
•
·1 ZAPOBIEGAŁY POWTAABY
CZYCH,
·
uu„a
z.e
·k umen t u wynilL\.a,
1 ·1·
0 "~Y zb1'o'r""
,,sfery" a przede ws:oy~tkim ich amerykaf1skim
z ogo'ln.ei' „~„
apostol·n ,,,...._ator
KONTROLOM KOŚ· m·,rodawcom i inspiratorom. Jeżeli teraz bez
RZAJĄCYM SIĘ
~·
.,,..... •
.
,.,,w. .
-~~~.a.~~ do swoi·ei· dy
3 mil
OPIEKUŃZAKl:.ADÓW
CIELNYCH
. · 198 tys · Zł „ P "'"'~~~
reakcyJ·nego polityki"rstwa ma słuŻ"Ć
d·l a w1'elodz1·etnych rv """"?YCJ·1· " na "a~"k·
' ch:orym
CZYCH PRZEZ RÓŻNE KOMIS.JE".
~ "'"' •
~~
i biedakom - po cóż im ta cała instytucja'?·
dzin" mili0'11 200 tys · zł.„ a . .resztę 1 ·998· tys
Ale władze państwowe, które wyipłacały
·
.
.
„
Maska opadła. Ukazało się oblicze politykow
.
C .
zł. prz.ek.azuJe dla semmair10w duchuwnycn,
1
chociiaż w „Tygodniu Mił.osierdrz:ia" zbierano „ antasowi" m.: .iardowe dotacJe, przepro-wa bez skrupułów, związanych nie z ludem, wśród
ilziHy kontrolę i wobec je.i wYników xarząd:d którego żyją, :<le z obcymi siłami, w których
dla ubog~ch Slierot starców i kalek.
ły - zgodnie z obowią.zują.cym ustaiwodaw- interesie leży właśnie wzmacnianie reakcji w
Nie. d-z:iw, że nie lubił kO'l1tt:>li ks. biiskup stwem -:- p()WGła;nie nowych za.rządów „Ca.ri- naszym kraju, po:łpieranie podziemia, osłabia·
Rado11Sk1 z' Włocławka, skoro Jego Kuria B1 tasu", dla daJsz.ego jak najwydatnie.jsizeJO nit- naszego państwa. Wrogim Polsce ośrodkom
skupia otrzymała z „Cariltasu'' 100 kg mąki d-zia·lanfa tej mstytucjd. Do zarządu wes,zli zaoceanicznym oczyszczone z nieprawoś<'i
p$rl€'Jlncj i worek płatków, dużą clość mleka wyłącznie obywatele - katolicy, n<iepos.zl:l- Zrzeszenie „Caritas" nie j.est już potrzebne;
w proszku, kilka skrzyń kompotów i 20 kg kowaru, cieszący si~ ~aufan~e~ .~-leczeń- inaczej jednak myi;Ją szerokie rzesze Polonii
ameryKańakiej.
.stwa - w ogromne 1 w1ęksrzo~ Cll ks1eza.
czekolady.
Aie w Polsce Ludowej rządzą polskie prawa
•"
ft"
państwowe i obowiązują zarządzenia polskich,
ludowych władz państwowych, nie jakieś tam
•
obwieszczenia, które natchnienie biorą z wro~
gich Polsce zagr2nicznych ośrodków dy.:; ;Jozy·
W toku obrad księża : katoJ;;ccy dzięłacze cyjnych. „Caritas" będzie pracowała pod zaSap.ient sat - myślą~mu cz.łow;.ekowi wy
starczy. Doct.aj:my: myślacemu i ucrzciwemu, świeccy pr?.edyskutowali swoją przyszłą pra- rządem patrioty~znego duchowieństwa i pod
eż szeroka opinia publiczna a z nią razem cę w „Caritasie" i wielokrotnie PQdkreśl31i kontrolą spl>łecz-aą. Duchowieństwo, które tak
liiczne rzesze ks-jęży w caJ:ym krnju, zarcago- że szeroki€ rzesze duchowi€ń.stwa polskiego ~ licznit: i chętnie zgłosiło swój udział <lo praey
wierne religii katolicki~ i i sv:ojej ojCT.yźn:e, w .,CariW.sie", c:najdzie skuteczną, pomoc i
.
wały zdecydowanie i zgodnie.
Na rzebraniach, które s:ę oobyły we w~zy- Polsce, stoją pn:y Rząd.zie Ludowym i życ7.ą ochronę Państwd, przed wszelkiego rodzaju na
stkich wi.ęk,,"'IZych miastach Polski z udz.:a- sobie najgoręcej właściwego ułożenia stos1Jn ciskami i represjami.
Stanowisko Ri;~du jest tu jasne i niedwułem setek iks.ięży _ duchowieństwo i świeccy ków międey Kościołem a Pa!lslwem.
Krajowa Narada powuięła jednomyślną u- znaczne.
dziiaiłacz.e wyrarz;ili, w gorących n::e raz słoUzdrowienie Zrzeszenia „Caritas" w nicz7m
wach, swoje obu:rzeni<e wobec tylu matactw, chwałę. w której zebrani księża i świeccy
n;t uszczupla pr:lw religii ani interesu wicrzł
Wyrazili diz:ałacze katoliccy oświadC'ZyH m. in.:
poikrywainycl:J :f'fa'i!Tlą miłosierdzia.
„Powoła.ni przez Rząd d-0 uporządkowa cych, przeciwnie służy ich dobru.
swi>ją solidarność z a.kdą Rządu, zmierzającą
Jeżeli chodzi o wielkie rzesze duchowi<lńnia. i prowadzenia spraw Zrzeszenia „Ca·
do ua:drowieniia. stosunków w instytueji. któ
ritas'• nie będziemy szczed-zić wysiłków, st~a. to ono wyr&źnie określiło swoją pozy:: ę
ra.jest JH)'iytec.zna i potr:-rebna społeeuństWTI.
aby pełni.ć swe obowiązki w zgodz:ie z za i odcięło się od robo~y antypolskiej, przez obcych
Setki księży, znani działacze katoliccy zgfoSli.liJ s:ię do pracy w nowych zarządach „Cari- sadami katolickimi, tym ba.rd:liiej, iż jesteś- inspirowanej, odcięło się od stanowiska reakmy gtłębc!rn przeświadczeni, że tbiałal· C)'jnej części hierarchii kościelnej.
tasu".
tej piramidzie warstwą
„My jesteśmy
nooć „Caritas" i nasza d7Jiałalność charyPmytaczać te ld.czne uchwały i ośw-.adczenajliczniejszą; my - szara brać kapłańska
tatywna i obywatelska .]est "ałkowi.rie
nia ksit::ży, wyliczać tysiące IllalZW'L«:k ducho- mówił ks. Pasterr.ak wśród gorących.
zgodna 73.l"ówno z ustawodawstwem pańwieństwa - niepodobna.. Ogra.n:icri:ym.y się tyl
<·klasków półt<>ra tysiąca duchownych. War
stwowym i naka.zami pol~kiej r2.cji stako do p.rzypornnlettJ.ia pierwszej po wojnie
stwa dygnitarska - im wyżej, tym mniej
nu, jak i o.bcwiąni~"cym,i lrntclików pra!Grajowej Narady Zrzeszenia „Car1tas'', zwo
jest liezną. I jeżeli pewien ferment. idzie w
.
wam; i przepisami Kości-0ła.
Łainej przez nowy ZJa>rząd, na którego czele sta
sensie d'odatmm, twórczym, to wyższe warWyraża.my głębokie przekonanie, że
nął ks. drz::iekarn. Lempairty. Przybyło na tę na
stwy tej piramidy w hi'!rarchii kościelnej
wla.~chva ei pa.trio1ycz.na. postawa katoliradę do Stolicy 1.288 księży i mkonników oł
l.
.
rl
d
ków wo-'1ec Państwa wynika ni.e tylko z
raz 282 świeckich dział"-""" katolickich.
1czy y z naw Polsce Lu owej hę ą się
~ólnycb naka.zów mo-ralnycb katołicyz·~J
szym głosem - z głosem najliczniejszy~n:··
mu. lecz również z prrekona.nia, że Rząd
Witając zebranych, minister Administracji
Zdecydowaną postawę dołowego duchow1enPolski Lmłowej działa zgodnie z najlepiej
Publicznej, Wolski oświadczył w :mien~u
po.jętą J>Glską ra<>ją st21.nu i realizuje spra- stwa olrreślil - \"'.Śni burzliwej owacji i:eb;a~
fuądu:
nych - ks. Stanisław Owczarek, 'lb. w1ęz1en
,
wicdliwość spolec.zną".
„~ą,d s:pTawę uporządkowania stOElunDachau, odznaczony orderem „Polonia Rcsti* * *
ków w „Caritas" powierzył kaitołi·kom du
Sprawa .,ca.ritas" prz.edsiawia się więc ja- tuta". Powiedział on mocno i wyraźnie:
chownym i świeekim. Plm'ierzyliśmy to za
„Czasy feudalizmu min~ły bezpowrotnie,
danie szerokiemu gronu łudzi dobre.i woli. sn.o, wyraźruie: bylo żle, by)Q dużo nieuczcza5y serwilizmu "' Kościele katolickim też
Sprawę zrzeszenia „Caritas" oddajemy ciwej i szkodliwej roboty, było działanie na
powinny się skończyć".
w wasre ręce i wierzymy, że za,nrowadzi szkodę s!}ołeczeńst.wa i Pa1istwa - pod płaTak, reak~yjna c:oęść hierarchii, oderwana
cie tam ład odpowiada.ją.cy wysoldrm, cha- szczem religii i miłosierdzia. Trzeba zło usu11ąć i szkody naprani~ ofiarną. i u~zciwą pra- od ludu pols!dego, karnie sluchająca ·:>bcych
rytatywnym celCIIJl tej instytucji.
w pra<:y tej 7J3.I"Zą<l „Caritas" może li- cą, aby „Caritas•' był - zgodnie ze swym inspiracji - jest osamotniona, stoi przeciw
wszystkim.
pożyteC'llllą instytucją. społeczną.
czyć na życzliwy stlJiSunek ze strony Rzą· celem Jest bezsilna, a jej dalsze próby mącenia i
Tak!e właśnie stanowi~ko zajęły tysiące
du".
~zieka-: szkodzi:11ia za~rnńc~y~ się ~101;tą tyl~o bankr1'.?d~~:vdoiv:ra:ia większość .księży To oświadazonie przedstawiciela Pańs.t~a
duchowien- now, kanomkow. proboszczow. prefektow, w1 ctwem 1 przeciw me.i same.1 się obrocą. To w1przyjęte zostało przez zebrane
da'~ dziś jasno jak na dłoni.
ka.riuszy.
siwo gorącymi., długotrwałymi oklasikamL
Za słuszną. i sprawiedliwą sprawą stoją zdca
cyd?_wanic.6111asy wicrz').cych .i ,ogromna więko~cie
• ~zosc p11tnotycznego duchow1enstwa - prze~
ciw niej odi:r,olowanej jednostki.
! tu również, zdawało by się, nie może byt" ric ~lo episkopat.owi .n.ile. .
ir.nego stai:?'Y"iska, .innej oceny! choć ro·:mn.ie,: . T> mczasem <l?·N1ntlu.1emy ~1ę rz~<'ZY ol;urzaHENRYK KOROTY~SKI
my, że W)'JSCle na. JaY/ skandali w „Cantasw ncych wręcz mesłyclrnnych. Jak poda1e k->-

ukazał się a.rtykuł

skiiego, który z~esz.czamy poniżej w obsrernym skrócie.

Gdy już w li.crz;nych p1acówamch „Caritasu'',
:romianych Po całym k.riaiju, PI'7.ePr-OWadrz:ono
widać teraz wyraz::impekcję i kontrolę ście, iile :nieprawości i nadużyć:, ile d·ziałalno
ści całkiem nie-m:lłOSli.eir:nej rz;naczyło szlaki
tej w.ielkliej liawtytucji dobroczynności publicznej.
Tym dontlośle.is.7.e je.si zia<lame, którego pod
jęły się set:k:i ks:ęży :i.· świeckich katolików:
społeczeń
oczyścić ~ą i potrzebną
stwu instytucję z nieprawości i brudów, które się w niej rozpleniły i które dotychczas to
łerowano: sprawić, by „Caritas" służyła cał
k()w;icie swemu celowi - J>()ma3"ała na,J"ba.rdziej potrzebującym i niesuzęśliwym.
A nieprawośd i nooużyć było nie mało.
Gdyby zehrać wszystkie akta i dokumenły w
łej sprawie, powstała.by wielka „Żółta Księ
ra". A w iks1 ięd<ze tej byłby pierwszy roz-
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we Włooławku:

„Ek~celencjo Księże Biskupie!
Proszqc o przydzinly z „Cari~, nwm ~
szc:yt przypommeć Waszej Ekscelencji o 11'fło
szej znajomości i o tym„ że jestem ziemianinem i przyjacielem hrabiego Plat.era1'.

No i 00zyWliście tów - wysłano p.

wobec tak.ich argumenBaJdńskiemu 75-JdJ.ogramową ipaCtllk:ę wyborowej żywności. Ale n:e
otrzymał oni odpowiedzi., ani pomocy chłop
Jan' Kamiński (grcmada Rozinowo, gm. Leg,
pow. włocławski). Pisał on do tego samego oddziału „Caritas":
,,Jestem biecln.y i kaleka. Mam pięciolet·
która przed kilkoma micsią·
sparalii:ouvL11a. U ailuie proSZf „Caritas" o udzielenie mi jakiPjkolu:iek
pomocy materialnej, gdyż za wszelką cenę
chciałbym uratować moje dziecko przed ka·
lectwem. Z pomocy „Caritas" nie korzystałem
jeszc%e".

nią córeczkę,
cami została

Do :poda.nila dołącwna była 01p.irua ks. probos:zJC?:a ~OTge, który ipopie<rał prośbę bę
dącego w cliężJci:m położeniu chlOJPa. Nic to
jedinak nie pomogło.
N:i.ewiele też mogło pomóc pięćset złotych
ubogiej wd.ow::e Annie Ka.czorkiewiC?iowej,
która taki to ,,zasiłek" otrzymała na pogrzeb
swojej matki, natomiast członkowie i;airrządu
włocławsiIDiej "Cariitas'' p:rzymaiwaJi sobie jako pożywJki - 20.000 rlł. ks. Józef Twardy,
W.OOO zł. ks. fu. Majdońsilci.
Nieleip~ej był.o w Olliwie, gdzie az.J:onek z-arządu „Caritasu" :inż. Juliian Neymain otnymal 271 kg czekx:>J.ady, kawy, kakao, soków
OW'OCJCJ'WYCh ti. konserw.
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wywiadu francuskieao w Polsce
40 kg streptomycyny
społec:zlnych też
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nie naleialo tam
- to &trep
wyjaśnień oskarżonego miala d1>tyczyć spot- obrońcą. Andre Robincau, kiedy prokurator po
(Dolt-0ńczenłe ze str. 1-ej)
t.omY'CYI'lG: W od~_'.lle tairnowsk:m dopóty·1
stawił wniosek o dołąci;enie do akt sprawy
kania w sprawie l'lrywatnej.
nie rmd~a.no wsrod chorych tego bezcenPROK.: _ Czy ,.skarżony jest pewien, że se~·wisu Agence „Europeenne d.e Presse" z !"a
ROB.INEAU: ·To były informacde wojskoneg-0 leka.TStwa, dopóki się nie zepsuło.
wówczas nic doręczył żadnych informacji Bar- ryza oraz egzempla;:za tyg?dnika francus~1~W jednym tylko oddzrliale krakowskim in- we.
PROK.: Oska.ri:ony po:wied:ziiał, że był to detowi
sipekcjia wykryła tera.z 40 kg streptomycyny,
1 go „Le Carrefour". Materiały te wyrazme
DRO UET: _ Nie przypominam sobie do- st~vierdzają, że. Rob~ncau . był. na słui:b:e wy·
która nia srezęścre nlie straciła wartości lecz- wYWiad agresywny. Co oskarżony uważa za
WJat!u francuskiego i zaw1eraią charaktcrysty
Twe
t ·est
kł d .
niozei do roku 1951 włąc:zniie. Zdążymy je wyw'iad agresywny?
kę działalności innych fr<:ncuskich urzędników
.
a me, a 1e. ~ .J . moz 1. ·
ROBINEAU: Jest to wyWiia.d wojsk{)wy.
s.2lCrl.ie wykorrzy~ć tę 0100-Zymią ilość ~yJeden z llstow, pisany oył przez .wrcekonsu- konsularnych oraz pracowników attachatÓ\V
ich celów robi.ony był ten
PROK. Dl
filku - olbrzym::_ą,_ st:oro 30 ~ów wysta.r.
la. L_eger do a1~1basa ~ora .~cpubliki Francu- woiskowych.
a en;y
• .;·
cza., by ura.tOIW'8.e zyme ludrzlue!
Nie oponując przeciwko powolywaniu się
sk1eJ w Warszawie. Z 1.1stu .ego odczytano naA iluż do tej pory zfua.rło chorych gruili- wywiad.
przez rzecznika oskarżenia na publikacje pra.ROBINEAU: Dla kra..iów paktu atlaintyckie s'tępujący fragment:
ków 'bo streptomycyny brakło?
„Pan Gaston Drouet - inżynier racłio-tele- sowe, adwokat Maślanko sprzeciwił sir; kate.
Brakło? Nie, stre:ptomycyna była, ale ją u- g-0.
PROK.: Czy na ich użytek xbieTane były grafr<ta jest zaany tutejszemu konsulatowi, gorycmie załączeniu tych dokumentów do akt
krywano w przepastnych magazynach „Cacieszy się dobrą opinią i oddał mu wiele po- sprawy, utrzymując, że czasopismo nie jest
te !informacje?
ri'tal&u''.
ważnych usług. Materiał, o którym jest m1>- dokumentem i że artykuły prasowe, cytowane
ROBINEAU: Tak jest.
Osobny roroztlał w „Żółtej Księdze" stanoNastępnie ujawniono szereg innych materia wa, składa się z instrumentów mierniczych, przez prokuratora, zawierają jedynie wnio.
wić mogą
łów z informacjami. wojskowymi, jak np. dane elektrycznych, bardzo cenny i prawie nie do skowanie publicysty bez wskazania faktów.
I!..
Sąd po naradzie przychylił się do wniosku
o szkole oficerskiej : p&doficerskiej, o trans- 'I zastąpienia, przeważnie sprowadzany z FranNi:e były to transiaktje byle jaikie. Dyr. Pa portach wojskowych itp., które zebrał Piela- cji, które uległyby z pewnością k1>nfiskacie 11dwokata Maślanko i wniosek prokuratora oddalił.
szenda z Wroclaiwia handrrował !IllP· wililem cki i przekazał Robineau. Inne ujawnione do- przez władze polskie".
Następnie została zarz.adzona rozl}raw•
Do ożywione.i polemiki na tematy procedumsiz.aliny;m, które by?o berz;płartiny:rn dJa.."em do kumenty - to korespondencja między wice0
nr.zv drzwiach zamkni~tych.
~art:ne.l?O r02ldizJiału m1edzv :oaimifie dJa ce- konsulem Bal"det a osk. Drouet. lc.tAr„ wedłu2 1 ralne doszfo miedzv rzecznildem oskar6en;..
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„EXPRESS ILUSTROWANY"
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WACEK: - Oho, motor zdechł! Co
DOZORCA: - Motor od' studni się
WICEK: - Jako do członka Komite-, SZEWC: - Moi kochani!
Slusarz
teraz zrobimy? Wody nie ma!„.
zepsuł, a ściek się zatkał! Tu za dużo tu Domowego zwra_cam się do pana, de- 2.rzeJ(.l . się. .mandatu, tkaa vyyjechaU
WICEK: - A niechże cię z taką no- wody, a tam - nie ma...
legowany orzez ogoł...
A coz 1a .io:ien poradzę?
,
winą! Trzeba jakoś zaradzić„.
SOBEK: - A gotówki też nie ma!
SLUSARZ: - Już nie jestem w KoWACEK: - Ładne rzeczy! To gdzież
WACEK: - Powiem dozorcy!
Niech Komitet Domowy naprawi!
mitecie~ Zrzekłem się mandatu!
jest Komitet Domowy?
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I

Naszym zdaniem
1"'11 ;1111 •
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będzie ładniej

Bardzo efektownie wygląda obecnie budynek
Grand-Hotelu w swej nowej szacie. Odremontowany fronton pokryto jasnym tynkiem, co
optycznie sprawia bardzo przyjemne wrażenie.
Podobnych remontów frontonów przeprowadza się w Lodzi każdego roku dość dużo.
Nie wszędzie jednak pokrywa się domy tynkiem, którego użyto w Grand-Hotelu. A
szkoda„.
Miasto nasze je.st na ogół ponure. Ciernnos:zare otynkowania domów pogłębiają jeszcze
to wrażenie.
Czy więc nie należałoby się zastanowić nad
wprowadzeniem obowiązku stosowania tynku
. wyłącznie jasnego 1
Byłoby to w wyglądzie miasta dużym ożywieniem...
(se)

Ogólnokrajowe obrady
pracowników P. O.

„Służba

Polsce"

W dniach 13 i 14 lutego odbywać się
będzie w Łodzi ogólnopolska konferencja pracownii\ów Powszechnej Organizacji „Służba Polsce" Min. Przemysłu
Lekkiego. Komendanci i komendantki
fabrycznych hufców SP obradować będ'ą
na tej konferencji nad usprawnieniem
dotychczasowej pracy i podniesieniem
poziomu wys;.;kolenia w hufcach.
Praca kadry instruktorskiej jest tu bar
dzo absorbu iącą, a równocześnie trudną
i odpowiedzialną. Niejednokrotnie dotą:ł
dyrektorzy
fabryk poświęcali
mało
uwagi rozwojowi akcji młod'zieżowcj,
nie przywiązując do niej należytej wagi. W konferencji , na której wszystkie
te sprawy znajdą nal_eżyte omówienie,
wezmą również udział
przedstawiciele
Partii, ZMP i .Ministerstwa Przemysłu
Lekkiego.

Teatr Nomy m

Łodzi

nagrodzony przez Min. Kultury i Sztuki
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W góry i nad morze

pojadą

dzieci

łódzkie

Choć do wakacji jeszcze daleko, podjęto już przygotowania do wczasów dziecięcych
- Tegoroczna akcjo będzie miała znacznie szerszy zakres niż w roku ubiegłym
Gdy tylko nadejdą wakacje, dzieciarnia naszego mia~ta znowu rozjedzie 1 Miejscowości takie znajdują się rów.
po całej Polsce. Znowu zaroją się specjalne wcz.% owiska j;ziecięce
nież pod Łodzią. Wystarczy tu wspomw miej.>cowościach Dolnego Sląska, nadbrzeża i centralnej Polski. A d:la
cieć o Grotnikach,
Teofillowie, Spale,
d'zieci łódzkich nie ma chyba większej radości, jak bo<la j miesiąc, spę t Inowłodzu, Bełchatowie czy Włodzimiedzony z dala od zadymionego mia~ta - na pełnych uroku \Vycieczkach 1rzowie, gqzie :i·zieciarnia bawiła się
i spacerach w górach, lub też na kąpielach w morzu i wygrzewaniu się
w ubiegłym sezonie wprost doskonale.
w przybrzeżnym piasku.
Nie zapomniano także o dzieciach
wiejskch. W obrębie ł..odzi powstanie
Radość ta będzie w tym roku jeszcze
Nic mniej pr.zyjemnie bę9zie naszym dla nich IO dziecir1ców, m. in. w Łagiew
większa bo na tegoroczne wczasy. dzie- dziecfom i nad morzem, gdzie m. in. za- nikach. Moskulach, Olechowie, Rogach
cięce wyjedzie z naszego miasta ogółem mieszk? j? w ,don: ach wypoczynkowy~h ; Radogoszczu. Dzieciflcc te będą pod47.750 dzieci, czyli o 9 tysięcy więcej, ?zczec1i:ka, ,\\ rze~zcza, Pu~k~, Lę?o~ka czas żniw prawdz.iwym
dobrod'ziejniż w okresie ubiegłych wakacji letnich. l. Cz arma_W.J-Z?r.01u. Tuta.1 J~nak Jest stwem dla okolicznej ludności wiejskiej,
Oczywiście najwięcej wyjedzie dzieci ~ieco mm~1 !:1 1e1_sc,. bo dla około 2 lub · która będzie mogła spokojnie pracować
robotniczych. d'la których pobyt na św ie- 'rzech tysieq dzieci .
w polii, wiedząc, że w okresie najwięk
żym p0wietrzu
jest najkonieczniejszy.
Górv, czy morze s:;i pokusą ::ł;Ja wszy- szego natężenia roboty, t.j. w godzinach
Do ich dysriozycji oddane będzie 80 pro- stkich dzieci. Toteż każde chciałoby od 7 rano ::ło 5 µo południu, dzieci jej
cent ogólnej lkzby miejsc. Dalsze IO pro tam wyiechać. Z pewnością jednak znaj znajda troskliwą opiekę.
cent stanowić będą dzieci pracowników d'9 się wśród nich takie. które do tej poRodzice, wysyła i<JC)' swe d•zieci na
umysłowych, 5 pro-cent - sieroty i pól- ry nie miały
jeszcze okazji zobaczyć wczasy mogą być o nie zupełnie spokojsieroty· oraz 5 procent - dzieci drob- .,prawdziwych" gór czy ,,prawdziwego" ni. Dla milusińskich orzygotowano bo-·
nych rzemieślników:
mórza. One też będą miały pierwsze11.- wiem na czas pobytu we wczasowiskach
W górach oczcku ją naszą dzieciarnię stwo w wy jeżdzie nad morze czy w gó- wiele atrakcji, nie mówiąc już o tym,
takie miejscowości jak: Matejkowice, ry. .
że zwiększono również koszty utrzyma.
Szklarska Poręba, Karpacz,
LądekPozostałą dzieciarnię rozlokuje się po n.i?, które na k~loniac~ i obozach wynoZdrój, Wisła, Zakopane i in., gdzie spę- wszyst~ich województwach, gdzie rów- sic bed_a ~~ kazde dziecko 330 z~oty<:h,
dzi ferie letnie ogółem około 10 tysięcy nież nie brak miejscowości o zdrowym a w dz1~~in~ach - 2~0 złotych dziennie,
dzieci.
kiimacie i przepięknym krajobrazie. co umozbw1 podawanie młodym wczaso- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - wiczom 4 obfitych posiłków w ciąg-u
dnia . .
cóż to za praktyki?
Pomimo wzrostu kosztów utrzymania,
rodzice płacić bę:llą tylko symboliczne
SOO lub 700 złotych za 28-dniowy pobyt
dziecka na wczasach. Resztę pokrywać
będ•ą zakłady pracy z funduszów przeznaczonych na akcfo socjalną.
(kł.)
się

I

A

Pracują

za.„ mieszkanie

Dozorcom w prywatnych domach dzieje

się
Minister kultury i sztuki przyznał ze;.połowi Państwowego Teatru Noweg'.1
Są w Ło:h:i domy, których prywatni
Właściciele domów chcą wykorzystać
w Łodzi za jego wybitne osiągnięcia właściciele wyzysku ją dozorców tak, l"akt, że część dozorców nie 9bj9ta zoartystvczne specjalną nagrodę w wyso- jak to robili i dawniej. Sami nie liczą się stała ieszcze umową zbiorową i ditategc
kości 1 miliona złotych.
często z wydawanymi riieniędzmi. ale dla liczą na bezkarność. Swiadczą
o tyr.i
Zespół Te<-.tru. który bawi obecnie w dozorców rzadko mają więcej niż ... 600 i inne fakty, kiedy na przykhd, jak to
Warszawie, wvstawiaiąc tam sztukę cze- zł. miesięcznie, a zdarza się, że i nawet robi właścicielka posesji przy ul. Pabiaskiego pisarza Waszka Kani pt. „Bry- tej, tak skromnej sumy, nie wypłacają nickiej 193, wypłaca się dozorcom pens.ie
gada szlifierza Karhana", pozostanie regularnie.
niższe od uprzednio już ustalonej.
tam jeszcze :io dnia I 8 lutego.
Bywa ją między nimi i tacy, którzy '?!
Teg'o ro<lza ju fakty nie mogą mieć
- - - - - - - - - - - - - · · - - • • o g ó l e uchylają się od płacenia pens11. więce1 miejsca i dlatego tak Związek
Należą do nich m. in. właściciele pos~sji I ZawoJowy grupujący dozorców
jak i
przy u}. Mielczarskiego nr. 4 Nap~ór-, odpowiednie wł_adze. winny d'oło~yć
kowskiego 94, gdzie dozorcy od kilku wszelkich staran aby tę samowolę Jak
Przyjęcie u państwa Koperków. Nagle wpa- mesięcy nie otrzymują ani grosza.
t"Jajszybciej zlikwidować.
(m)

krzywda

Dla każdego, coś dobrego!..

da zdyszany pan Kleofas.
- Czy państwo słyszeli już, co się stało?
Rogaciński wrócił do domu, zastał swą żonę w
towarzystwie jakiegoś pana, dostał ataku apoplektycznego i umarł na miejscu!. ..
Grobowa cisza. Panie struchlały. Wtem rozlega się głos pani Eulalii.
- U mnie nigdy nie mogło by się zdarzyć
coś podobnego ...
I po chwili ciszej:
- •.. mój mąż jest taki anemic2;ny.
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Od mareo do moja

Wiosenne porzadki
we wszvstkich miastach Polski
W dniach od I marca do 30 kwietnia
rb . Polski Czerwony Krzyż oraz inne
organizacje społeczne i samorządowe
przeprowadzą
na terenie całej Polski

ogólnokrajową
kową .

akcję sanitarno-porząd

W okresie tym we wszystkich fabrykach, zakładach pracy. szkołach i g-roma
d·ach wiejskich zorganizowane zostaną
konkursy czystości.
Wyróżnione osoby czy zespoły otrzyma ją riagrod'y i dyplomy. Jednocześnie
prowadzona b~dzie akcja zwalczania nie
~ti~~~ik~~a~~ wszystkich posesjach i na
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Kobiety powJększają kadry fachowców I Walka z. anal!ab~IYZf!'em
I
I na terenie wo,.
Zaroją się budowle

.a

PPB przystąpiło w październiku

ub.

rnku do masowej akcji szkolenia praNauczyciel zwraca się do uczniów:
Kto mi wymieni jakieś pożyteczne cowników budowlanych. Zorganizowane
kursy działają naogół dobrze, co pozwaswierzę?
ia mieć nadzieję, że szeregi pracowni- Ja! - podnosi palce mały Staś.
ków wykwalifikowanych w tej instytu- No więc powiedz ...
cji w krótkim -czasie się podwoją.
- Koń.„
M. in. uruchomiono kilka kursów dlu- Dobrze, a jaki pożytek człowiek ma z
)!oterminowych, a w ramach szkolenia
konia?
- Człowiek ma z konia taki pożytek, że zimowego - 38 kursów dwumiesięczmoże orzez nieao wvarać oieniądze na wyśc\ nych. z których 27 nrowadzi się w Łogach ...
dzi.

Ponadto łódzkie PPB uruchomiło, jako pierwsze przed'siębiorstwo budowlane
w Polsce, kurs ślusarsko-kotlarski, istnie
jący przy IV Oddziale PPB.
Akcją objęto również ponad 200 kobiet, które przygotowują się na specjałnych kursach do zawodu szklarza i malarza. W najbliższych natomiast dniach
zorganizuje się dla nich dodatkowo kur:-y murarskie i betoniarskie.
Ogółem PPB w Ło:ilzi wykonało 200
procent planu szkolenia.
Cbk)

łodzk1ego
Na terenie woiewództwa łódzkieao
·uruchomiono już ogółem 2.350 kursó'W
początkowego nauczania
na
które
uczęszczało około 40 tys. ~sób.
Wiele powiatów wykonało swe plany
w zakresie org-anizowania kursów ze
znaczną nadwyżką. N a czoło wysuwa
się powiat rawska-mazowiecki realizujący plan w 116 proc., dalsze miejsca
zajmują powiaty skierniewicki i wieiuński.
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znajdujq 1uz licznych nabywców.
jedwabne, lekkie płaszcze, kanadyjki·
Wzorzyste sukienki
. i prochowce
•
Swiat pracy pragnie -nabywać na raty me tylko radioodbiorniki, ale również i ubrania
-- Wolę klientów od klientek - zwie-1 PDT lubi zaopatrywać kubiety niczym w
„Jeszcze północ mrozem dmucha" ... a w
Powszechnym Domu Towarowym przy ul. rza nam się szeptem p. Krysia - klient mundury - w jednolity strój.
Piotrkowskiej 98 - trwa już wiosna w wie, czego chce. Raz dwa i sprawunek za-1 Ten ponury obraz rozjaśniają nowe kwie
ta ciste sukienki jedwabne (6.470 zł) - o
łatv.riony. A gdy przyjdzie z żoną pełni.
- Dziś samochód ciężarowy obrócił już wydyma usta, to jest brzydkie, a tamto barwach ciepłych i słonecznych. Dział zapięć razy - mówi nam Tadeusz Marciniak niedobre, a owo r.iepraktyczne, potrafią opatrzono również w bogaty wybór bluzek
z działu konfekcji męskiej, gdzie przy no- zamęczyć, a co najważniejsze - zupełnie (2.290 - 2.340 zł), wśród których białe
pikowe cieszą się wielkim pJpytcm.
wych wiosennych modelach jest ruch nie- się nie znają„.
Jesteśmy właśnie świadkami takich
bywały. Oderwał się na chwilę od ciżby
POC_IEC_ HĄ DLA PO_ CIECH.
} . dz"" dl a WROCŁAW
.„. . . , .
d . t
k
.
.
h b
.
.
k upuJ'.),Cyc , a y Sięgnąc po nowe ana YJ „ ransa1<eJi i Jescesmy pe.m pu ivvu
NaJmłodsza wiekiem pracowmca PDT, I
uprzejmości i cierpliwości niestrudzonej
ki.
lecz najstarsza ilością przepracowanych
- Po czemu? 13.500 złotych? Ja proszę I p. Krysi.
lat - Krysia Pr"?;ybyszówna, uwija się
rozlega0 kanadyjkę. I ja. I dla mnie„. przy kiosku konfekcji dziecięcej, dokąd
PANIE NIE CHCĄ MUNDURKÓW.
ją się głosy.
Wprawdzie kiosk konfekcji damskiej nadeszły już ubranka chłopięce, sukienki
Kolejka wydłuża się. Nic dziwnego. Bogata gama kolorów oraz piękne wykonanie również jest zaopatrzony w wiosenne mo- dla dziewczynek. bielizna dla niemowląt,
gabardinowych kanadyjek na atłasowych dele, ale tu sprawa przedstawia się bez po fartuszki szkolne i inne.
Ale i ten dział nie grzeszy wyborem kopodszewkach - ściągają liczne rzesze ku-_ równania skromnieJ. Dużym rowodz.oniem
cieszą się płaszcze z „setki" po 24.000 zł. lorów i bogactwem fasonów.
pujących.
klientelę
- pociesza
razie
-K To ·tak nanasz
Powodzeniem cieszą się prochowce we Nadeszły J'uż również kostium'"
owy
zaopatrzeni'
koleo-a
J
. 1
.
ł
Wo
ia.
zys_
r.
p.
szasą
płaszcze
wszystl'i·e
- Dlaczegn
wszystlnch odcieniach beige - po 4.610 zł.
t
ł d
'
- "'
ka_ ~Je kiu~. owary ;'e . roc ahw~~ ';!e1Wzrok wabią luksusowo wykonane garni- re, a kostiumy - brązowe?
·. Y Ekspedientka Jar.ina Matecka odpowia- ic s a .0W. ~aop~ ~~emowyc
tury z „setki" po 32.000 zł; garnitury spor
towe z wełny najwyższej jakości - po da z zakłopotar.iem na te pytama. Uspaka I ko patrzec, Ja na _eJ ~-no.we wzory i roo
W.OOO zł. Duży popyt panuje również na ja, że na pewno nadeJdą i inne, przecież dele dla naszych milusmskich„.
KAPELUSZ~ SĄ, PANTOFELKI...
ga~ni_turJ:'„ o pięknych fas_on~ch z „sz~ść- wios.na naprawdę jeszcze się me rozpoczę-1
W DRODZE.
dziesiątki , wykonane sohame, o duzym ła. Klientki są jednak w obawie, nauczone
wyborze kolorów - po 16.320 zł. To- samo są bowiem smutrym doświadczeniem, że I Rojno i gwarno jest także w kiosku z
dotyczy jesionek, których· cena sięga
·
·
· ptWO;
16.320
OWOCe .•.
W trzec1mte d nym- WO d O, W d rug1mjednak znaczy najpiękniejszy choć-I
Cóż zł.

W ·

~re ~a~:~~~k~e~!~~~ofi~~!~~~~!? w

ko10-1
- NIE MA JAK M$żCZYźNr...
Nie sposób przeJ'ść oboJ'ętnie obok dzia-1r

os
fi
\UJ

z~ S?.' SI • A

n Uu u

obuwiem. Męskie czeskie półbuty (El.04'1i1 _.
8.000 zł) cieszą się olbrzymim powodzeniem. Nie ustępują im miejsc·a damskie
półbuty o bogatym asortymencie (9 10.000 zł) oraz dziecięce (3 - 4.000 zł).

Klientki jednak domagają. się ju:': letnich
pantofelków i na niemstanne pytania ekspedientka Teodozja Gzik odpowiada niezmordowanie:
_ Są w drodze.
Olbrzymim popytem cieszą się kapelusze męskie, których wybór jest dostateczny. Największe powodzenie mają kapelusze Hiickla (do 8.000 zł) inni wolą kapelusze Goepperta (2.600 zł). Damskie kapelusze nabywać można już od 600 zł.
Cieszy nas, że po ostatnim naszym arty
kule, dyrekcja PDT uzupełniła i ten dział.

*

*

D o. p D. T od _rana *
do wieczora zmicrzaJ·ą
dl ugie pielgrzymki.
Obroty dzienne sięgają
sumy 6 - 8.000.000 złotych. Przy braku
poszukiwanych gatunków obuwia _ obrót
dzienny mimo to wynosi w tym kiosku
1.000.000 złotych.
-;-- Czy świat pracy nadal nie będzie
roogł zaopatrywać się w ubrania na raty

- jak to ma miejsce np. przy zakupie
aparatów radiowych, fotograficznych i innyc h?· - rzucamy na odchotlnym pytanie.
- W naczeln "j dyrekcji PDT trwają

o"w na u11• cach per~a~~t;~{~ ';~P~~:;~~i~1~~~~rzed~~

n 0t yc h czas jedriak nie mamy
d • k'
ans 1.dyspozycji
gjeszcze
....
skądinąd, że nad sprawą
Wiemy
Szkoda.
było
żeby
zrubić większe,
: t:o~:ir~:o~;~~;d:~~Znts~~ps~~~aJ~ąo~·,
tą 'rozpoczęto debaty i narady przed ro1
Wiosna się zibliża. Państwowe Uzdro- sta, to budowa nowych kiosków i kiose- kiem. Ile razy jeszcze „księżyc odmiimi się
cy ubiór.
Krysia Szumała ugina się pod stosem wiska przygotowują się do ponownego czków nie tylko go nie upiększy, ale złoty" - zanim zapadnie tak dawno oczeprezentowanych kolekcji. Koszule w kraty, otwarcia „grzybków'' z wodami mine- wprost przeciwnie - zeszpeci. Tym kiwana przez świat pracy decyzja?
z jedwabnego trykotu, z popeliny czeskiej raJnymi, Centralny Zarząd Przemysłu bardziej, że ulice Łodzi nie są aż tak
(P)
- rozległa skala kolorów i gatunków, we Fermentacyjnego chce otworzyć kioski szerokie, aby je można było bezkarnie
dług możliwości płatniczych klientów (od z piwem, Centrala Ogrodnicza uruthomi zwężać ustawianiem na nich niepotrzeb
1.350 zł do 5.250 zł). Krawaty - od naj- ponownie sprzei'aż owoców na wózkach nych zapór.
Datego też uważamy, że byłoby barskromniejilzych do najwspanialszych z mi- ulicznych. Kioski, kioski i iesu-ze raz
dziej właściwym, aby sprawą zajęło się „Matki•' Gorkiego w Lodzi
lanowskiego jedwabiu (367 zł - 2.000 zł). kioski.
już przedsięW niedzielę 12 lutego br. o godz. 19.15
Zas!anr'wmy. się. czy cala ta akcja któreś z istniejących
To samo dotyczy skarpet.
Najbardziej przerzucają i ńajdłużej wy nre mi ja się przypadkiem z celem. Wo- biorstw detalicznych. np. Miejski Handel w sali teatralnej „Ogniska" ul. Moniudy mineralne są zdrowe i nikt nie może Detaliczny. Centralne ZarząJ:y i Cen- szki 4 odbędzie się 50-te przedstawienie
bierają„. kobiety.
lerzniczych, trale niech dbają lepiej o p·ro<l'ukcję przeróbki scenicznej powieści „Matka"
odmówić im właściwości
PORANEK DLA SWIATA PRACY
ale picie najzdrowszej na wet wody ze i skup, a sprzedażą winien zająć się M. Gorkiego, wystawionej przez ObjazW FILHARMONIJ
dowy Teatr Dramatyczny Domu Wojszklanek, opłukanych jedynie w wodzie MHD.
XVI Poranek dla świata pracy Państwo
możnaby
koncentracji
takiej
Dzięki
Polskiego w Warszawie w reżyserii
uzdrowi.
ska
nie
nikogo
pewno
na
kubła,
z
wej Filharmonii (niedziela, 12 bm„ godz. 12)
programer.:> swym obejmie: dwa poematy jeżeli mu nie zaszkodzi. To samo moż- uruchomić w poszczególnych punktach Emila Chaberskiego.
miasta, w parkach czy na skwerach,
Sztuka grana jest stale z wielkim posymfoniczne Karłowicza - ,,,Rapsodia Litew naby powiedzieć jeśli idzie o piwo.
widowni.
ska" i „Epizod na maskaradzie" oraz DwoSprzedaż owoców na ulicach jest rze- kioski większe, należycie przygotowane wo:keniem przy wypełnionej
rzaka - Koncert wiolonczelowy. Solistą bę czą badzo potrzebną, ale Centrala i skanalizowane, z których przechodnie V'( dniach 13, 14 i 15 lutego ·br. odbędą
dzie wiolonczelista czechosłowacki BOHU- Ogrodnicza powinna lepiej zająć się sku mogliby napić się na miejscu tq~o. na się trzy ostatnie przedstawienia ,,Matki"
MIL HERAN. Dyryguje Wł,ODZIMIERZ OR pem, co jest jej wlaściwym przeznacze- co ma ja apetyt, a więc piwa. wody czy w Łodzi.
MICKI.
Po występach w Łodzi. Teatr Domu
Na poranek ceny miejsc zniżone. Bilety niem i czego dotąd' nie potrnfiła jeszcze mleka. a nawet kupić owoce, bez potrze
xe zniżką 50 proc. dla członków Zw. Zaw. zorganizować - (przykia.:li: warzywa), by biegania od jednego rogu do drugie- W. P wyjeżdża do f'oznania, Gniezna,
Leszna i Kalisza.
(mk)
Poza tym ieśli chodzi o wygląd mia- go.
do nabycia w ORZZ (Tr;iugutta 18).

wszystko w nich

ale

Lepiej

50-te przedstawienie

skich pań chce mieć skórę ciemną jak
czekolada ... l'Jiejed~a z, ~ich przeklina tę
mękę, bo ostateczme coz w tym za przyjak
jemność smażyć się bez potrzeby,
flądra na mai:garynie, ale cóż? T_ak chce
Po kilku dniach clesz~:w wów ja~no I prawję zatroskanym wzrokiem, a kiedy moda, a kobiet~ dla mody robi wszy.
stko...
•Jan wró'-'il zapytał go szybko.
zaświeciło słońce.
Sp!u:iął na ~nak pogar~y dla tego roW małej przystani rybackiej stały, l - No i co? Wyjechała?
lekko kołysząc się na wodzie dwie łódki, I - Tak wyjechały ... I twoja pani i mo- dza1u istot i c1ągn~ł d~łeJ.
- Al~ posłu_cha1 ty!Ko, co ta da~mla
przywiązane sznurem d•J brzegu. Opodai ja'„. Nie będziemy już z nimi więcej
siedzieli w milczeniu dwa i rybacy- . wyjeżdżali na morze„. Ot i przykra nie- wypr~ :':ia dalą Pewnego_ razu . kiedy
wro~ 11 s.my dl;) br_zegu .. wzięła mme P:<Jd
j spodzianka!
wioślarze.
- Czy bardzo się strapiłeś? - spoj- ramię, 1 Z3;glądaJąc mi w oczy, pawia- Ot i ko1iczy się !atol - rzekł za.pada:. „A_,moze bys~y tak, Mateuszu, porzał na niego spod oka Mateusz.
lając fajeczke_Mateusz.
szh dz1s razem wieczorem na spacer?
- A no, tak! - Ja.konicznie potwier- 1 - Bardzo! - odparł szczerze Jan.
dził d'rugi i spojrzał w stronę wzgórza, 1 Mateusz trochę nerwowym ruchem Tak bardzo łti·bię księżyc i... Mateusza!"
i:dzie różowiły się i bieliły stojące w od'rzucił niedopałek papierosa. Nie po- Tak, rozumiesz powiada do mnie ta
dobała mu się ta cała rozmowa. Jan był miejska. opal~na na czekoladowo flązielonych ogrodach pensjonaty.
- Moja pzni nie przychodzi jakoś ... przecież z~rę~zony z. j~go_ jedyną sio~ ura, a ja jej na to krótko: „Mam wieCodziennje, przez cały prawie miesiąc, ~trą ,Hanką i rneJlu~o 1uz miał s~ę odbyc czór zajęty, bo idę do swojej narzeczawyjeżdżaliśmy razem na morze na prze- ich slub.„ Czy to \\'.ię~ wypada~ zeb_Y ten nej ... A do chodzenia po księżycu niech
jażdż4:ę, ale dzisia i wypatruję jej na- chł~pak zaw:acał so~1e głowę .ia'.<ąs tam pani sobie wynajmie kogo innego! Ja
zobowiązałem się tylko wozić panią po
1 letmczką, ktora przy.iechała tuta1 na papróżnol _ rzekł Mateuc:z
I rę tyuodn' · nigdy już w·ecej nie wróci? morzu". Tak, widzisz powied'ziałem jej ...
~ ·
·
. . . J mvśle, że tak powinien post~pić na nai„
h"": i i . . ·,
- I moja pani nie przychodzi rów- I
't
J
powiedziec ~v.01emu p_rz~1acieC_
nieżl - zauważył Jan i, westchnąwszy
eiężko spo'rzał znowu w stronp pensi·o- ~owi cos ostrego, um~t~gował się 1ednak szym miejscu każdy uczciwy mężczyzna ... My, rybacy, mamy swoje dziewu1
i zacz::ił bardzo okręzme.
.,.
n"tu '
Te miastowe panny są bardzo róż- chy, więc niepotrzebne nam są tamte
.
-.
.
.
a ·
. - ~rzyszło mi d_o gło\'liy, ze mo.ia ~a:- ne ... Są między nimi bardzo porząd'rle, mieiskie.
Tak mowiąc spoglądał uważnie na
zmec~1ęcon,a niepogodą, mogła .i:iz ale zdarza ją się i lekkie„. Takie, co to
s.ąd, 'YYJecha~„. Tak~ tak! mogła wy3e- szuka ją przygód i rozmaitości. Ja sam ~we~o przyjaciela, starając się wychac i... - me dokonc.zył, ~le _westchnął mogę wiele 0 tym powiedzieć! Tamtego czuc, czy zrozumał moralny sens tej
~ l~ką zayraso:'1 an:i, miną, ze Jego przy- roku przyjechała tu taka pani, niby pan- opowieści. Ale twarz Jana była w dalna, niby mężatka, niby wdlowa. Spodo- szym ciągu zatroskana. Westchnąwszy
1ac1el "'.YJął fa3kę z ust.
- Wiesz co? - rzekł po chwli - jeśli bała jej się moja łódka... A może i ja znowu. zauważył.
- Uważałem ja zawsze za bardzo poci tak bard'zo na tym . zależy, to możesz leż. Dosyć, że odtąd codziennie woziłem
Iść do ie,i pensjonatu i zapytać się, jak i.9 na m?rze. Ja _wiosł~wałem, a oi:ia le-1 ~zą<lna k~Metę„. Nie ~pQdizjewałem się,
zała sobie na dme łodzi i opalała sH;: bo ze postąpi w ten sposob. ..Jak mogła
sprawy SLOJ<J.
SoorrlaJal ootcm za o<lchoclzacvm na- to wiPs7. s~m- że każ<la z tvch miei- wviechać. nic zobaczvwszv sie ze nma?

Codzienntl noroelka „Expressu''

A. Kardasz

Podejrziiwość
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Mateusz grJiewnie już ściągnął brwi.
Mówisz takie rzeczy, jak gdybyś
.
nie znał Hanki... A przecież wiesz,
czym jesteś dla Hanki.
- Ach. Hanka, Hanka! Daj mi spokói z Hanką! Ja mam teraz w głowie
coś ważniejszego niż Hankę!.„ Myślę, że

trzeba mi będzie wystarać się w pensjonacie o 1ei adres i napisać do niej!
A zatem tak ma się rzecz! Ten młokos zagalopował się. w swoich uczuciach. tak. że zapomina· o swoich najpoważniejszych obowiązkach! Mateusz
uczuł że ponosi uo uniew.
:"' . '"'?
.
'
1.
, .;;- [vlme to mo~isz: !"1~ e ~ratu Han·
KI. Listy chcesz do me1 pisac.
- A właśnie!,-:-- odpa~ł zdziwioi:y ?a-

~lą gwałtowno~c1ą ~w~1ego prz~1ac1el_a

Jan -:-- wyobraz. sobtP, ze. t~ pam pła~i
ł~ mi_ zazwy~z~ ! co tyd~i~n.. ~statn~o,
ki~dysmy wrocil~ z p~ze1~zd~ki„ powiedział.a. z_e ~apłac1 na drugi dzien. Ale na
~rugi dzien ~adał d_eszcz.„ A _Potem wy1e_chała.... w.idoczm_e_za.pommała ..•. _cz.Y
.
d
me są_.·z1sz, ~e P,O,w~menen: upommec s;ę
o mo1a naleznosc hstowme?
- Ależ naturalnie! - odetchnął pełn1
piersią Mateusz - Napisz do niej! Jedno ci tylko powiem: my, mężczyźni, jesteśmy z natury szczerzy i dobroduszni 1
nie lubimy obrażać innych głupimi podejrzeniami... Nie tak, jak te baby, które
na każdiym kroku węszą jaki ~ś tam milosne historie i zdradę ... Dlatego też zrohisz dobrze, jeśli przed wysłaniem tego
listu pokażesz go Hance, żeby to gbpie
dziewuszysko nie ponlYślało sobie iesJ•
cze czeizoś zleQ'o!„.
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f.Biina ż•OibiiWliZ!ail długote.rminowych
ogarnia coraz więl{sze rzesze · łódzkich włóknia~zy. -P~PB nr. 3 i PZPB nr. 5
zapoczątkowały nową formę współzawodnictwa międzyzakładowego

wa -zarówno przewodniczącego Rady Zakładowej Kowalskiego oraz przedstawicie
li Organizacji Podstawowej czy-związku,
jak i dziesiątek przodowników czy robotników, którzy zwykłymi słowami składali
swoje zobowiązania.
Częstokroć zobowiązania ie powiązane
były z ważnymi uwagami dotyczącymi pro
dukcji poszczególnych działów. Oto co mó·
wią prządki Waleria Zagajewska i Józefa
Ochntak.
- Praca nasza mogłaby być jeszcze bar
dziej wydajna i wartościowa, gdyby majstrowie oraz obciągacze dbali o maszyny,
śumienniej wykonywali swe obowiązki.
N a sz".!zęście poważna większość majstrów czy obciągaczy zdaje sobie· sprawę,
jak wiele zależy od ich pracy w produkcji,
są jednak jednostki niespołeczne,
które
przez nieświadomość czy nawet złą wolę,
cza.
.
. wyrządzają zakładom wiele szkody. Apelu
- Zanim podpisałam swe zobowiązanie jemy więc do naszych majstrów i obciąga
wzięłam pod uwagę wszystkie możliwe i nie czy o kolektywną z nami - prządkami
możliwe elementy, mające wpływ na pro- współpracę w celu jeszcze wydajniejszej
dukcję. Doszłam do wniosku, że po~im~ produkcji i jeszcze lepszej jakości!
dość wysokiej, bo w 131 proc. wyrabiane]
I*
·:ł
przeze mnie bazy podołam s:-irym no~ym
*
ohowiązk~m. Kie.dy Za~ w~iiczyłam, ~e
dzięki zwiększoneJ wydaJności dam Pan- .
.T

r „.„Pracując tak jak teraz, przerobił::i
l)ym do końca br. 19.152 kg przędzy, pome
waż jednak zobowiązuję :;;ię. wyra?iać ~ 5
kg dziennie więcej, produkcJa moJa zw1ęk
szy się do końca roku o 3.330 k?, c~ wyniesie 22.482 kg przędzy. Tym więc, ze na
okres roku zobowiązuję się podnieść moją
bazę o 2 proc. odpowiadam na a.pel Markiewki ! "
Znajomy głos i znajoma postać , na podium / sceny. To Bronisława Bol'ecka, czołowa prządka PZPB nr .3 odczytu_je s~oje
zobowiązania długotermmowe, ktory~i za
łoga „bawełnianej trójki" manif~stuJe wo
lę wspólnej z całą klaSf!; robot~nczą b~do
y;y nowej, socjalistyczneJ :rolsk1 ..
- Czy nie przeliczyła się Pam w swych
siłach, skiadając tak wysokie zobowiąza
nia! - zapytujemy.
Bronisława Borecka odpowiada. stanow-

Płyną i płyną wciąż nowe zobowiąza- sała kilka dni temu współzawodnictwo
nia„. Jest ich wiele, a przecież to dopiero długofalowe.
pierwszy dzień podjętej przez tutejsze zaKiedy przodownica „piątki" prządka
kłady akcji.
Kazimiera Banaś, oraz przewod. tamtej.
Kiedy przewodniczący Kowalski zamy- szego koła Ligi Kobiet - Gołębiakowa
wznoszą okrzylt na cześć swych kolegów
ka dzisiejszą listę zobowiązań, z tłumu wy z ,,bawełnianej trójki" i jak najlepszyc.h
biega kilka kobiet.· Są czerwone z podniet
wyników współzawodnictwa - sa1a rzęsie
ceni a.
się od entuzjazmu.
, - Jak to, a my to co? - woła oburzoZałoga „bawełnianej pią_tki" żywo .mt~
na Maria }(ądziela, przewijaczka.
resuje się napływającymi zgłoszemallll.
- To myśmy jedne z pierwszych mó- W obee tego prezydium zebrania odczytuje
wiły o tym, że 'trzeba odpuwiedzieć Mar- wszystkie · nazwiska, jakie dziś wpłynęły.
kiewce, a teraz nas nie ma? - W ślad za ·I tak. z tkalni zobowiązania długotermino
nią idą Maria Przybylska i prządka Stani- we złożyły: czołowa przodownica Józefa
sława Banaszczyk. Nie chcą czekać do ju- Szewczyk, która zobowiązała się podnieść
tra. Podchodzą do stołu prezydialnego i procent wykonania extry i primy oraz
uroczyście wypisują swoje zobowiązania.
zwiększyć bazę do co najmniej 114 proc„
- Teraz dopiero jest wiernie i praw- Irena Borkowska, Leokadia Pluskota, Kadziwie - mówią i zarumienione z wraże zimiera Sachurczyk,' Stanisław Piestrzyń
nia podążają na swoje miejsce przy spon- ski, Józef Kierzek, Barbara Sznycer wraz
tanicznych brawach zebranych.
z całym zespołem, Maria Cieślak wraz zespołem,
Kazimiera Nowakowska wraz z
* * *
.
Już ręce bolą od oklasków. A tu nowy zespołem, Stefan Stelmach wraz z zespopowód do radości. Na salę wkracza dele- łem, Władysława Szybowa wraz z zespogacja przodowników z PZPB nr 5, z któ- łem. Leonard Kaczmarek, itp.
rych to fabryką załoga PZPB nr 3 podpiPrzędzalnie
reprezentują
wspomniana.
już Brenisła wa Borecka,
Adam Pakuła.
wraz z zespołem, Genowefa. Michalska,
•••
Stanisław Czaezyński, Apolonia Stępińska,
Waleria Zagajewska, Helena Szewczyk, He
lena Smak, Anastazja Roszczyk, Józefa
Bochniak, Krystyna Kacznarek, Helena
Okrój, Stanisława Banaszczyk, Jeżyńska,
Lucyna Wawrzyniak, skręcarki - Aniela
Kądziela, Stanisława Walaszczyk i Maria
Przeprowadzona kontrola potwierdziła Przybylska, krajarki - Bronidława Miliń
wszystkie te obserwacje. Na dwanaście ska, zespół Anny K::wzmarek i zespół Leoskontrolowanych sklepów tylko w jed- kadii Walkiewicz, 1 pakarki - Genowefa
nym wypadku właściciel przestrzegał Markiewicz i Maria Gajzler i wiele jeszcze
wszystkich obowiązujących przepisów.
innych z biur, Rady Zakł&.dowej, wiele ak·
W pozostałych jedenastu wypa.jlkach tywistek związkowych, partyjnych i Ligi
spisano protokóły karne. Dwóch spośród Kobiet, byłych tkaczek i prządek, które
kupców, któr)(m
S:Pisano
protokóły, poza swą obecną pracą zobowiązały się po
„usprawniało" sobie pracę w ten spo- kilka godzin w ciągu tygodnia _ doszkalać
sób, że nabywało sznury i wtyczki w po młode robotnice w fabryce.
bliskich spółdzielniach, doliczając następ
W taki sposób załoga PZPB nr 3 zaininie marże i sprzedając je u siebie po cjowała na swych zakładach pracy współ
wygórowanych cenach.
zawodnictwo długoterminowe, dając górWszysły oni
pociągnięci zostaną do. nikowi Markiewce odpowiedź godną jego
odpowiedzialności.
(m)
towarzyszy i braci.
(w)

sprze
. d3Yl31I• 1OWar .spod IadYDla wvbranycb klientów

stwu

przeszło

3

tony

przędzy, ogarnęła\

~~:a!~iaśnie,
iż u:ożemy tak_w~aśnie ·
powinno byc
pracować,

naszą naJw1ększą

radością! - dodaje z błyszczącymi oczyma.
Huragan oklasków przerywa naszą rozmowę. To zebrani na sali robotnicy PZPB
nr 3 manifestują na cześć górnika Markiewki- oraz na cześć tych wszystkich, któ
rzy ofiarnie i świadomie idą jego śladem.
Pierw~ze
wełnianej

Niezwykłe

praktyki w ,orvwotnvcfl sklepach elektrotechnicznych

W ubiegły czwartek SKKC przeprawa

<lziła kontrolę · pi"ywatnych sklepów elek-

trotechnicznych na terenie naszego mia
sta. Od dłuższego już bowiem czasu za·
obserwowano, że właściciele tych skle*
*
.
pów
różnego ro:lizaju machi* robotników „ba- nacje,uprawiają
zobowiązania
mające na celu wyzyskiwanie ku-

trój'ki" miały charakter żywioło pujących.
wej manifestacji. W olbrzymiej, wypełnio
nej po brzegi sali donośnie brzmiały s10- Lepsze i bardziej poszukiwane artykuły
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Pod ostrym kqtem.

Feralna 13-ka
. Dawno już przestaliśmy wierzyć w fatalizn1
„trzynastki". Od czasu. do. czasu zd~rzają się
jednak jeszcze wypadki, kiedy człowiek ulega
związanym z tą liczbą zabobonom. Przekonał
się o tym Zbigniew Stęborski z ul. Piotrkowskiej 271.
.
.
Trzy dni temu za_chorował. Słuszme więc ~o·
stanowił skorzystac z usług lekarza Ubezpieczalni. ·do czego zresztą posiada jako ubezpieczony' pełne prawo. Ale to - jeszcze nie
wszystko. Można je mieć, a mimo to nic z tego
nie mieć„.
Nie uprzedzajmy jedn~ f~tów. i sprób,ujmy
razem z wymienionym obywatelem odby.:: wę
drówkę, jaką on odbył:
1) apteka - nikt nie wie, gdzie może mieszkać jego lekarz rejonowy.
.
2) Na Leczniczej - dokąd poszedł się o to
dowiedzieć, po godzinie wyczekiwania w kolejce poinformowano go, że lekarz rejonowy mieszka.
•
3) przy .ulicy Piotrkowskiej 275 - gdzie
jednak nie został przyjęty bo „to nie ten rejon". Właściwy rejon znajduje się,
4) na Kątnej 19 - tutaj jednak „numerków
już za brak to". Ponieważ zabrakło też dnia, zgło
sił siq.
S) na Kątną 19 - z samego rana dnia następnego. Ale i o 8,30 numerków nie było.
Zgłosił się więc
6) na Kątn.ą 19 - tego samego dnia po południu po raz trzeci. Ale i o 14,30 numerków
zabrakło, bo „dzisiaj wyjątkowo wydawano je
wcześniej„. Zdenerwowany pacjent udał się
więc z powrotem

na Leczniczą - do dyrektora obwodu, któ
skierował go
8) na Piotrkowską 275 gdzie powtórzyła
się ta sama historia, co przedtem, tzn. „to nie
ten rejon". Poszedł więc znowu
7)

ry

9) na Leczniczą - do dyrektora obwodu, któ
ry tym razem sprawdził co trzeba na mapie i
stwierdziwszy, że się pomylił odesłał go do
właściwego rejonu, tzn.
10) na KąłM!. 19 - gdzie go znowu nie przy·
jęto , bo na służbie była już inna urzędniczka,
która. nie chciała z nim w .ogóle rozmawiać.
Rozżalony udał ~;e .

11) do swego miejsca pracy - gdzie mu koledzy poradzili, aby raz jeszcze poszedł
12) na Leczniczą do dyrektora obwodu i
poprosił go o karteczkę. Gdy takową otrzymał,
sk!,erował swe kroki
13) na Kątną 19 - gdzie go jednak nie przy
jęto, bo „zabrakło już numerków"'... A że był
przesądny i na trzynastce nie chciał skończyć,
dowló~d się resztkami sił
14) do ,.,.Ex,presu" .i cwowiedział nam
wszvstko..
(se)

sprzedawanQ tam jedynie znajomym,
którzy gotowi byli zapłacić żądaną przez
właściciela certę. Spiraaki i baterie były, ale pod Jadą. Obcym ich nie sprzedawarno.

Zwalczamy choro·bv zawodowe

e·ezpłatne

leczenie i zabie·gi

Komfortowe domy wypoczynkowe I• fachowa opieka lekarska
,
dla robotników, korzystających z wczasow profilaktycznych
życie i zdrowie robotników jest u nas przedmiotem szczególnej tro-ski
czynników• państwowych. świadczą , o tym m. in. olbrzymie kwoty przeznaczane corocznie na zwalczanie chorób zawodowych.

nego, czy też takie leczenie jest zbyteczne.
Pozostale formalności jak przydział
mie1sca. wydanie skiernwania i bezpłat
nego biletu na przejazd w obie strony
zatatwia się w Okręgowej Radzie Związ
ków Zawodowych.
W domach wypoczynkowych, przeznaczonych na wczasy profila"tyczne oczekuJą robotników specjalnie przyKotowa.
ne gabinety lekarskie i wykwalifikowany personel sanitarny. Wyposażenie domów można uważać bez przesady za
komfortowe. Kaloryczność pożywienia
jest znacznie wyższa niż na zwykłych
wczasach wypoczynkowych.
Sezon wczasów profilaktycznych trwa
cały rok ze wzg-lędu j_ednak na ograniczona ilość miejsc, nie naieiy zwlekać
z diope!nieniem formalności związanych
z uzyskaniem skierowania.
(n)

Jedną z form
przeci'.Vdział.ania tym dzie trwał tu.y tygodnie_ Po powrocie
chorobom są wczasy profilaktyczne, ma do miejsca zamieszkania wczas-owicze
Jące na celu zapobieganie najbardziej mogą pozostać w domu jeszcze :I:atszy
rozpowszechnionym wśródl robotników . tydzień jako rekonwalescenci, uznani za
dolegliwościom, wywołanym szkodliwy- :iiezdolnych do pracy w tym okresie. Pomi warunkami zatrudnienia. Chodzi tu ,byt robotników na wc zasach profilaktyo choroby wywołane pracą w zbyt wy- cznych wyrnPsle wi<;>c ł<,tcznie cztery tysokiej lub niskiej temperaturze, wilgoci, godnie, a więc znacznie dlużej niż urlop
powietrzu zanieczyszc:tcrnym pyłami, ga wypoczynkowy._
zami itp.
/
.
Ubezpieczalnle Społeczne będą wypłaZ wczasów tych, które zapoczątkowa- cały wczasowiczom zasiłki ch0robowe
no w roku ubiegłym, korzystało już wie- za pozaurlopowy p(}byt na wczasach i
iu robotników, u których stwierdzono za okres rekonwalescencji. Koszt pobytu
skłonność do gruźlicy. W roku bieżąc:yrn robotnika na wczasach pokrywa Funna akcję wczasów przeciwgruźliczych dusz Wczasów Pra_cowniczych i ZUS.
przeznaczono ,specjalne do tego celu Wszelkie zabiegi lekarskie są całkowicie
przystosowane domy wypoczynkowe, roz bezpłatne. Robotnicy opłaca ją tylko suporządzające 2.520 miejscami.
mę, jaka wypad•a na nich za dwutygodRównoczenie przystąpiow już do or- niowy pob~t na wczasach W:ypoczy_nko:
ganizowania wczasów, które będą zapo- wyc,h, ~ w!ę~ 1.200 zł. I,ub nieco w1ęce1
biegały pylicy płuc, ołowicy i reumatyz- w zaleznosc1 od zarnbkow.
.
mowi, wywołanemu specyficznymi waWszystkich na pewno zainteresuie w
b
•
·
d k d • ł
runkami pracy. Dla zagrożonych pierw- jaki sposób można uzyskać prawo do po- .za U ezpieczen1e O
ra zie Y
szą z tych chorób zarezerwowano na bytu na wczasach profilaktycznych. Prze
Powszechny Zakład ·ubez.pieczeń Wza1950 r. J.600 miejsc w uzdrowisku Soli- :ie wszystkim należy się zgłosić do le- 1emnych wprowadził obecnie nową tace.
karz a Ubezpieczalni Społecznej, względ- ryf ę składek za ubezpieczenie od kraTaką samą. ilość miejsc przygotowa- nie do lekarza przemysłowego, który na
no w Lądku ~lila robotników, u których podstawie wyników wstępnego badania dzieży z włamaniem i rabunkiem.
stwierdzi c;ię zagrożenie albo początki może wystąpić z wnioskiem o skierowaNowe stawki niższe są od starych
ołowicy. Ponad 800 robotników cierpią- 1 nie pacjenta do poradni przedwreuma- przeciętnie okoł<J 40 proc. Obniżka . ta
cych na reumatyzm,, artretyzm, ischias fyc~n~J _cq też, Jeśli chodzi o Łódź, do iest wynikiem stale zmni.ejszającej się
i podobne dolegliwosci, będzie mogło Pol1kbn1k1 Chorob Zawodowych. W Po- ~I , .
dl . k d . .
. t. h
f)rzeprowad'zić kurację w uzdrowisku liklinice albo poradni, pacjenci badani 1 osci wypa rnw ra z1e.z_Y. co !e~ c aJ.astrzębie-Zdrój.
są powtórnie i lekarz orzeka, czy kwa!i-1 rakterystyczne dla ustroJu SOCJahstyczTurnus wczasów profilaktycznych bę- fikują sie oni do leczenia orofillakt.Ycz- ne!lo.

Obniżone

stawki

•
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Już w przyszłym roku spotkania piłkarskie będzie
oglądało 60.000 widzów~ Likwidacja boiska ŁKS
Z góry już trzeba powiedzieć, że takiego urządzenia jak boiska, tor, baseny itd. posta
W dniu wczorajszym odbyła się w Wojewódzkim Urzędzie Kultury Fizycznej w Ło ośrot!ka nie spodziewaliśmy się wcale. Niere nowiono budować w ziemi. Oznacza to, że
dzi specjalna konferencja, na którą przybył alne w tej chwili plany rozbudowy stadionu wchodząc na teren parku sportowego, boi.Ska
Takie rozwiązanłe
Kuchar. ŁKS Włókniarz przy Al. Unii są niczym w mieć będziemy w dole.
również z Warszawy inż. Wacław
szef budownictwa sportowego z ramienia 11orównaniu z urządzeniami, jakie będzie po Jest korzystne pnede wszystkim ze względu
na oszczędność budulca.
_ GUKF-u. Konferencja ta, jeśli chodzi o po siadał nowy park sportowy.
wzięte decyzje, ma dla łódzkicg~ życia spor
Istnienie tego rodzaju ośrodka w tej właś
J~k on będzie wyglądał. Otóż najważniejtowego zasadnicze znaczenie.
szym jego elementem będzie obszerne bołsk11 nie dzielnicy Łodzi ma duże znaczenie rówPunktem kulminacyjnym wczorajszej kon- pilkarskie, którego widownia obliczona jest nież i z tego względu, że w pobliżu stanie
ferencji była sprawa dotycząca budowy no- na 60 tysięcy osób. Nieza!eżnie od tego znaj gmach stacji kolejowej. Przybysze z innych
wego stadionu sporbwego w Łodzi. W wyni dzie się tutaj tor kolarski, widownia które- miast będą więc mieli: krótką drogę na sta
stadion go pomieści 20 tysięcy ludzi. Po środku toru diony. Ponieważ wYbuduje się tu także „mia
ku obrad zdecydowano że obecny
sportowy ŁKS przy Al. Unii zostanie zlikwi wybuduje się korty tPnisowe, przy czym roz steczko uniwersyteckie" - dzielnica będzie
RYS~ARD HELENIAK
dowany. ·Teren ten będzie oddany DyreJrnji
- Oby tacy jak nasz Heleniak na ka- Poczt, któ.-a pragnie przystąpić tuta.i do bu- grywkom tenisistów będzie się mogło przy- miała na prawdę reprezentacyjny charakglądać tylu widzów. ilu może pomieścić tor ter.
mieniu się rodzili - mówią o nim wszyscy dowy olbrzymiego dworca pocztowego.
w fabryce. Dosłownie wszyscy. Na przykła
Wszystki<::h ,Jednak interesuje przede wszy
Lódź sportowa nie poniesie jednak żadnej kolars!'i· P_onadto znaLd~ się t1;1taj dwa b_'.tsedzie ślusarza Państw. Wytw. Sprzętu Mech. sti:aty. \Vprost przeciwnie - zamiast starewidowiskowe, z t~rych J~den pomiesct • stkim fakt. kiedy przystąpi idę do budowy gł
.ęe1eniaka, przysłowie, iż „Jeszcze się taki nie go, zbyt szczupłego boiska, otrzyma wspanla l a trybunach do 15 tysięcy osob.
gantycznego parku sportowego. Rzecz pro11rodzD, co by wszystkim dogodził" znajdu- ły park sportowy gigantycznych rozmiarów,
Ciekawe jest pt'zy tym rozwiązanie archi sta, oddanie Dyrekcji Poczt boiska ŁKS ni.
je się najbardziej realne zaprzeczenie.
który zostanie wybudowany za parkiem 3-go tektoniczne parku sportowego. Jak wiadomo, moie nastąpić wcześniej, nim się nie uzyska
~Husarza Ryszarda Heleniaka lubią wszyMaja, w pobliżu radiostacji. Za.imie on powie teren za radio~. tac.ią ,jest o wiele wyższy, niż nowego stadionu. Otóż jak postanowiono, do
scy i cenią. Dlaczego?
pozosta.ła część m iasta. Dlatego też wszelkie budowy przystąpi się już w tym rokn, tak
rzchnię, liczącą ogółem ponad 50 hektarów.
- Przecież to takie proste! - wołają i wy
że w następnym, stadion z widownią na 60
llczają chórem.
tysięcy osób będzie gotowy. Poczta bowiem
- Jest sumieny i punktualny w pracy!
zacznie wznosić swój dworzec na boisku
Dla każdego znajdzie zawsze dobre słowo!
Pozostałe elementy parku
ŁKS w r. 1951.
Dobry robotnik i świadomy towarzysz!
sportowego zostaną wykonane najdalej w ra
Ofiarny tak w pracy zawodowej jak i spo·
mach planu 6-letnłego.
łecznej.„ i wiele, wiele jeszcze innych przybę
stadion-gigant
że
jednak
Najważniejsze,
taczają dowodów.
drużyn owiane mgłą tajemnicy
Skład.y
(kł)
dzie gotowy już :r;a rok!
Naturalnie, nie w jego obecności. Wiedzą
To samo ze Zdobyszcm, który w spotkaniu
gościć będzie
Łódzki Związkowiec-Zryw
bowiem wszyscy, że Ryszard Heleniak jest
człowiekiem skromnym i nie I-ubi pochwał. dzisiaj pięściarzy gdańskiej Gwardii, z który z Antkiewiczem nie ma żadnych szans 4:4.
Ciekawa walka Kijewskiego z Krawczymi spotka się w Hali Sportowej na WidzeJedną z form wYróżnień, którą przyjął szcze
Włókniarza
rym .sercem i o której czasem wspomina ~e o godz. 19 w meczu o mistrzostwo I ligi kiem może różnie wypaść. Postawmy jednak
4:6.
-i
o godz. 10 w sali teatra}
bm.
12
młodość
na
niedzielę
W
bokserskiej.
przyZasługi
Krzyż
Srebrny
jest
wzruszony
Taborek nie będzie chyba miał dużo do po nej PZPB Nr 3 przy ul. Piotrkowskiej 293
Skład obydwu zespołów owiany jest jesz
znany mu przez Prezydenta. Rzeczpospolitej
W••dn-iu•l•1-lligilo•M•a•Jil·a-u•b•.•r•o•k•u··------~cze mgłą tajemnicy, która najprawdopodob- wiedzenia w walce z Iwańskim, który da so odbędzJe się roczne walne zebranie człon
niej rozwieje się dopiero na kilka minut bie radę tównież z każdym innym pięścia ków ŁKS Włókniarz, na kórym złożone zostanie sprawozdanie i wybrany będzie nowy
TEATR'I"
przed spotkaniem. Jakie by jednak „kombi- rzem Związkowca w tej wadze, 4:8.
W połciężkiej może wystąpić Skalski, któ zarząd.
nacje" i „taktyczne posunięcia" zastosowali
Im. Stefana .Jaracza - „ODWETY" g. 19.15 łodzianie - meczu zdaje się nie wygrają w ry spotka się albo z Rudzkim, albo z FlisiNowy - Dziś teatr nieczynny.
kowskim i choć ten ostatni jest „po nokaużadnym wypadku.
Powszechny - „ROZBITKI" - godz. 19.15
żadnemu nie sprosta. 4:10.
Jeśli Stasiak zdusi wagę i w muszej spot cie" Lutnia - „KRÓLOWA PRZEDMIESCIA"- ka się z Mikołajczewskim, który normalnie
Niewadził powinien jednakże poradzić sogodz. 19.15.
bie z Mechlińskim, chociaż ostatnio z wielma piórkową - może wygrać 2:0.
Sala „Ognisko" - „MATKA" w wykonaniu
Czarnecki z Pekiem II nie będzie chyba kim trudem wygrał z nim walkę. Mecz koń
Obj. Teatru Wojska Polskiego, godz. ·19.15.
czy się więc 6:10.
miał trudnego zadania i jako rezultat
Interesującą imprezę pragną zorganizowAć
Arlekin - „ZŁOTA RYBKA" godz. 17.15. 4:0.
Te pochodzące z półoficjalnych źródeł ołódzkiego Związkowca. Ma nią być
pięściarze
Zajączkowski jednakże powinien ustąpić bliczenia mogą oczywiście wziąć w łeb. Wszy
fflNA
Gołyńskiemu, skutkiem czego wynik brzmi stko bowiem zależy od owych „taktycznych P!erwszy w Polsce wieczór dyskusyjny nad
ADRIA - Cyrk - 16, 18, 20.
(>Osunięć", zarówno gospodarzy jak i gości. sprawami, związanymi z boksem. Po wygło
4:2.
BAŁTYK - Pustelnia Parmeńska II seria szonej przez jednego z czołowych działaczy
godz. 17, 19, 21.
BAJKA - Skarb - 18, 20.
prelekcji na temat sposobów prowadzenia
GDYNIA - Aktualności Nr 7.
walki i wiadomości o boksie, zorganizowana
HEL - Śluby kawalerskie - 16, 18, 20.
zostanie ogólna dyskusja.
MUZA - Milczenie jest złotem - 18. 20.
1
POLONIA - Czarci żleb - 17, 19, 21.
zwycięstwa
Pustelnia Parmeńska I
PRZEDWIOśNIE Dzial o.fidalnJJ EOZ1 S
Przy małym zainteresowaniu publiczntlllci żynie warszawskiej nie wystąpiła Englisch,
seria - 16, 18, 20.
rozegrano wczoraj w sali „Ogniska" pierw- która przed miesiącem zmieniła barwy kluROBOTNIK - Siostra lokaja - 18, 20.
ROMA - Dzwonnik z Notre Dame - 18, 20. sze spotkania w siatkówce żeńskiej o puchar bowe zasilając zespół stołecznej Spójni. Nie
REKORD - Trójka trefl - lQ; Oddział Z-8 PZKSS. W grupie łódzkiej startuje ogółem grała również Gruszczyńska. We wczorajDalsze rozgrywki kl. B w I i II grupie od
szym spotkaniu najlepiej zagrały: Szczawiń6 zespołów
godz. 18. 20.
W pierwszym spotkaniu Spójnia z Gru- ska i Krogulska z AZS oraz Winczewska z będą " się po tygodniowej przerwie. PrzypoSTYLOWY - Wieczna Ewa - 18, 20.
mina się jednocześnie klubom, iż zawody to
dziądza po niecieka,v:ej grze pokonała Unię- Kolejarza.
SWIT - Podrzutek - 18, 20.
16.30, 18.30, C_hemię (Piotrków) 2:0 (15:12,. 15:0): O ile
świat się śmieje TĘCZA W ostatnim spotkaniu łódzka Chemia po- warzyskie winny być zgłaszane do ł,OZTS
.
20.30.
2 :O na 7 dni przed terminem. Wobec wycofania
p1er_wszy set upłynął. pod Z"?akiem rownor~ę konała zespół katowickiego Kolejarza
TATRY - Bitwa o Stalingrad - 16, 18, 20. dneJ gry, to w drugim se~1e zarysowa~a się (15 :5, 15:5). Drużyna łódzka nie grała spec- się z rozgrywek kl. B drużyny ZKS Spójnia
pozostałym drużynom
Dubrowski - 16.30, 18.30, 20.30. wysoka przewaga zawodniczek Grudziąd}a· jalnie dobrze i widać, że przechodzi spadek Łódź, przyznaje się
WISŁA Pustelnia · Parmeńska II seWŁóKNIARZ W następny~ meczu AZS ('~~wa) pok~mał lformy. Najlepszą na boisku była Zakrzew- punkty walkowerem z pozostałych spotkań.
Termin zgłaszania się do mistrzostw że1'i!=<kich
ria - 16.30, 18.30, 20.30.
w dw~set?weJ walce. słabo giaJ<\cą druzyn,ę ska. Dalszy ciąg turnieju dziś o godz. 10.
(T) i męskich na rok Hl49-50 został przedłużony
szczecmsk1ego KoleJarza. Wymk 2:0 (15:4,
WOLNOSC - Czarei żleb - 16, 18, 20.
do 14 bm.
15 :4) dla AZS-u. Należy zaznaczyć, iź w dru
Konfrontacja - 18. 20.
ZACHĘTA -

X

Ciążka

próba Zvf ąz owców

obu

Zebranie

P'ęściarze dyskutują
lnteresujqca impreza Zwiqzkowco .

I

Po . pierwszym dniu. turnieju
Trzy mecze - trzy lekk"e

Komumkat Wydl. Saort Nr. 16

rający. Następnie skontaktował się ponownie ze Szczecinem. Czekał na odpowiedź.
Niepokoił go trochę Smolik. Nie był pcwi~n, czy napad na niego nie uplanowali
oni obaj. Nic mówił nic w zeznaniach o
Smoliku, bo przecież podejrzenia skierow ::il w zupełnie innym kierunku. Zapewniano go, i.c rczprawa zako11czy się na jego korzyść. Nie żądano nawet od niego
kaucii. Posyłał po Smolika. Nie 7.:J5tano
ny wędrowiec wodę na pustyni. Trzymał go. Wyjechał pcv.rnie na urlop. Zaremba
jej rękę w swojej dłoni i nie miał zamiaru wziął kalendarz, spra"wclził daty. <;molik
odejść. St•łaby i ona tak do niesko{1czono powinien lada d,-if.'ń wr6cić z dwurnodści, ale tak przecież nie można było. Po- niowego urlopu. O ile brł wtajemniczony
wiedziała mu cicho 'dobranoc i gdy wesz- w"plany Jona, lub pomaga! nrn, h r·rhic teła w swoją lekko skrzypiącą furtkę, za- raz cichy i pokorny. Smicrć w~p6lnika na

•112

A potem, gdy wracali do domu„. Siedziała blisko niego w taks6wce. Nie mówił nic, był t3ki skupiony jakiś i milczaL:
Gdy wysiedli przed domem na Dąbrow
skiego,' deszcz już nie padał. Było zapóź.no
poprosić go, by wszedł. A tak ciężko było
rozstawać się z nim„. I znów powiedział
'coś, co dopełniło miary tego zadziwiają
cego wieczoru.
- Jak to dobrze, Moniko, że było :-lane mi poznać ciebie. Ty nawet nie wiesz,
czym dla mnie jest taka kobieta, jak ty.
Tak czysta i prostolinijna. Ja przecież nie
tylko straciłem wiarę w siebie, ale także i
w ludzi. Wr6ciłaś mi jedno i drugie. Stałaś się dla mnie opatrznością.. Moje życic
od chwili poznania ciebie, już wtedy, pod
·czas mgły, weszło na proste, jasne ścieżki.
Wr6ciłaś mi radość pracy i radość życia ...
.I zn6w nic nie odpowiedziała na jego
słowa, choć piła je chciwie, jak spragnio-

ten wieczór zadziwiających
.
A teraz ot0 poi się w dalszym ciągu
słodyczą jego słów i ich . ukrytym znaczeniem. Jutro przyniesie wyrozumowane,
rozsądne postanowienia. Ale dziś, dziś ie·
szcze do niej należy„.

kończył się
wy-darzeń.

Zarembę odwieziono już do domu. Jego
stan, zrazu niepokojący, nie budził już obecnie żadnych obaw. Lekarze zalecali rył
ko spokój.
Pierwszą jego czynnością było odebranie pieniędzy z br.nku i scl1owanie ich ponownie w kasie. Zmienił tylko szyfr otwie

pewno bęclzie dla niego df>bra nauczk~ .

kacjach nie wr6ci już do domu. Zamieszka u Stenowej i u niej też będzie prac0wa
~ Prosi matkę, by jej wybaczyła, ale po
tym, co się stało, nie może "mieszkać w
domu na Julianowie i widYWaĆ się nadal
7. oicem.
Zarcmhina przypuszcnła, iż Zosi;;. nie
może darować ojcu zabicia jej ukochane-

go. I wicie łez wylała nad oschlym ser· '
ccm córki, kt6ra dla picrws7ego lepszego
łobuza wyrzekła się domu. Mi::tła jeszcze
nadzieję, że Zosia, nałykawszy się niedo~tatku, sama wróci pod rodzicielski dach.
Że z czasem jej uraza do ojca zniknie
hez śladu. Bo iakże 1w ~ •' :< się ;:;n;ewać 11a
ojca i to w doclatku takiego oica! W poję
ciu. Anieli mąż jej był wcicle::r1iem wszelmeskich.
kich najistotniejszych zalet
W ciąż jeszcze trwała w nieśmiałym 'adoro
waniu go. Toteż wrogi sto.runek Zosi do
ojca thw1aczvła •ohic "or·l,łofrią. c0rki i po
prostu brakiem serca. Tak, dzisiejsza miodzici. n;e znal<l uczuć rodzinnych, nie doceniała domu. Taka pannica, myślała z oburzeniem, zamia5t prosić oica o wybaczenie, ii przez jej leklmm:dlność o mało
nie postradał życia, ona się jeszcze czuje
dotknięta, ona ma czelność !!rać rolę nie-

A w ogóle Zaremba nic mógl w bic darować, że tak lekkon1YŚlnie dał się wciągnąć w tę sza.ikę. Do tego już doszedł. Z
takimi szubrawcami miał do czynienia. U
ciekać, uciekać stąd jak najprędzej!
W domu wszystko go mierziło. Czułe aż
do mdłości zachowanie Anieli irytowało
go w najwyższym stopniu. Opuszczenie
przez Zosię domu napełniało wyrzutami
sumienia. Tak, brnął coraz głębiej, coraz
niżej w błoto...
Zosia wyjechała .gdzieś na wieś. D-- ja· j szczęśliwej!
kiejś pracy. Napisała do matki, iż po wa-

(D ..:.n.)
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