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ront ludowy we Włoszec·h 
doprowadzi 

„ 
do zwycieslwa obozu demokracji ., 

listą wyborczq Wspóln.q 
socjalistów komunistów • 

I 
uchwalił 26-ły .kongres włoskiej partii so~jalistycznej 

prawdziwie demokratycznego rządu, który 
mógłby zapewnić obronę interesów naro
du, przeprowadzenie nieodzownych reform • 
oraz pbprawę bytu mas pracujących. I 

W dziedzinie polityki zagranicznej rząd 
taki winien ustrzec kra~ przed opanowa- i 
niem go przez kapitał zagraniczny, przy-1 
czyniając się do utrzymania pokoju pow
szechnego, bronić jedności polityc~nej i .go 
spodarczej Europy oraz zwalcz:ac podze- r 
gaczy wojennych. . . . i 

Rezolucja stwierdza daleJ, iz t. zw. po-I 
RZYM, PAP. Wczoraj wieczorem zakoń-1 Rezolucja formułuje następnie podst~- moc amerykańska wykorzys~ywana jest 

czył swe obrady 26-ty kongres Włoskiej wowe zadania partii socjalistycznej w dz1e we Włoszech przez reakcję dla celów poli
Partii Socjalistycznej, który zebrał się na dzinie pdlityki wewnętrznej i zagranicz- tycznych oraz dla utrzyman.ia niskiej sto-
sesję nadzwyczajną, aby wypowiedzieć się nej. py życiowej rzesz pracuiąc:vch. • ·. 
w sprawie sytuacji politycznej w kraju oraz Jak zaznaczył były minister przemysłu RZYM. Obsł. wł. W głosowamu nad 
przy~otować taktykę wyborc~. •• Morandi, reformy przemysłowe i rolne sprawą wspólnej listy wyborcz~j frontu lu· 

Niemal wszyscy członkowie partu - llo stanowią najskuteczniejszy środek, aby dowego uchwalono iść do wyborów razem 
99,4:3 p!ocen~ deleg11:tów - . zaakceptowało I „zadać cios ustrojowi kapi~listycz~em!ł! z partią komunistyczną. 
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rezolucję, ktora s~erdza,. ze _fr_o~t demo-I na którym opiera się wz1·astaJąca zalezn~sc Wybory we Włoszech 
kratyczno - ludowy Jest naJwazmeJszym na kół kapitalistycznych Europy od Ameeylu". 
rzędziem walki zinierzającej do obalenia Walka o reformy strukturalne - dodał Mo 18 kwietnia Na molo portowym w Krasnowodzku wre 
rz~du ch~eścijańskich ,demolcratów,. repu- randi - jest walką o życie i dlate~~ nie RZYM PAP. _ Wlosiki mini

6
ter sprawie· praca. Dźwigi portowe ładują na okręty ba-

bł,ikanów I saragatowcow, wysluguJących może być prowadzona za pomocą połsrod- dliwości, Grassi, oświadczył, że wybory do wełnę radziecką z nowego zbioru r. 1947. Za 
się kapitałoW:i amerykańskiemu. • ków. parlamentu odbędą si ę, jak u~tdfono uprzednio 1?lka ~ygodni do Gdyn~ na~ejdą pierwsze par-

Walkę tę front zainierza prowadzić nie Zjazd uważa za konieczne utworzeni.e w kwietniu, prawdopodobnie 18-go. tie teJ bawełny dla łodzkich fabryk. 

tylko na platformie politycznej, lecz rów- ••••••••••••-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••--•••••••••••••••••••••••-••••••••• 

~~:7~!ieta~~~=::z~~~:nic~:s::~ So1·usz WAg1·ers·ko rumun' ski· 
~~~~~ :::;:t:J:::: k~~~i g:t!!r;1~:r;~{~ 'f . 
C7yĆ o pokój, wolność i pracę przeciwko podpisany został wczoraj w Budapeszcie 
reakcji. Rozwój tego frontu stworzył już . j • . 1 · j mi· "dzy w„. , 1·z· został· on za'warty, celem wzmocnie. nla po-
potężny ruc u owy, przybierający sta e reszcie opublikowano w dniu dzisiejszym je- grami a Rumunią. koju w basenie naddunajskim i na Bałkanach h I d · 1 BUDAPESZT PAP. W Budapeszoti! l Buka-1 o przy azm pomocy wza1emne " „ 

na sile i zasięgu. dnocześnie tekst podpisanego w piątek układu Postanowienia wstępne układu stwierdzają, I oraz oparda stosunków . węgiersko-~umuński~h 
Odznaczenia dla rolników radzieckich Wall-slreel rozkazu1· e... ::ac;.asadach przyjaźni i brate~1ej współ-

Układ zawierający 7 artykułów, przewidu-

1H[~0 ł ko wie 1rief [iHiij ~i~ w ~łuial~twie ?,:~~f:f.~!~f'.~:~~;~;i~:;;~ 
. Prasa francuska o wystąpieniach londyńskich Churchilla i Bev·ga 

PARYŻ PAP. - Dzienniki francuslkie ko-
men~ują z ożywieniem przemówienia Bev1na i 
Churchilla ~ Izbi,e Gmin. Wszystkie prawie 
pisma wyrażają zaniepokojenie z powodu le· 
go, że Bevi.n ma zamiar prędzej czy później 
„konsolidować" Europę zachodnią dolwla 
trzonu niemieckiego. 

Niektóre dzie11ruiki usiłują przedstawić plan 

Bema, jako próbę międzynarodo.v\f „trzeciej 
siły". Występuje przeciw takiej tezie- „Huma· 
nile'" stwierdzając: Wall-Street rozkazuje -
paclwłkowię Ameryki licytują się antyradziec· 
kimi wystąpieniami" .• 

WieJe dzieamilków firancuskkh jak „Ordre", 
„Pay6", „Frnl!lc Tireur", „Aube" potępia anly· 
po!Bkie akcenty w przemówjeniach Bevina 
Churchilla. 

zwłocznej pomocy wojskowej w wypadku za
atakowania jej przez Niemcy lub jakiekol
wiek inne państwo. żadna z układających się 
stron nie weźmie udziału w jakimkolwiek 
przymierzu, lub akcji skierowanej, prze-::iwko 
drugiej stronie. 

Postanowienie to nie narusza jedna:Cże zobo 
wiązafl Węgier bb Rumunii wobe~ innl;ch 
pal'lstw z tytułu zawartych poprzedn10 umow. 
Układ powyższy nie koliduje w najmniej-

G • p I k • szym stopniu z zasadami Karty ONZ. Oba ranlce O S I Są Ostateczne państwa zobowiązu)ą się popierać i ułatwiać 
każdą akcję, zmierzającą do wyeliminowania 
ognisk agresji oraz zapewnienia pokoju i bez-

·1 · d I k M · d d k ·• d B · I b" G · pieczeństwa na całym świecie. 
S Wl8t za POS an a 2Dn•ng - PO CZaS JS USU na IROWą ev;na W Z le 1Hn Układ przewidu1e wreszcie rlalsze zacieśnie-

LONDYN PAP. - Posłanka Partii Pracy czyła, źe Ziemie Odzyskane należą do Polski nie więzów gospodar~zych i kulturalnych mię-
Manning, odpowiadając podczas debaty w Iz· de facto I de jure. dzy obu krajami. 
bie Gmin na niektóre twierdzenia Bevina, k 
Churchilla i innych mówców oświad:zyła, że Następnie posłanka Manning przedstawiła Ogłoszony jednocześnie komuni:Cat pod re-
pols·kie granice zachodme mają charakter osta rolę Niemców· na Ziemiach Odzyskanych za· śla , iż spri\WY interesujące oba paflstwa i do
teczny. znaczając, że tereny te potrzebne były nie· tychczas nierozstrzygnięte, będą przedmiotem 

W Zwią7Jku Ra,dziecki.rn tysiące wiejsJdich Podkreślając, że Wielka Brytania powinna mieckiej gospodarce wojennej ale nie gospo- otlrelmych negocjacji, które rozpoczną się 10 
PTZoQ.downików pra-cy otrzymało wysokie o<l· być zadawolona, że stosunki polsko-railzieckie darce pokojowe]. lutego br. 
7llla-czenia państwowe - za pt'Lekroczenie ukształtowały się pod znakiem przyjaźni w „Mimo wysiłków władz niemiecki ~h - po· 
plwnu pro<lukcji aolnej, który pozwol ił na zn.ie miejsce dawnej wrogości, posł.1nka ManniJig wiedziała posłanka Manning - ludność nie-
sien1e k.a:rtek żywnośdQwych i dał gospodar- powołała się na słowa prokuratora generalne· miecka uciekała z tych terenów a cała praca ! 
ce narodowej ZSRR wy6<lkie 111adwyilk1 zi>ama. go - Wielkiej Drytanii Showcrossa i oświad na roll wykonywana była przez Polaków"'. 
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Linia 
Wo iska 

obrOny ·Mukdenu przerwana 
ludowe zajęły 18 ważnych miast 

LONDYN PAP Agencja Reutera donosi, że 
około tysiąca studentów chiński-::h manifesto 
wało w sobotę przed konsulatem brytyjskim 
w Czung-Kingu wznosząc wrogie okrzyki prze 
ciwko rządowi anqiehkiemu, i domagając się 
zwrotu Hongkongu. Do Żi'.-OI!ych incydentów 
nie doszlo. 

w centralnych Chinach 

MOSKWA PAP. Age!1cja Tass donosi z 
Szanghaju o nowych rnkcesach ~hińskiej 
armi ludowej. Formacje tej armii, działające 
na froncie Tsianou - Szandun - Jenan -
Anhuej zajęły w ubie!JłYlD miesiącu 18 miast 
powialowvch i tłzie~iatki mniejszych mlejsco-

wości, biorąc jednocześnie bogatą zdobycz wo-iz Szanghaju. iż odd1iafy chińskiej armii ludo
jenną. Wojska kuom1utangu straciły na tym wej przerwał~· po 72-godzinnych nieprzerwa-
odcinku frontu 32.275 żołnierzy i oficerów. nych atakach zewnętrzną linię obrony wojsk 

"'· rządowYch na odcinku Sinlitum w odległości 
LINDYN, PAP. - Agencja Reutera donosi 100 km na zachód od Mukdenu 

Przeciw wizycie krqżowników USA 
RZYM. Pfl:P .. W związku z przvhvci 0 m floty• stawi ciele związków zawodowych ! organiza· 

ameryk~nsk1e1 do Włoch w Toran to, Bari i !n I cyj demokratycz·ny-::h odmówili wzięcia udzia 
nych miasta-:h Apuln, robotnicy na mak pro- łu w obchodach pn.yjaźnł włosko-amerv.trn(i. 
testu zawiesili nrace na kilka aodzin. Przed· skief, zoraanizowanvch Driea władze. 

Latający 

1 
Cripps 
PARYŻ PAP. - Brytyjski minister skarbu, 

sir Stafford Cripps opuścił stollcę Francji, . u
dając się do Londynu. Jak wiadomo, w czaJSie 
swego pobytu w Pa.ryżu mini6ter Or·ipps od
był konferencję z premi,erem Schumai!lem i mi 
rlli>trem ska•:i;bu Rene May.erem w .-wi;\zku ze 
S!llrawa dawialuca,cji faanik.a. 
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IDeci polskie - skradzione przez hiHeryzm 
muszą Jowr6c ·Ć de kraju, mimo oporu władz anglosaskich 

BERLIN PAP. - W gmachu Po•l<>kiej Misji\ tylko dowody obciążające go, lee? również i / Mimo ogromu zbrodni, popełnionych przez, 
Wojskowej w Be.rlioni.e odbyła &i;: w dnrn 23 le, które pr7i>mawiają na korzyść oskarżone- hi tlerowców w Polsce zaledwie 20 proc. osą
styczfl\lil ko<llie:rencja pra.,;owa, na której aHa- go. c/zonych otrzyma/o najwyższy wymiar kary, a 
che prasowy misji omówił sze-reg z.ag.a<lni~ti. Popierając swoje twierdzenie faktami rze- przesz/o 20 proc. zoslalo uniewinnionych. Fakt 
dotyci:ącyd1 spraw Pols.k i na te.renie Nie.mi<ic. cznik misji przedstawił cyfry, dotyczące cks- że osądzono dotychczas is.prawy tylko 135-ciu. 

Na konferencji alta.che prawwy poruszy! tradycji 11i•emiec~ich zbrodni.a.ny w0j en.nych Niemców, tłumaczy się tym, że większość po-
m. in. -spr.a.wę repatriacj.i · dzic~i niemieckkh z :a okires do ,is l.'slopa.cla 1~47 r. Do. tego cza- dejrzanych wyidaino Polis·ce w drugiej połowie 
Polski w :z.wiqzku z tendency 1nym 1 J..lamstwa- „u wy~an.o 1 olsce 1:612 .osob, pode1r~an_r~h ~ L1b i,eglego roku, zaś sądy polskie prowadzą 
mi niieltlórych pism niemieckich nu ten temat. popełnienie zbro_dni wo1i;1111ych. Z 1/osc1 te7 nieslychanie sumienne dochodzenia, które trwa 
Pm.ma it-e, naświ-etl·ają~ fdl'szywi.e tę spc.;!Wę, osqdz~n~ 135 os?b, ~ k.lor~ch 27 skazano na ją dłuższy czas, dla znalezienia pełnych i po-
~~. ~~y wl~ze~~~e mi~~mó: k.~_r_ę_s_m_1e_r_c_~,_w_s_u_n_1e_w_~_t_o_no_3_0_. ______ 1,_v_ie_. r_d_z_on_y_c_h_c_~_w_o_d_6_w_w_~_Y_. ____ __ _ 
wić wvda.nia dzieci .nie.01iricikich. W .is toc ie zas 
pr1ygo'1owQllo już specjolny pociąg z tymi 
dz!ebiW, klóry mfol być skierowany do strefy 
bryt-yj;~ej, jednakże nie uzy11kan.o od wladz 
okupacyjnych zezwolniiq n-a wj<1zd tmn,;por
ltt. 

Szwajcaria przeciw Bevinowi 
LONDYN PAP. - Agenc}a Reutera donosi I Szwajcc.ria got,owa jest .wspólpr<icować w ra

z Berna, że w zwią2)ku z propozycją Bevina maocb. plainu Marsh~lla jedym.e na. platf~'.m1e 
stworzenia bloku P ·si h cl . / /"- czysto gos-poda·rczej, utrzymu1ąc i rozw11a1ąc 

1 an w zac 0 me 1• w po 1 \ ;ednocześn.ie swoje stosunki handlowe z p01\
rczn'.ch . k~lach berneńskich podkreślono, że slwami wschodniej Europy. Przykładem lego 
::;zwa1carm 1cst zdecydowana pozostać neutral- Jest wyjazd szwajcarskiej misji ekonomi cznej 
na, W kolach tych zwraca się uwagę, że clo Moskwy. 
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W kilku wierszach 
Czechosłowackie miniister!l'twa obrony na• 

rodowej i spraw wewnętrznych opublikowały 
wspólny Jrnmuni.!c<i t o wykryciu nowej afery 
sz.piego•w1S1kiej. Aa-es.ztowano 15 OEób, m. in. 
oficerów armii pod zarzutem akcji 6.Zpiegow· 
skiej i działainia 111a s7lkodę -republik.i na rzecz 
jednego z pańs'tw zachodnich. 

• • • 
St.raj1k pra-cowniJców elek..troWIIli i ga:mwn.i 

jaki wybu-ohł ostat-niio w rejoini,e Leodium 'Vt 

Belgii, grozi iro?Jsrzerzeniem się na A!ll!lweJ'llię, 

Namur, CharlewJ i Moins. W proiwin<:ji Leo• 
dium strnjkuje już ponad 1.000 pracowników. 

* 
Departament współpracy intelektualnej prły 

Międzynarodowym Związku Studentów w Pra 
dze zorganizował biuro korespondencji mię· 
dzynarodowej. 

Działalność tego biura ma na celu zacieśnia 
nie przyjaźni stude:ntów całego świata oraz 
ułatwienie wzajemnei mformacjl o źyciu stu• J 
dentów i zdobyczach nauki i sztuki w róź
nych krajach. Biuro Korespondencji Międzyna 
rodowej w Pradze ułatwi również wzajemne 
kontakty studentów, zgodnie z ich zaintere• 
sowaniami w poszczególnych dziedzinach 
studiów. 

W oikóżn~eoniu do ~fałszowanych wiadomo· 
ści in.a temat Jo.-sów dLie<:i 1nl„n\icck kh w Pol
sce, zagadnienie dzieci pol~kic:h, przel>ywC1ją· 
cych nadal na terenie Niemif·C, /e~t /Jez poró
wnaniu p<>wai:niejsze. W czasie okupllcji wy
wieziono rta teteny b. Rzeszy ponad 100 tysię
cy <Ured polskich. Niestety, a.nglosaskie wla· 
dze okupacyjne utrudniły calq akcję na rzecz 
od.nalezienia tych dzieci, a nawet postaoowi
ły zJikwkI.ować jedyną age.ncję, klóra zajmo
wała się poszukiwaniem polski<.:h dzieci w :za
chodnich Niemczech. Pomimo to Pols\..~ Mi.sj<i 
Woj&kowa w Bert.nie zdecyclowa.na je.st .ko;nty 
nuować .ro1poczętą ek<=iE!· 

Przeciw zakusom sług Marshalla 
na międzynarodowq iedność klasy robotniczej 

lM!ł x kwes·tii, wy.;u.n:ętyc-h na 'Powy2szej 
kon~renc:ji, byl-0 za9adn,.enie 2vnolu złota i 
kosztowności, zrnbowahych obywalelom pol
slvim w hitlerowskich obozach koncenlracy j 
nych. W~adomo dobrze, że hitlerowcy obrabo· 
wywali swofe ofia.ry przed ~miercią z k-0sztow
ności, złotych zębów ilµ. Obli-cza się, że na sk~1 

MOSKWA PAP. - Vvczorajszy „Trud" za- W wywiadzie tym Sidorend<o szczegółowo 
mieśc:ił wywiad z przedstawicielem radziec- omówił sprawę tzw. '!llainu Marshalla oraz ika
l<ich związków zawodowyich na pary•ską sesję t-ego.rycznie zaprzeczy·l do:ni.esieniom pewnych 
biura wykonawczego Swiatowej Fe<lerncji gaz.et zagranicznych, jakoby większość aloin
Związ1ków Zawodowych, se.kT.e-larzem WCSPS ków biura w}"konawczego Federncj.i W)"powlie· 
- Sidorenko. <lzia•la się na rzecz tego planu. 
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· tek umęczenia 4 milionów o/Jywateli polskich 
w tych oboi:ac.ti uzyskano ponad 100 ton <lto
gocenn-ego kruszcu, który zosllll następnie 
przetopiony na sztaby i przelwzany Bankow.i 
Rzeszy w Berlinie. Od 1945 r. z.rabowane w o
bozach zlolo znajduje się w Frankfurcie n. Me 

Elektryfikacja gospodarki rolnej 
w Związku R 1 dzieckim 

nem. MOSKWA PAP. - Elektryfikacja gospodar 
Na k-onferencji prasowej poruszono rów- ki rolnej w ZSRR prrzyjmuje co.raz bardziej 

nież sprawę ekslraclycji zbrodniarzy wojen- masowy charakter. Vvedług niekompletnych je 
nych i tyich przes.tępców, którzy poipełnili szcze danych w ·roku 1947 puszczono w ruch 
zbrodnie w Polsce. Rze-cz.niik misji podkreślił, ponad 3.100 stacji energetycznych, obslugują
że z.a.sada wymiaru sprawied!'.wośd w Po•Js,ce, 
nie jesl bynajmniej zemstą, lecz słusznym wy- cych wieś. Stacje te dostarczyły prądu 5.816 
miarem kary. Prokuratura poi-ska z jak najL kołchozom i 914 stacjom traktorów oraz kilku
więks:zą taranmośc:ą bada sprawę kdżdeg0 n ie dzjesięciu tysiącom gospodarstw wlościoń
miec1;i eg9 przestępcy woje1111ego, zb!erając nieskich, szkól, klubów itd. 

W kołchozach w ok.ręgu świerdłows.kim 
gdzie w r. ub. przeprowadzooo elektryf1kaicję 
w:,zystkich wio,sek, dzięki zasto.wwa.niu ele
ktryczn.o,ś.ci zaoszczędzono w r. 1947 przeszło 
4 miliony 500 tys dni roboczych . W chwili o
becnej w Związku Ra!dzi•eckim pTacuje n.a wsi 
blisko 18.000 stacji elektrycznych, o 8 tysię
cy więcej, aniżeli przed wojną. W roku bieżą 
cym uruchom' onych zostanie lkilka da!S1Zych 
tv«ęcv teqo rodz a ;u sta·cji. 

fałszywe banknoty d'ol arowe w obiegu 
Władze ochrony skarbowei wykryły organ z~c·e szmug erską na Wybrzeżu 

W związku z tym, że Tada general1na bry· 
tyjskich Trade Unionów powzięła u<:.hwal1t, 
aprobującą plan Ma:rshalla i za.locającą roz· 
patrzenie sprawy tego pla111u na następnej se• 
sji biura wykonawczego Fede.raicji, SidOi!"enkO 
oświadczył: „z uczuciem głębokiego zdumfe· 
nia dowiedziałem się o powyższej uchwale. 
Przywódcy brytyjskich Trade "Unionów nie mo 
gą nie wiedzieć, iż w sprawie tej niemożliwe 
jest j~kiekolwiek porozumienie i że propono· 
wać je mogą tylko ci, którzy ciążą do rozbicia 
międzynarodowej jedności klasy robolnicz~f. 
$wiatowa Federacja Związków Zawodowych 
nie zoslala utworzona w tym celu, by stać się 
rzecznikiem planu ujarzmienia narodów". 

* 
BELGRAD PAP. - Komiotet <:Bllltralny jugo· 

słowiańskich zwią.z.kó'łf zawodowych w~łał . 
depeszę do Swiatowej Federacji Związków Ził 
wodowych w Paryżu, w której protestuje -prze 
ciwko zamiarom zwalania przez niektórych 
przywl5ciców związkowych Belgii i Holandil 
konferencji związków zawoclowy_ch 1fJ państw, 
uczeslniczących w planie Marshalla. 

* 
PRAGA PAP. - W piśmie, 6kierowanytn 

do Swiatowej Federacji Związków Zawodo
wych, Czechosłowacka Centralna Komisja Zw. 
Zawodowych zaprote.,towala przeciwko· udzla· 
lowi kilku organizacji związkowych w odręt· 

WARSZAWA PAP. Ostatnio władze ochrony 1~r.zemycane, są przez walnc_iarzy-przemytni- sander Clberski, Francisz~k Wegner, Franc~- nei konf Prencii na temat p/nnu Marshalla. 
skarbowej, prow'ld~ąc od pe .vnego czasu 1,ow •. lub \ez .marynarzy ok'.ętow obcych, do szek Klonows~i. .Paweł T1tz, Jan Łuczkowski, •••••••••••••••••••••Ił•••••••• 
wzmożoną obserwację „czarnej giełd y" na Wy Gdan~ka,, gdz.1e 

1
znajduje ~1ę centrala . ~ ;c upu St. Sobole:wsk_i 1 Jnlll. . . . • . . 

3 
J • • • 

brzeżu stwierdziły, że w obiegu znajdują s·ę Fal~yfikalow I SKad zorg.alllzowane ~Zajkl wa- Pewna. llOŚC członkow .szajki nrzemyt~1czej ata "'JttZJen1a 
w większej il<łści falsyfikaty banknotów do- luciarzy rozprowadzaią Je na tereme całego oraz osob rozpowszechma1ących falsyfikaty I. t. ł I 

1 
• ł . ł 

larowych (USA). ściganie fałszerzy jest utru- kra1u. w ten sposób poszkod~wani wstali H- została. już zalr7y1_11ana. Szczegóły pozostają za POCnSZ !tt ers I wo I llOWll c wo 
dnione, ponieważ obieg walutami obcymi jest czm. ~aby:v_cy tych falsyflkatow, a oslatn1 1·, 111.a razie w tajem_mcy. ze względu na toczące . W dniu 17 stycznia w Rejonowym Sądtie 
zakazany i transakcje te dochodza do skutku m. in .. \V1ktor1a Knsmala, Irena Kąkol, Alek- 11e: w dalszym ciągu sledztwo. . . . . 
drogą niele'galną. Zajęte przez wł~dze ochro- WoJskowym odbyła się rozprawa przeciw mJr. 

~lic~k%~~~~a~:ls~~ik.~~;ar~~lró~:ełd~:eryp~~z~ przedstaw ie n ia op er owe ~;o~~:~a:o;:z:~:~;~0a:~~ :::~z~\:~:~:;i~ 
lokujących w ten sposób swoje oszczędności • . • 
„przedsiębior~ów" i innych am:itorów waluty dla przo do wn iJ.v ów pra cy podawanie się za zastępcę Szefa Wojewódz-
obcej) wykonane są w sposób łudząco podo- Wczora}sze występy Ope.ry Wrocławskiej, elaną narzeczoną" Smetany. kiego Urzędu Bezpieczeństwa i wymuszanie 
bny do banknotów autertlycznych, dłalego też wrganizowane stara:niem CZPWI. w Tea·trze Odkla.dając obszerniejsze omówieni,; w. wy- łapówek, oraz zatajenie przed władzami osob 
c7 ęstokroć rozµoznanie tych banknotów nas l ę Woj"ska Polskiego, s1potkały się emtuzj·frstycz· mienionej· imprezy na później·. przypomi•!lamy 'k kt' t d " ł · 1 1 · pnje dopiero w drodze ekspertyzy fachow- ni a, ary ru m się szmug em udż1 za grA-
ców. nym przyjęciem łódzkiego świata pracy. - o konieczności przestrzegania terminu zapro- nicę. Sąd wymierzył oskarźonemu Marczakowi 

Przodownicy pracy i wielowarsztatowcy, któ- szeń (bilety, wyclone na popołudnie, sq wai-
W toku prowadzonych dochodzeń slwierdzo rzy wypełnili szczelnie salę Teatrn, oklaski- ne na przedstawienia popo/uclniowe, na wie- karę 3 lata więzienia. P rokurator wniósł o 

no, że falsyfikaty banknotów dolarow1 eh wC1/i z zn palem „Halkę" Moniuszki i „Sprze- C7Ór - na wieczorowe). ~·e\vizję procesu. 

znów dud:niła dym' ąic siQ bkiła d.mga I c:rs0ko. Rozmnrzona dzk~wczyn1a w hart:
pod rz.eźki.mi ko1pyta·mi je·go osiol1ka . Nad mie cz,[1sto spogh1ua 1a na biały b1111:r1czek 
światem w błck'-cie ni•e,bi·os lśnilo sfoń.ce, i szy,bko chowała go do 11e1rłowd »z.kaitnł 
na które Chodża Nasre-df. n potrnfił p·a.trzeć ki, 11•sl5 sza wszy kroki swe·go pana. 
nie mrużąc oczu.. Pola ()kryte rdzą. hez- - Puf ! - s.a . pa-ł o·ty1y wielmoża, 7,dej
płodne pustynie, J!:dz·i.e bicldą 1rnwPół za mn.iąc sw6.i br r•k:ltow-y pla~zcz. - Z111Q
sy1pane piaskiem kości "·ie11blącJów, z:i·elo- c.zyliśmy siQ w koń.c.11 tym przeokl1ę1ty1111 
ne ogre>dy i S·płen,:one rze•ki, JJiocl1111111me Cb.i.!h INasrcclinem, który 110d'hlllrzył i 
_g-'·ry i wesO'łe pasit\\ " i~·ka sh1•chały pieśni ?bnntował całe pa«cf\yo! Dzi·ś otrzyi111a
Chodży Nas-redi.flla. Od.ieżd,żał wciąż da- 'em list -0ci 1110·' '.'Q·o s.tarego p.rn,:ja<Cicla, 
lej i dalej, nie ogladając SiQ, n·'·e .opłaknjąc 1„z.a,nownc·,1?;·0 wl'a.dcy Clw~· ,1",~,1"5l'di·eKo •O· 
kgo co po2-0stawil. ni·e ohaw·;aii.c sic:.i te- krę,gu . Pomyśleć tylko., że wystarczY'ło, by 
go, C-0 111'U przyniesie · 11r.zyszlo§ć ten wlócz ';ga Chot1 ża Nasrec1in zfawił sur 

A w Porz.nconyrn m~eście TJoa.
0 

zawsze w mieście, a j11,ż kowale przestali pbcić 
żyla Pa<m'Gć o nim. Wieh11·01ża i muł'ła ble pe· .ki, a c·'- rż:d:::i ni·e chca da•lei ka•r
dli t wśc:ekł-ości na sam dźwiG:k jego i- m:ć bez·platnie- s~rażni1ków: PonaMo ten 
mi-c·nia; no~iwoda zaś, po.ga·niacz by·dła, ztodz:e•J, syn gn:edrn, kt6'rv l"' ZC 7•efri is· 
tka•cz, ko'ilan i siodlC11rz. zh: eraJ01c się wie ' 11 11, ()d'"'"'Yl siG; 7nkr~~ć do h;ir0111" 
czo.rami \~1 herbad·arni ~1 r h. <'"'rrn·i:1dn.1: '::h '1„,s,„·.,,• ,~:·:;to wbidcy j ~·pJ·•z-ri\,·!l n~i„· 
sobi·e· zaba,\·ne historY!·ki o j i;~,rl i'"=·n;.o \c~:,a ·:'i1.ą jego żerne. Zafs.te świat .łtie wi 
daich. z •kturY·ch zawsze WY1chodz.ił zwy· dziiał jeszcze takie'1:~ n.r.zes·tmc:v! Sz.k\Jda 

Ochrypłymi glosami p0tkrzY'ki\\·a1i zmę
~z,ni pragnieni.('1111 i znój.em przewodnky 
1<a rawa·n-y, ,.,,i elb>ą dy 'Przvś-o:·eszyty kro
k.11. ii:dyż s'ońce chy~ło się ku zad1·01do· 
wi i należało s : ę Ś'pi<e·Szyć, a1by we}ść do 
111 i1a1s.ta przed · "l'a1mknię1ciern bram. 

Ch()ldża Nasreclin je<::.hn•ł na samym ko·i1-
:11 karawany w ciężikrrn i gP.stym o•b1oku 
kMrzu. Był to rodz:my kurz, któ ry pach
niał d!Ja Chod·ży Nasred1i111a piękniej, ani
żeli kurz inny:ch dale-kich krain. 

- Zaczekaj(:ie -ch~·i!ę \\' i-mię Alla·cha ! 
- woladi przewoct.nicy karawany, po~ -. z,11 
fac z dale1ka złoifą monetę-, ale .bramy Już 
się: zamknęły, ze zgrzytoe~n op.a·dły zawia
sy i strażnicy sta•nQJli na wieża·ch obok 
arrmat. Powiafo chłodnym wia.trem. w 
mglistym niebie z.g~sly rózowe <>dblali•ki 
i zarysował si·0 wy·raźn'e ,Gienki sienp mło 
d•ego księżyca; w przedwieGzornej ciszy 
z niezHGZO•nY·ch mina reitów popłynęły 
przeciąg·łe i smutne gicisy mnez'nów. wzy 
we' '.-. ' wie,tnych na modlitw~, wi-'!cz:or 
tlą. 

Kupcy .i pr'Zewodnicy padUi na kol tna, 
a Cho·d ·ż,a ze swoirm osłem o·cfda.Jił się na 
!)ok. 

- Ci kwpcy mają za co dziękow łĆ Al· 
lacbwi - wszaok jedl=i d .z i ś IQbiad, a teraz 
za 1mierzają S1pożyć posiłek wiecm·ny. MY°"'" 
zaś z tobą mój wier.ny os i ołku nie it:dli· 
śmy obiadu i nie będziemy Jedli kolne.ii; 
jeśli więc Mlach -pra·gni.e mojej wJiit>it:z
ności, ni-e·chaj ześ~e nam miskę PilaWJ 1 J i 

. ' - O , . . . . t ', r d ' ' I - snoip s1a~a. 
, . toz nareszcie JCS esmy '' . omu . . Przywiązał osła do przydro-żnego tirze 

:nolw1ł .do S\~ego os~a . - Kldnę s.1ę .na . -.1- 'wa, a sam pałożył się, o.Pairłszy głowę o 
a•c ia, ze c:zc.rn na:s 1;11 po1wo zen•e 1 s: 1<amień . 

'' i-e ! 

Kar;:i",vana zbliż::l'a się do m1irów m:a
~t a )' 'aśnie w tej cbw;Ji. "dy zamykc.1.li 
wrofa„ 

1 ) l' tlaw - 'tl!Ubiona potrawą Wsćhodnich 
1ud6W, 11kiaQ.aj4ea &i~ z rytu i baran ny. 

JD. c. n.), 
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------ · Narady aktywów PPR, PPS i SL w sprawie• przebudowy spółdzielczości chłopskiej 

telefony 
Komenda MO 16-62. 

Miejc;kie Pogotowie Ratunl<owe 
Pożarna ...... 21-77 

Ir.formacja Pocztowa - 12·11 

We wszystkich miastach wojewódz- dokonane zostało w poszczególnych wo-
1 

ku hędą należ.ały wszystkie spółd~ielni6 
kich odbędą się dzis narady szerokiego jewództwach w 70-80 proc. W ciągu gminne „Samopomoc Chłopska". 
a.kt)'\"-u spółdzielczego PPR, PPS i SL, najbliższych tygodni proces ten w za-I 2) W stattJcie uwzględnione zostały, 

ł Strai poświęcone zagadmeniom przebudowy sadzie zostanie zakończony. zadania powiatowego związku w zakre-
struktury spółdzielczości polskiej. -. Na posiedzeniu Zarządu Glóvmego sie planowej gospod.ar~i. N~kłada Si~ 

Prezes Zarządu Głównego Związku Związku Rewizyjnego Spółdzielni RP., na _wladze spł~zieh:u l P?W1a~~wegoo 
Rewizyjnego Spółdzielni RP. poseł E. w dniu 20 · bm. został przyjęty wzoro- z~1ąz.ku .odpo~ie?me obo:-v1ązk1 l pr~
Pszczółkowski w następujący sposób wy statut Powiatowego Związku Gmin-· w1duJe _się sankc~~· Pow1ato~y zw:ą-

Inform. kolej. i biuro podróży „Orbis" 
tel. 12-95. 

D • ł k przedstawił obec]:\e stadium prac nad nych spółdzielni „Samopomoc Chłop- zek ~oze wystąi;>1c ~o ~entral~ o zaw1e-
yzury Cip e przebudową spółdzielczości i zagadnie- ska" oraz instrukcja przewidująca pro- s~eme władz _społdz1elm zii: mey;ykona-

Dziś dyżuruje apteka mgr. Sumiń- nia, jakie przedyskutowane będą na cedurę powołania do życia powiatowych rue planu lub mn?ch zobow1'.l:~an.„ · 
skiej Pl. Kościelny 4. niedzielnych obradach. zwiążków: Ta z_asa_d~ zwięl>:sza m_ozliwosc dys-

--- Niezależnie od akcji przygotowawczej Nowymi elementami przyjętego sta- pozycy1nosci aparatu. spoldzielc~~go ;<' 

K I
• n· „ która ma za zadanie przebiidowę cen- tutu są następujące zasady: . stosunku do planoweJ gospodar 1 pan-

- 1 z d h . . . . d n stwa. 
Kino „Bałtyk" wyświetla film ra- tra~n'!J...ch inst~.tucj_i sp_óld~i~lczych, P?- . asa a powszec nosc1 l Je no i o- 3. Nie mniej ważną zasadą są nowe 

dziecki p.t. As wywiadu". .myshue rozw1Ja się rowmez w tereme ści. Powiatowe związki powstaną we formy,powiązania spółdzielczości rolni-
. " . " , " . akcja przebudowy spółdzielczości na wszystkich powiatą,ch, oparte na jedna- czej ze Związkiem Samopomocy Chłop-

Kino „Wolnosć 1 „Bał~yk wyświet- odcinku wiejskim. Łącznie powszech- kow11m statucie, którego zmiana nastą- skiej. Ustalanie planów dla spółdzielni 
łają film produkcji pólsk1ej „Jasne La-1 nych spółdzi~lni na wsi z gminnymi pić może tylko za zgodą przyszłej cen- ma się odbywać w porozumieniu i pó 
ny". spółdzielniami „Sani.opomoc Chłcpska" trali rolniczej. Do powiatowego związ- uwzględnieniu opinii Związku Samopo-
--------------~--------------------------------- mocy Chłopskiej. Przedstawiciele Zw„ 

Co otrzym.aln.y na k k 
e ( Sam. Chłopskiej biorą udział z głosem 

ar I I ~ doradczy.m na wszystkich_posie_dzeniach 
I zarządu i rady nadzorcz€J poWlatowego 
1 Związku. Zachowana w ten sposób ~-

Zarząd Miejski w Kaliszu Wydżiał I cinek 10, razem 0.25 kg.; ślM.tie, ódci· waru i Nr ódcinków te same co i na stała jednolitość dyspozycji pionu spół-
Aprowizacji podaje do wiadomości, że nek 9, razem 0,5 kg. karty miejskie. dzielczości rolniczej. 
w punktach rozdzielczych włączonych KAT. UR. - Chleb żytni, odcinek Povvyższe artykuły należy pobrać w 4. W każdej radzie nadzorczej po· 
do miejskiej sieci rozdzielczej będą wy- 1-8, razem 4 kg.; śledzie, odcińek 9 i terminie do 29 stycznia br. Chleb i wiatowego związku reprezentowana jest 
dawane na karty żywn. (miejskie) mie- 10, razem 0,5 kK ńl.leko do 31-go stycznia br. przynajmniej połowa istniejących w po• 
siąca stycznia 1948 r. następujące arty- UWA.GA.: Mleko świeże, chleb oraz Zarząd . .M1e,1sld w Kaliszu wiecie gminnych spółdzielni „Samopo„ 
kuły: czekolada wydawane będą również na Wydział Aprowizacji moc Chłopska". Umożliwia to wprowa· 9 KAT. I. _ Chleb żytni, odcinek 1- karty RCA. - ilość wydawanego to- Kalisz, dnia 20. 1. 1948 r. dzenie d? rad na?zo~czych ~zynniej-
17, razem 8,5 kg.; mąka pszenna odci- szych działaczy społdz1elczych 1 zapew· 

~:~ ~gi1~1 r:::.e~ 20 ~g~g~~~~~s~ . Pam·1ęta1·my· o ·1nwa1·1dach ni~~e 1;:.;:~=~~t~j~:~~e;i;·bin. będą O• 9 mięsne, odci~ek 24 i 25, ra~em 2 pusz-1 , mówione ogólne zasady zmian. s~ruktu• 
ki; olej kokosowy, odcinek 26 i 27, ra- . . . . . ral:iych, _wzorowy statut powiat?wego 
zem 1 kg.; mydło do prania, odcinek W zywe~ pamięci ll!-a!ll~ .JE!szcze .~e ra- W ramach „Tygodnia Inwalidy Wojenne- związku i praktyczne formy rea.lizo~a-
28, pół kawałka po 453,6 gram. l dosne ohw~le, gdy po ?1ęzkieJ o~upac~i Wo~· go" odbędzie się w dniu 25. I. br. o godz. nia o:ganizac~i tych ~ią~ków. ~i~dz1~l 

KAT I Chl b .yt . od . k 1 sko Polskie przepęd~iło z kr~JU zmenaw1- 10-tej nabożeństwo w kościele garnizono- ne zJa.zdy wmny stac się mobihzaeJą 
. . I . - e z m, cme d dzonego wroga zadaJąc mu cios ostatecz- wym, a o godz. 11-tej tegoż dnia w Te- i punktem wyJ·Ścia dla przystąpienia na 

-13, razem 6,5 kg.; mąka pszenna, o - ny. atrze Miejskim w Kaliszu uroczysta Aka.- . . . 
C;„ek 14 i 15 razem 15 kg.· cukier p · t t · · k' ł d ął demia, na któreJ· nie może zabraknąć ni- tereme wsi do drugiego etapu przebu" w , , , • anuę amy en uzJazm, Ja i ow a n d · łd · 1 • · · · ki · d t odcinek 18 i 19, razem 0,4 kg.; śledzie, wtedy sełca nasze. kogo. o~ spo ~1e czosc,1 w1~JSk ~J, o wo"' 
odcinek 16 i 17 razem 15 ka. . . . . Partie polityczne, związki zawodowe, or- rzenia powiatowyc i związ ow. 

' • ' • t> • Jak w_ każ~e_J wa~ce Jedn~k. tak_ 1 w. teJ ganizacje społeczne i cały świat pracy, Powiatowe związki powstają w tere-
KAT. III. - Chleb zytm, odcmek 1 straszneJ woJnie zginęło dziesiątki tysięcy p ż ł · · k T · · h d"l ru· · · t · · · · t .,.,..;„J· -10 razem 5 kg.· mąka pszen;1a, od- najszlacMtniejszych synów OJ'czyzny na- rze wys ame Ja naJ iczmeJszyc "ega- e JUZ sam?rzu me, z. llll~Ja ywy .......,..,, • , , cyj na Akademię, zaświadczą o przywią- scowych dz1ałac y społdz1elczych Po · k 11 · 12 1 k · 'l d · od- śzeJ· którzy złożyli w ofierze życie swoJ'e. z . · · • cme i razem g., s e zie, • zaniu do tych żywych i obarczonych ka- · t · k' ta • b d 

cinek 13 i 14, razem 0,75 kg-. A poza tymi bohaterami pozostali jeszcze tectwem bohaterów. wia ow_e związ 1 _pow~ :wac ę _ą na 
{ Chl b . yt . d · 1 1 żywi bohaterzy którzy kalectwem swym Znane z ofiarności społeczeństwo m. Ka- zebramach orgamzacyJnych z udziałem 

l AT. IR. - e z m, o cme r . obarczeni przypomianją szlachetny zryw lisza i powiatu niechaj okaże poza popar- gminnych spółdzielni „Samopomoc 
-12, ra~em 6 kg.; mąka pszenn'.1-, cdci- narodu do wolności. Tym inwalidom wo- ciem moralnym również i swą pomoc ma- Chłopska", jako członków-założycieli. 
ll:ek 13 ,,,1 _14,, razem 1 kg.: cu_kier, 0.d- j~n;vm Wih1ti.śmy okazać nasze wdzięcz• terialną w urządzanych zbiórkach publicz- W powiatach, gdzie istnieją powiafo
cme~ h> 1 ~6, razem 0,25 kg„ sledzie, nosctą przepojone serca. nych dla poparcia szlachetnego celu budo- we spĆ'ldzielnie rolniczo-handlowe, lu& 

I odcinek 19 l 20, ra~em 1 kg. . . ,~~yd.zień ~nwal~dy ~oje,nnego". niechaj wy sanatoriów i domów inwalidów. powiatowe spółdzielnie „Samopomocy 
KAT. IR. D - 3 i 1. _ - Chleb zyt~1, zbhz:y ~a~ z mwa.hdam~ W~Jennymi, z wd<?:· Komitet Chłopskiej", nie będzie się tworzyć od· 

odcinek 1-17, razem 6 Kg.; mleko swie- wś.~1 i sier?tan11 po zolmerzach chlubne] „Tygodnia lnwaHdy Wojennego" dzielnych powiatowych związków. Spół-
że, odcinek 13-19 i 32-~2, raze~ 7 armii aszeJ. w Kaliszu dzielnie takie będą się przeksztalcaly na 
litrów. i mąka ps~enna, odcmek ~~ ~ ~1. S k a z 
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powiatowe związki, przyjmując nowy 

razem 3 kg.,; cukier, odcinek 22, 2.., ~ ..,1, W!orowy statut. Spółdzielnie rolniczo-
razem 1,10 kg.; margaryha, odc1?-ek handlowe, których zasięg działalności 
28 i w, razen1 9,5 kg.; kasza jęczrr.,i.~11- którzy okradali ,,Pluszownie" nie wykracza. poza obszar gminy, prze-
ńa, odcine'k 24 I 25, razem 0,5 kg.; sle- kształcać się będą, lub łączyć z gminny· 
dzie, odcinek 26 i 27, razem 1 kg. W dniu 21 bm. zapadł wyrok w to- Boroń, Michał Zduniak, Wincenty Matu- mi spółdzielniami „Samopomoc Chłop-

SERIA „M" Cukier, odcinek 2~, czącym się od kilku dni procesie prze- szak i Franciszek Nowak na 1 rok wię- ska". ~ - .,,., :, 
razein 0,25 kg.; mleko swieże, odcinek ciwko 23 b. robotnikom PaństwoweJ zienia każdy. Członkowie spółdzielni rolniczo-han-
1-28, razem 7 litrów. i olej kokcsowy, Fabryki Pluszu i Aksamitu, oskarża- Jan w·erbińsld, Józef Smoli.gaJ Stefan dlowych przechodzić będą do gminnych 
odcinek 30, razem 0,25 kg. nym o kradzież materiałów włókienni- Leszczyński, Juliusz Gallus po 6 mies. spóidzielni „Samopomoc Chłopska". Po-

SERIA „C". _ Chleb żytni, odcinek czych. więzienia. Czesław Kazu1· na 1 mies. a- ~iatow~ 1 związek będzie t)'.lko zwił\z.:-
1--8, razem 4 kg.; olej kokosowy, od- Po przesłuchaniu•szeregu świadków resztu. Henryk Stanach na 30.000 zł. k1~m <;>so .: prawnych - gmmnych sp_oł-

. i wysłuch_aniu mów ośmiu obrońców, grzywny z zamianą w razie niemożli- dz1el111 „Samopomoc Chłopska". 
---------------- skazani zostali: Zygm1mt Sobański i waści ściągnięcia na 60 dni aresztu. Wkroczyliśmy w decydujący etap Z S~ ~U Sl8f0ŚCińSkiegO Zygrnunt Jeżewsld po 2 lata więzienia Józef I1ubicki na 6 mies. więzienia. przebudowy spółdzielczości wiejskiej. 

l każdy. Walenty Trzeciak, Fr. Smątek i Oskarżony Zygmunt SztaJ·er został Przebudowa ta musi być sprawńie i 
Naskręcka Józefa, zam. w Kaliszu 11 • Edward Zieliński na 1 rok i 6 miesięcy szybko zakończo11a az'eby przygoto•„,.,,r. 

H · 8 ·' t ł k t ł s·1·we uniewinniony. Pozóstali oskarz·en1· „A ' """v oza -'j:, zos a a u ·a ana za z 0 1 każdy. A.ntoni Osiecki na 8 miesięcy L.c spóldzielc~ość do jej zadań w zakresie 
dokuczanie współlokatorom grzywną 2 więzienia, Zofia tieli?iska na umieszcze spra\.vy zostali wyłączeni i odpowiadać orga~izatji obrotu towarówego między 
tys. zł. n.ie w zakładzie poprawczym, Stwtislaw będą przed sądem w innym terminie, ws,ią i miastem, zwiększenia produkcji 

Za niezgłosztmie w ustawowy~ ter: rolnej przez organizowanie należytego 
minie pracowników do Ubezpieczalni z la t I • ód t zaopatrzenia w artykuły przem.yslowe, Społecznej zostali ukarani grzywną od m s a z WOJeW z wa rozbudowę 1Jrzemysltf, rolniczego i two-
500 - do 3.0oo· zł.: Rzekiecki W. zam. rzenie ośrodków maszyn rolniczych. 
Kalisz, żymierskiego 4. Tomczyk '.to- Wytwórnia Polskiego Monopolu Tyto- w Czerwonaku - w 115 proc., cegielrtia w 
masz, Górnośląska 23. Pawlak Stefania, niowego w Poznaniu dzięki wydajnej pN- Żabikowie w 115 proc., fabryka akumula
Kościuszki 5. Ignaczak Maria, Podwale cy ealej .. załogi fabrycznej wykonała p~an torów w Miechowie w 120 proc„ fabryka 
7 Jankowski Józef Polna 37. Borow- produkoJi na rok 1947 z nad;vyzk!ł akumulatorów „Duplum" w lOS proc. 
ska Stefania, NowY świat 36. Chrza- 116.5!1.496 szt. papierosó~ . . Ogólna pro
nowski Ludwik, świerczewskiego, Ry-J dukcJa ~a te~ okres wynosiła 2.897.571496 

b .. k' E"d d Al Git 1. 18 · szt. papierosow, ins i war , . .::i a ina . .• Za awantury po pijanemu w kinie . . . . „ . . ·~ . . Na tereme powiatu poznś.ns}\1cgo we 
„Stylowy i obelzywe wyrazame Sll;'l W w3zy:stkieł1 niemal zakłacltch przemysł·J-
miejscu publicznym, grzywną 3000 zł . I JoVych wykonano plan produkcji na rok 
został ukarany Jałowiecki Marian, zam..

1
' 194 7 w 100 proce~tach a w kf!ku plan prze-

. · . kroczono z powazną nadwyżką. I tak za-
w Kaliszu, ul. Asnyka 65. kłady przemysłowe Lubań-Wronki wy-

---- konały plan w 125 proc. Fabryka papieru 

Kronika milicyjna 
21 bm. 14-sto letni mieszkaniec wsi 

Stobno - Rektor Henryk - wracając 
z lasu wozem naładowanym gałęziami 
uległ tragicznemu wypadkowi. 

Wskutek nieustalonych przyezyn wóz 
wywrócił się, przygniatając chłopca, 
który zmarł na miejscu. 

NA DOM DZIECKA 
Pracownicy umysłowi (administracyj 

ni i techniczni) Paf1stowych Zakładów 
Przemysłu Dziewiarskiego nr 7 w Ka.i 
liszu złożyli w redakcji „Głosu Kaliskie• 
go" sumę 7.132 zł. na Dont Dziecka m, 
Kalisza. ,;_.~•w· 

N a Dom Sierot przy ul. Gar11carskiej 
3632 zł. i Zakł. Wychowawczy dla chłop 
ców przy ul. Kościuszki 3.500 zł. oraz 
~z~ają do dalszej ofiarności pracow.; 
mkow umysłowych Centrali l'ek~tY-:lV,~j 
- Hurtowni w Kaliszu; ·~~ 

\'" -b ,,. ? Miejski i Powiatowy li'omitet PPR w Kaliszu. Redakćja i .A~ ·~;nil'lt1'<1ria: K~liśz, ul. Mars;. Stalina 171 tel, 10-26; '!' el. npcny 11·10. GodtU,1y przyjęć Ręda.kto~ 
D-018635 .Nae~ln.v ti-19. Sek.retarlgt_: 10-18 Zakł. Grat Sp, Wyd. .er.a&" U.di., 2~ I?. 
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Z żqcia E:-artii 
UWAGA, INSTRUKTORZY I PRELEGENCI 
STAROMIEJSKIEJ I 

We wtorek 27.1 o gcdz. 17-ej w lokalu wła
snym przy ul. Nowomiejskiej odbędzie się ze
branie instruktorów i prelegentów dzielnicy 
Staromiejskiej. 

Ze sport'! 

50-tą walke w repreze 
sloczy dzisiaj Pisarski na meczu Warszawa-Łódź MARKSISTOWSKI KURS DLA NAUCZY

CIELI 
, . Dziś o godz. 9-ej rano w świetlicy KŁ przy 

W. Sienkiewicza 49a odbędzle się dla uczest- I 
rąn:ów Kursu - c:;łonkó v PPR i PPS wykł.~d 
tow. :.i:ukowski.ego n.t. „Biologiczne Podstaw~· 
Marksizmu". 

Dzisiaj o godzi
nie 16 w hali Wi
my od będzie się 

J d dawna oczeki
·vany międzyokrę

. ·ewy m ecz pię

ściarski Warsza
wa - Łódź. Spo
faiewano się po 

Z!'laniu wypadł zupełnie dobrze w walce z I Gdyby przyjechał „Kolka", w co zresztą 

Lid ke, którego wyraźnie po!~on~ł na punkty. wątoimy, dc·szloby do rewanżu Pisarski -
Daje to mu dobre świadectwo. Liedke. bowiem Kolczyński, który niewątpliwie zaintereso
w Poznaniu jest pię~ciarzem aaogół cenio- 'walby nie tylko całą Łódź, ale całą Polskę. 
nym. O Patorze nie potrzebujemy pisać, Spotkanie to jednak wydaje się być pod du
większość łodzian "'idziało już warszawianina żym znakiem zapytania . 
i zna jegu walory. Pojedynek więc ten zapo-' Obecność wszystkich słuchaczy kursu obo

wiązkowa. wiada się ciekawie i prawdupod-0bnie walka W AGI CIĘŻKIE NIE POWINNY PRZYNl.BSC 

ZEBRANIE lWŁA LE~{TOR.OW 
będzie stała na odpowiednim poziomie. NIZSPODZIANEK 

nim wielu emocji, W wadze koguciej należy się spodziewać W wadze półciężkiej nie przewidujemy sen-
. Wydział Pror,agancly Komitetu Łódzkiego· im jednak byliśmy jeszcze oiek'lwszego poj->dynku pomiędzy sacji. Kotkowski, czy. Archacki powinni 'się 

zawiadamia, że w PPniedzia.łek, dnia 26.1 br. I bliżej daty 25-go Sobkowiakiem a Stasiakiem. Rutyna oby- . rozprawić z Żylisem, o ile łodzianin nadal bę-
o godz. 17-ej w świemcy KŁ. ul. Sienkiewi- stycznia, tym bar- . dwóch zawodn ;.ków (obaj kiedyś dzierżyli ) dzie tylko polował na cios. Niewadził zaś bez 
cia 49a odbt:dz;ie się kolejne zebranie koła Lek dziej rzedły miny berło mistrzów Polski) pozwala przypuszczać, I trudu powinien zdoby;: punkty na Grzelaku, 
torów, z nast. porz;:dkiem lbliimn.vm: 1) Re- amatorów silnych że i ta walka będz.ie stała na odpowiednim czy Ściborze. Ale .niespodzianki w ringu są 
ferat tow. Lemiesza pt. ,,Przemysł włókien- wrażel'l.. poziomie. wwsze możliwe„. 
niczy wczoraj, dziś .i ju~ro" 2) Orgat)izacja . Z okazji „Tygo- „CLOU" DZISIEJSZEGO MECZU Reasumując nasze wywody należy stwier-

pracy sam~!tształl:rm.Qi;~e.~. . . dn'a Polsk'.ego" w Budapwzcie pięściarze W wadze piórkowej Sieradzan będzie miał dzić; że. I?o:nimo osłabionych może składów 
Obecnosc wszystkrnh czfonkow obow:ązko· 1 Wa .3z-.:.wy postanowili udać się w gościnę do za przec~wnika Marcinkowskiego. Podczas tej 11:'1ecz dz1s1~J~zy po~ wz~l.ędem sporto"'."ym ~o: 

w,a. Vlęgrów, a ponieważ w chwili obecnej stolica walki też nie powinniśmy się nudzić. Powinna l ze całkow1c1e ~anowohc nawet naJbardz1eJ 
ZEBRANIE KÓŁ PPR me potrafiła skompletować d-0ść silnej ósem- ona być zresztą najładniejszą walką. meczu. wyb:·dnych widzów . 

. W Il.triu dz'.siejszym odbętlą się n~.stępuj~ce ki . (sic!) pościągano zawodników ze wszyst- w wadze lekkiej Komuda, jeśli przyjedzie z 
zebrania kół: kich okrę~ów. Daninę musiała złożyć również Karpacza, gdzi'.; przebywa na odpoczynku, 

RUDA PABIA:sICKA Łcc!ż w postaci Kamińskiego i Trzęsowsldego. zmierzy się po Brmikowskim z drugim obie-
' O godz. 10-ej terenowe koło rzer\leślniczc. Og~o~z:ine w początkach ubiegłego tygodnia cującym , młodzikiem" Gryminem. Ko-

WIDZEW 
• O godz. 10-ej huta „Ge-Ha". 

S'J'AROMIEJSKA 
. O godz. 10-ej terenowe koło Doły . . 

sklady obydwóch reprezentacji w kołach za- muda, sta~y wyga ringowy, byłby doskona
interesowanych budziły zresztą duże zastrze- łym egzaminstot"em dla łodzianina. W razie 
żenia. N!e ulega wątpliwości, że tak reprezen- absencji Komudy zastąpi go prawdopodobnie 
tacje War<zawy, jak i Łodzi (te w większym Tomczyński" I w tym wypadku walka ta po
jeszcze s ~opniu) nie będą dzisiaj najsilniejsze. winna być ciekawa, gdy:ż Tomczyński jest 

BAŁUTY l\IAGNES„. „NAWALIŁ". również bardzo obiecującym już zawodnikiem 
Mag · s · „ · bl' · • m!odJZego pokolenia . • O godz. 10-ej Rogi, Teofilów, o gcdz. 15-ej ne em przyc1ą„aJącym pu 1cznosc na 

Fabianka. dzisiejszy mec.z miało być spotkanie Arch~c- . W wadze półśreGniej chorego Olejnika za-
ki - Klimecki, niestety i to zostało w ostat- stąpi Szczapiński. Łodzianin w Poznaniu wy

UWAGA UCZESTNICY KURSU KORESPON- niej chwili odwołane przez P. z. B„ gdyż Kii- padł według of,wiadczenia kapitan'! ŁOZB 
DENCYJNEGO mecki już w piątek musiał wyjechać z · „re- dobrze, przypuszczać więc należy, że •nas nie 

Łódzki Komitet Wydział Propagandy za
wiadamia, ~e seminaria z I i II części „Po
n.danek Ekonomicznych" odbędzie się według 
następującego planu: 

2G.1 br. godz. 17-a - Dzielnica Widzew, 
Sródmiejska, 27.1 br. godz. 17-a Dzielnica Gór 
na, 28.1 br. godz. 17-a Dzielnica Górna Lewa, 
29.1. br. godz. 17-a Dzielnica Sródmieście Pra.
we, Staromiejska., 30,1, br. godz. 17-a Górna 
Prawa, Bałuty. ----

prezentacją „Warszawy" do Węgier. Zdawało skomprorr:ituje w walce z Błażajewskim, czy 
by s'ę więc, że dzisiejsze spotkanie nie bę- Wasiakiem. 
dzie należało do specjalnie ciekawych. Czy 
tą.k jest w istocie? 

Aby -0dpowi~dzieć na to pytanie zróbmy 
przegląd poszczególnych par. A więc zaczyna
my -0d wagi muszej. 

NA TĘ WALKĘ MOŻEMY LICZYC 
W wadze tej powinno dojść do spotkania: 

Patora - Kargiel. Kargtel na meczu w Po-

TU MOŻEMY BYC SWIADKAMI 
SENSACJI... 

W wadze średniej możtmy być świadkami 
dość sensacyjnego spotkania. W ostatniej bo
wiem chwili Pisarski zdecydował się stanąć 
dzisiaj w ringu, nie wiadomo tylko kogo przy
wiezie Warszawa K-01czyńskiego, czy Kossow
skiego. 

Tenisiści oczekują jeszcze zgłoszeń 
Mimo złych bornskop6w „Puchar Davisa" zapowiada się nieźle 

NOWY JORK. W Ta ostatnia zadecyduje o swym udziale w 
ciągu -0statniego ty- dniu 27 bm. 

godnia napłynęły do z wyjątkiem Meksyku, w strefie europej
Amerykańsk1ego Zw. ~kiej grać będą wszystkie dotychczas zgłoszo
Tenisowe_go n owe ne państwa, a więc: Anglia, Argentyna, Bel
złoszenia państw na gia, Brazylia, Czechosłowacji, Dania, Egipt, 

w Ło1zi ... 
Piłka ręczna: sala YMCA dalszy ciąg za

woaów koszykówki o mistrzostwo klasy A: 
g0dz. 9-ta konkurencia męska: YMCA II
ŁKS: TUR II - ŁKS, konkurencia żeńska: 
RKS - Zjednoczone, Zryw - TUR. 

Zebran;e sędziów piłkar.skich: w sali 
przy ul. Wierzbowei 40 o godz. 10-tej od
b~dzie się roczne zebranie członków łódz
kiego kolegium sędziów piłki nożnej. 

Boks: w hali Wimy o godz. 16-tej odbę· 
dzie się mecz międzymiastowy Warszawa 
- Łódź. 

Zawody pływackie: na pływalni YMCA 
o godz. 17-tej odbędzie ~ię międzymiasto· 
wy mecz Katowice - Łódź. 

Uwaga motocykliśc ~I 
Dzisiaj o godzinie 11-tej odbędzie się ze

brnnie Sekcji Motorowej w lokalu Klubu 
ul. Nawrot 73-75. Ze względu na omawianie 
ważnych spraw obecność wszystkich człon
ków obowiązkowa. 

Gdy przymrozek dop~sze ... 
Gdy pozwoli pogoda, 

dzisiaj będziemy świad

kami •drugiego w tym 
sezonie meczu hokejo
wego w Łodzi. O godzi• 
nie 11.30 na lodowisku 
ŁKS-u spotkają się ho
keiści ŁKS-u z drużyną 
piłkarską. 

Dziś dnia 25.1. 1948 r. o godz. 15,30 w 
pierwszym terminie, o godz. 16-ej w drugim 
terminie w auli Uniwersytetu Łódzkiego od
będzie się Walne Zebranie Wyborcze z na- , 
stępując~m porządkiem dziennym: I udział w tegoroc:imym Francja, Hiszpania, Holandia, Indie, Jugosła- Qd Red~kcJ•I• 

turnieju tenisowym o wia Luksemburg Polska Portugalia IW.mu- wt 

puchar Davisa. Ogó- lnia,' Szwajcaria, 'Szwecj~, Turcja, 'węgry i Za PQzdrowienia nades~ane pod adresem 1. Zagajenie, 2 Referat polityczny (wygło
si członek prez. Z.G.) 3. Referat sprawozdaw
czy, 4. Dyskus.ja, 5. Wybory, 6. Wolne wnioski. 

.----
.co uslyszvmv przez rad~o 

Program na niedziel~ 25 stycznia 1948 roku. 

łem do chwili obecnej Włochy. „Głosu Robotniczego" od sekcji pięściarskiej 

udział w turnieju .za- Ostateczny termin zgłoszeń u ływa w dniu „Tęczy", przybywającej na wczasach w Bie-
akceptowały 22 pań- p . . rutowicach - serdecznie dziękujemy i ży-

stwa, nie licząc obrońcy pucharu - Stanów 31 bm. Losowanie rozgrywek odbędzie się w czymy przyjemnego pobytu i nabrania dużo 
Zjednoczonych. Ponadto spodziewane są jesz- pierwszej połowie lutego r. b. w Białym Do- sil na zbliżające się finałowe rozgrywki o dru-
CZE' zgłoszenia Kanady, Irlandii i Australii. mu W: Waszyngtonie. I życiowe mistrzostwo Polski. 

,--~----' 7,05 Muzyka; 8,00 Dziennik; 8,20 Program 
dn:a; 8,30 Muzyka; 8,50 Pogadanka Związk11 
Rodzin Radiowych; · 9,00 Naboże:1~two z kościo 
ła Farnego w Nowym Sącżu; 10,00 Audycja 
regionalna; 11,00 (0) Program na dziś, 11,03 
„Przed· statutowyi;n Ziazdem Str :mnictwa Lu
do,wego w Łodzi" - przemów!eme wojew0dy 
łódzldego, ob. Piotra Szymanka; 11 , 12 (Ł) 
Chwila muzyki; 1 l,15 (Ł) „Na widowni tygod
nia,"; . 11,25 (Ł) Płyty marki „Odeon"; 11 ,50 
(E) Rezerwa; 12,03 Poranek symfonicz. (płyt'vl , . 
"': przerwie - Rad i okron~a; 13.30 .„Audycja $WIEŻE MIĘSO NA KARTY ŻYWNOSCIOWE I ne Zebranie„ Sprawozdawcze ł~ódzkiego Okrę I 'Vytw, . Radiote.ch:i, im. g";n. ~'~l~rczewsk;e· 
literacka; 13,40 „N1edz;~,a na wsi ; 14,251 z. d .!VI' . k' Łodz' _ Wyd-iał Apro- gowego Związku Motocyklowego z następu- go zamiast kw1atow na grob :-na tK1 Nai::z. D) 
Chwila Biura Studiów; 14,30 „U wróżki" za- ._ a:~ą I~J~ idw . d 1 ~ .. „ d . h jącym por1ądkiem dziennym: reKlora ob. Dcl.na przekaz11ią 1.f 4 110. 
gadka radiowa; 14,40 ft.) „Be riJ'~ryna" słucha Wl<-aCJI - PO' a)~ 0 wia omo~ci, ze ""'. . mac 1. Zagajenie i wybór Prezydium. 
wisko wg . komedL A. de Musset; 15.25 „Z za · 26, 27. 28 styczrn~ ~·b .. "". s~le.pach r~ezn~~z~ch 2. Zatwierdzen e protokółu poprzedniego NA SIS!lOT'f PO I'OtEGŁYCH PPR-owcarh. 
gadnień wiejskich' ; 15.45 „l.eopold Staff" - włączonych do mteJSkteJ sieci rozdzieltzeJ oę- Walnego Zebrani"> Zamias• kwiatów z okazji imienin nacze\ni-
felieton; 15,55 „Podw1~cwrek przy mikrofo- dzie wydawane mięso świeże (rąbanka) na na- 3. Sprawozdanie z działalności ustępującego ka C. T. ob . Hibnera Henry-:i: a wpłacają per 
nie"; 16,35 Audyc~ a o.la dz ieci; 16,50 (Ł) „W stęp-:.:j ące odcinki kart żywnościowych: Za rządu: a) ogólne, b) sportowe, c) finansowe 
50-tą rocznicę śmierci twórcy „Maratonu''; Na odcinek 21 ·z kart I kat. z m-ca stycz- 4. Sprawozdanie Komisji Rewiz:yjnej . rnnalisci Centrali Tekstylnej zl . 2.500 
17,00 Koncert Krak 'lwsk;eJ Or~iestry PR; 1~,15 · nia w ilości 1,30 kg \v cenie 8 zł za porcję, 5. Dyskusja nad sprawozdaniami i udziele· 
Auktualności dźwiękowe; 18,35 „Wania pisze Na odcinek 21 z kart IRD3 IRD? IRDl2 w nie absolutorium ustępującemu Zarządowi. l\TA RZECZ „w ALCZĄCEJ HISZPANII" 
dramat" - skecz; 18,55 Muzyka; 19,05 (Ł) .1 .. 0 65 1 g . 4 zł za' porc.'ę 6. Rozpatrzenie i Zdtwierdzenie planu pracy: Kolo PPR przy Dyrekcji Przem ysłu Wełnla-

. 1 M k " f r t l OSCI { w cenie J • k I d l' . b d. 
„Notatmk teatra ny z os wy - e ie on N 'd . k 21 1 t M" (M . . k' ) a en arza sportowego ' pre 1mmarza u ze- nego zł. ' 1 500. 
Jana Kotta; 19,20 (Ł) t'Jtwory • rosyjskich kom· . „a 0 ci~e. z rn: " ?c1:~zyns 1

: towego na rok 1948, 
pozytorów; 19,4.0 (Ł) „Prawdy z San Michelle" 1 1 „C ~dla cięzko pra~ugcych) w ilosci 0,35 kg 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosków 
19,50 (Ł) Muzyka ?. płyt; 20 ,00 Dziennik, ~0 .. 50 jw cer:ue 2 zł za .porcJę. . . . zgłoszo.nych na dwd tygodnie przed Walnym 
(Ł) Wiadomosc: si:nrtowe; 20,58 (Ł) Ornowie·, Mięsa przydziałowego w dm mięsne to Jest ZebFamem 
nie programu lokalnego na jutro; 21,00 „U 29 . 30 i 31 bm. sprzedawać nie wolno. 8. Wybó~ Zarządu 
naszych przyjaciół"; 21,30 „Na muzyc.znej fa!i': I Komunikat powyższy nie dotyczy kart RCA 9. Wolne wniaski. 
22,00 Muzyka taneczna; 22„50 W1adomosc1 -----
sportowe; 23,00 O;tatnie· wiad·imości; 23,20 , KLUB LITERATÓW··"~ICKWICKA" 01. . 

Komisji Rewizyjnej. 

Muzyka taneczn9; 23,55 Wkd?moś~i z ostat· Traugutta. 6 I p. weJ~Ole przez Hotel • lary 
niej chwili; 24,00 (Ł) Koncert zyczen; 0,40 (ŁJ Wtorek dma 26 styczma br. o godz. 20-cJ 
Zakończenie audycji i Hymn. min. 30 Wieczór autorski Wojciecha Zukrow

skiego. 
WIECZOR AUTORSKI WALNE ZGROMADZENIE MOTOCYKUSTOW 

KAZIEMIERZA TRUCfl ,.\_NOWSKIEGO I Zarząd ŁOZM zgodnie z art. 23 statutu 
W poniedziałek dnia 26 bm, w Miejski.ei I PZM. i art. 11 regulaminu OZM zwołuje na 

Galerii Sztuk Pla ~ f'rrrn v: h W v dzi;i.! Kultury dz i eń 5 lutego 1948 r w świe~licy Eleklro
i Sztuki Zarządu 1'-·I ?i eski ego w J',odzi urządza wni Łfidzkiej przy ul. Daszyńskieqo S6 o go
V/ '.eczó1 autorski T·~e.7'.m 'e rza Truchanowsklego dzinie 17-ej min 30 w pierwszym terminie, 

Początek o a"d? inie 19 e i '.' .'>l-;p be1pł~ tn" . o a odz. 18 ei w druaim terminie. Roczne Wal· 

Na zakup zastrzyków streptomycyny dla 
Rynarda Szwarca ofiarowali Z-ca Generalne· 
go Dyrektora CZPW inż . Czesław Bąbiński 

honorarium za artykuł z dn. 9-qo bm. zł. 2.500 
Pracownicy Biura Reklam i Oqlo5zeń R.S.W 

„Prasa" zł. 3,300. 
29-a I-sza drużyna harcersku 7ł, 600. 

NA ŁODZKĄ RODZINĘ RADIC\W Ą. 
Rada Zakładowa i oracownicv Państw 

OFIARY NA MUZEUM W RADOGOSZCZU 
Miejski Komitet Opieki nad Grobami Bo

jowników o Wolność i nad byłym więzieniem 
w Radogoszczu składa serdeczne podziękowa
nie kapelanowi Kościoła Garnizonowego ks. 
płk. Ławrynowiczowi za poniesione trudy, chó 
rowi przy tym kościele Zii odśpiewanie pieśni 
żałobnych, ~wiaciarniom , które łaskawie ofia
rowały kwiaty na symboliczną trumnę, usta
wioną w dniu 18-19 stycznia ku czci Męczel}· 
ników Rariogosicza na pięknie, bezinteresow· 
nie udekorowanym przez ob. E. Kowalski ego 
sarkofagu przed Kościołem Garnizonowym. 

Jednocześnie Komitet składa serdeczne po
dziękowanie tym wszy-stkim, którzy s~ładając 
ofiary, przyczyn.li się do zebrania na Muzenm 
pamiątek po wH;żrnach Radoaoszcza. Oaółem 
złożono zł 6.52CL · 
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