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Ameryk~ nie dowodzą
w Grecji
Radio Wolnej Grecji w swoim
tygodniowym podkresla dwa znamienne wydarzenia Ub'.egłego tygodnia:
1) przybycie wyższych oficerów
amerykańskich oraz objęcie przez
nich kierownictwa wielkich j )dnostek armii rządu marionetkowego
z. Aten;
2) decyzję Amerykanów - roztoczenia ścisłej kontroli nad ban·
kami w Grecji. Decyzja ta ·wvwołała już protesty bankierów greckich.
przeglądzie

O rq a n Polskiej Partii So.cjalistycztzei
Ł6dź, środa
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MOSK\V A (Tass). -

Radą Sojuszniczą
Radziecki

przeci~lawiciel w Sojuszniczej Ra-

dzie Kontroli dla Japonii, gen. Ki-

sleńko, 30 grudnia roku ub. zgłosił wniosek, by na następnym posiedzeniu Rady rozpatrzona zostala sprawa rozbrojenia i demilita·

r~~~ --~aponii.

W

i

opinią publiczną ?

planu Marsahalla w związku z
o t..~o
doń
wp:owad~l)J'Dli
znnananu.
PARYt (PAP). - W tutejszych kołach poinforinowanych
twierdzą, że z końcem tygodnia mi
nister S~arbu - Rene Mayer ma' u~ac_ się do Londynu,. _cele~
z przedstawiciela.nu
omowierua
rządu brytyjskiego sprawy ewentualnego zwołania nowej konierencji 16-t:u państw, które latem
roku ubiegłego uczestniczyły w
dokonać przeglądu naradach nad planem Marshalla w
widoków realizacji \Paryżu

LONDYN (PAP). - Dziś roz_
poczną się ru brytyj~ko-francuskie
rozmowy w sprawie ponownego
ZW?la.ni_a kon;itetu do spraw euro.peJSkieJ WSpołpracy gospodarczeJ.
Konferencja miała by s.ię odbyć w
Par_Yżu. pr_awdopodobnie w pierwSZeJ połoWJe lutego br. Z~proszema do pozostałych 14 panstw zostaną ~ysłane w ciągu najbliższych k1l~u dni.
W czasie obecnych narad - rzeczoznawcy brytyjscy i francuscy

.

okUlpaeji i kontroli nad nią.
Delegat radziecki oświadczył,
że odmowa umieszczenia na porządku dziennym zgłoszonej przez
niego sprawy daje podsta'wy do
przypuszc7.enia, że w dziedzinie roz
brojenia i demilitaryzacji Japonii
mają miejsce fakty, które pan
Seabold chciał by ukryć przed Radą Sojuszniczą i przed opinią publiczną.
Gen. Kislenko zażądał, by sprawa ta zosta~a o~ówiona na na-

Gandhi znów

pości

LONDYN (PAP). Z New Delhi do~
noszą, że 70-letni mahatma Gandhi
. Przewodniczący Rfl.dy, Ameryka-!zacji Japonii rzeczywiście nie zo_
roZJpOCzął we wtorek modlitwą nowy
mn Seabolcl odr.roclł wniosek stała wniesiona na porządek dzienpost w nadziei, że skłoni w ten •.pQsób do pogodzenia ~ i ę dwie <;kłóco
radzieckiego, - ny posiedienia Rady Sojuszniczej,
przedstawiciela
ne społeczności indyjskie - Hi11dustwierdzając jednoczeanie, iż człon które odbyło się w Tokio dnia
sów i Muzułmanów. Jest to już 15-ty
kom Rady n'.e będą w tej sprawie 7 bm.
post Gandh!iego w przeciągu niedłu
Na posiedzeniu tym gen. Kislenudzielane żadne informacje.
giego stosunk'.)WO czasu, mający na
przeciwko
Mim.o nalegań gen. Kislenko - ko ostro zaprotestował
oku podobne ~ele.
sprawa rozbrojenia i demilitary- postępowaniu przedstawiciela USA
Rozpoczqcie postu odbyło się demonstracyjnie pod gołym niebem w
1
obecności licznych Hmdusów, Muzuł
go poparł przedstawimel WielkieJ manów i Sikhów.
czej Rady Kontroll.
Stwierdził on m. in., że działania Brytanii, Show, który oświadczył,
Obecnych było rówmez kilku
państw Seabol~ ma.ją na celu odsunięcie iż żaden z członków Rady nie po- chrześcijan, m. in. Amerykanie.

•U0Bo • fran1usft1·e rozmowo
Rpqłu'
Sprawie 00W8j konferencji 16-tU

mają również
praktvcznych

japoński~j

'Rady od szeregu istotnych spraw, winien doonawać ograniczeń" sta
dotyczących realizacji warunków wianiu jakichkolwiek spraw przed
kapitulacji Japonii, jak również Sojuszniczą Radą Kontroli.
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Dzienniki chińsk.ie qtrzymuj·ą, że
się

nie

ulegać już wątpliwoś-

cl, iż polityczne i wojskowe centra

Niejednokr-0tnie wypowiadamy publicznie oplllle, które są krytyką stosunków panujących w jakimś kraju, działalności posz..crególnyclt 1mrtii, lub polityków. Krytyka ta sięga w,ęsto do spraw, kt-Ore
- w~·dawaloby się p<>zornie - są. ściśle wewnętrmym zagaduie-

nil'm na1·odu czy państwa. W związku z tym może się na.suwać wąt
plhrn;ć, crzy tego rodzaju krytyc-me traktowanie wielu s1m1w, do~·
cząc'.~·cłt życia innych narodów nie jest natręe.twem, do któreg-0 1ńe
posiacfamy żadnego prawa.
W~darzenia. wojenne, obecna sytuacja polityczna w Ś1\ie<'.ie uzasadniają w pełni ten sp-Osób postępowania. l\Iinęły jut czasy, kiedy
sytuacja w Hiszpanii. czy w odległych lndia~h nie wpływała bezpo·
średnio na sytuację w świecie, a więc i na żye.!e naszego luaju. Po
minione.i wojnie wzrosła. niepomiernie wspób;ależność - nawet mię·
d~· tymi 1>aństwami, które dzlelą od siebie tysiące kilometrów. Sta·
ło się tak dlatego, ponieważ istnieją dziś dwa mooa.rstwa - Związek
Radziecki i Stany Zjednoczone, które m-0gą skutecznie oddziaływać
na losy świata i ponieważ to drugie mocarstwo sięga p-0 panowru1ie
nad inn;rmi kraja.mi.
W tych warunkach każde wydarzenie, notowane w prasie - choć
by dotycz~·ło najmniejszego kraju, jest odbiciem agresywnych zamierwń lmpitalif'itycznych poli~'kÓw lub próby obrony sunerennoś
Ci państwowej. Współuczestnictwo każdego kraju w sprawa.eh świa·
to,vych - choćby manifestowane tylko wyrażeniem opinii - jest
k<>niN•zne, ponieważ ostatnia wo.ina wykazała, że te narody, które nie
1,dolał) skutecznie oprzeć się presji faszyzmu, poniosły of'a1·y, cią
żące dzJś na ich możliwościaeh rozwojowych. Fakt ten dowodzi, że
każdy naród winien kierować się dużą czujnoŚ<'.ią w u. talan;u linii
swego postępowania.
Najwifksz..e z..ai.nfore owanie spra:"am.i międzynarodowymi, rozbu·
d.ziJy partie marksistowskie. Soejalistyczna zasada: „Proletarius:re
wszystki<•h kraiów łą.ezeit> ~ię" - zobowiązuje partie marksistowslńe
do tal<ie j współpracy międzynarodowe.j, która qłu1tt>!"111iP mo~hby
przf'zw~·c.ifżyć trudności w walce o ustrój sprawiedli'wośei społecz ·
nej, o socjalizm w skali śniatowe,J.

żur ii

nnweJ ofensywy armn ludowe1 na Mukden

· ~
SZ.ANGHAJ (SAP). Nacjonalistyczny rząd chiński prowadzi rokowania z pewną linią lotniczą o wynajecie samolotów w celu ewakuacji
około 7 tys. urzęd~i~ów z ~;tkdenu. Przygotowano JUZ rówmez plany do przetransportowania maszyn
ważnych fabryk z Mukdenu, z miasta węglowego Fuszun oraz urządzeń
ko.Jejov;ych z Sinmin i Clinczou do
północnych Chin.
zdaje

•

••

pól.nocnvch Chilll będą przeniesU>ne
do PeiJling. DziennHti dodają, że po~unięcia te wy~·aśniają, dlaczego rząd
ustanowił ostatnio Peiping pomocniczą stolicą Chin.
Poza drobnymi utarc.zkaml w poprowincji Szansi i w cenłudnJiQwej
tralnej Hoipei - na frontach panuje zastój. Jednakowoż nad~ho<l7.ące
wiadomości zapowiadają nową odemokratycznych woJ'SJt
fensywę
eh 'ńsh"ich na Mukden.
Szangh~jska prasa dyskutuje o l~o
nle~ok1 . zmi~n w dowódz~e
WOJSk nacJonal1stn:7.Ilvch. Wym1entane je...<>t nazwislm " generała FuTso-Yi, dotychczasowego dowódcy
w północnych Chinach - na dowódce wojsk nac,,·onalistycznych w Man
dżuril i w północnych Chinach.
MOSKWA (PAP) Według donie-------------
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LONDYN (Reuter). Wkrótce odbędzic się w Berłinit> J;.onferenda
przed<1tawieieli tr.i:ecb mO<'arstw zarh(){~nich, na kt.órej Fr:mda powia:
dommna zostam~ o dotyc}1czaso\~e1
prak.tyce admlmstrac;vjneJ i zamierzemacb na przys:dośc w zjt>dnoe~n·
nych st.refach anglosaski<'h w Niem ·
·
C"~ech.
Konferencja ta nast;ipir ma wkrót
ce po rozmowach, "akie odbyły się
w 'l)oniedziałe'k miedzy 'llnhas:vforr.m
Fi:anc,ji w Lond!"ie - 1\Jassidl. a
m·n;otrem brytyJsklm rlo .;~raw terenow oku~wan;vcb w Niemczech
- lordem Pakenham"m.
Szczegółów tej konf~renc.ii Jeszcze
nie ustalono.
Projekt ten ł!'Zeba będzie jeszcze
uzgodnić z Waszyngtonem.

pod prze- wakuacj3 ma się odbyć przy pomocy
wodnictwem Czang-Kai-Szeka odby samolotów.
SZANGHAJ (Tass>. Chriń~ arła się w Mukdenie narada wojenna,
na której omawiano sprawę ewa- mia ludowa rozpoczęła nata.rc:1e na
.
.
kuacji '-":ojsk Ku~min~~ z C~g- miasto ?agu.
W związku z tym - Jednostki floCzun, G1ryn, Sypmga.i i mnych m1e_,
scowośQi Mandżurii, poł<YŻOnych na ty wojennej Kuomi;ntangu opuściły
port Tsindao, zagrożony przez tę opółnoc od Mukdenu.
Prasa chińska doalO.Si, ~ę znaczne .fensywę.
prov\rincj'i
części
W / zachodniej
formacje armii ludowej, ~łające
na półwyspie Szanduńskim, zh1~\l.Ją Liao-Min dwie kolumny W'.)jsk Jusię w ~egłości 30 mil od ważne~ dov<:'Ych p_rowadzą k~mcentryczne a~
„~. w k_1erunku n;1a~ Jenpau, 1
.
portu Cindao.
NANKIN ~ance. _Pr~sse). ~ zvv1ą k_?O~nuJą. s""'.'e ~ałaru~ z o~era
zku z natarrnem chmskich WOJSk lu· CJami w re1orue miasta Tien-Ts.m.
~ZANGHAJ (SAP). W ostatni<;h
dov;y.::h na Mukden, wkrótce m:i ~ę
UI"Zędn_ilrnw d1~1ach zanoto;vano ~ SzanghaJu
rozpacz~ e:vakuacJ'a
rzą~ :g;uommtang~ z tego rmasta. wiele .wypad.kow odmiany cholery
Pomewaz Mukden Jest otoczony, e- 1zwaneJ' morówką.

~ ń z Szanghaju, 11 bm.
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Her·1ot ponownme
I

ybrany

..I
· Norouowego
froncus k'1ego zgroma dzemo
,
przewodmczqcym
P ARYż (SAP). - Edward Her- j Przypominając poświęcenie żoł-

riot został ponownie wybrany n:erzy Stalingradu i miliony ofiar
francuskiego ubiegłej wojny Cachiu wvraził
przewodn:czącym
k
317 d · · · · · · · ·
d
N
·
zgrom~d zema.
_ z z1w1.eme, ~e. istmeJą Jeszcze oaro oweg.o
konponownym
o
mowią
k~ore
ła:
pa
głosami przeciwko 174,, ktore
clły na posła komumstycznego, fhkc1e.
Mówca domagał się naLychmiaCalasa.
zaprzestania wojny w
Przewodniczącym Rady Republi- stowego
ki został wybrany ponownie M. Chinach, Grecji, Jndonezji i Viet..
Monnerville, uzyskując 194 głosy. Namie.
75 głosów padło na posła komunL Na zakończenie swego przemówienia Cachin oświadczył, iż wiestycznego, Marrene.
głosowaniel'a zabrał rzy, że Franr>uzi potrafią or><>lić
Tuż przed
głos dziekan Zgromadzenia, poseł swą niezależność i ideały demokratyczne.
komunistyczny, Marcel Cach'n.
Mówiąc o obecne.i sytuacji ekoCachin podkreślił
nomicznej niebezpieczeństwo inflacji i wysta·
·
.
.
Don'osłe
pił przeciw stanowisku ~ewnych
państw. które poq_ pretekstem .i-onprof. Joliot-Curie
troE chcą się mieszać w wewnętrz
Dr Ji'ederic
(SAP). PARYŻ
nr sprawy innych krajów.
znakorni~' francu"lci
Wśród ogólnego aplauzu mówca Joliot-Cur:e,
dodał, że nowoczesne demokracje uczony uJawnił wohec Francu<ik'f'j
uragną takiego ustroju, jaki sobie Akademii Nauk w ponierlzhłek, że
same wybrały. Cachin dom<1g-ał
w . ·B rv- dokonał odłuycia nowe! radioakb F · · 'l d
o:;'1
ę: a Y rancJa s a em
h•nii zawarł:l um0wv htlncllowe z tywne.j 5iły w promienia h l;-.qm}_
'7f:RR i państwami Europy wschod cznych. Umożliwią one dokładne
niej.
rozszczepianie atomu.
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llliędzgnarodowq Czerwoną Krzyż obradaJe

Projclłt

nowej honwcncji
oparta .częsmowo na projekcie opracowanym w Tokio w roku 1934,
który jednakże nigdy nie wszedł
w życie. Konwencja ta znacznie
obszerniej ujmuje ochronę ludności cywilnej. Przewiduje ona m. in.

• GENEGA (Reuter). - Między- dla rannych i chorych na polu biKrzyż w twy, 2) Konwencji Genewskiej z
narodowy Czerwony
przyszłym mies:ącu przedstawi rzą roku 1929 w sprawie traktowania
dom świata 4 nowe projekty kon- jeńców wojennych i 3) Konwencji
wencji międzynarodowych w spra- Haskiej z roku 1907 'dotyczącej
wie traktowania jeńców wojen- wojny morskiej.
Konwencja w sprawie traktowanych, rannych i ludności cywilnej.
Projekty te zostaną ostatecznie nia jeńców wojennych zawJerać
rozpatrzone i zatwierdzone na mię ma nowe klauzule, dotyczące trak
deynarodowej konferencji Czerwo- towania wziętych do niewoli party
nego Krzyża, która odbędzie się w zantów, repatriacji jeńców oraz
zabezpieczenia wadodatkowego
sierpniu br. w SztokJiolmie.
Dnia 121 rb. rozpoc:ząl się w War3 spośród tych projektów ,będą runków odpowiedniego stosunku
szawie 3-d po wojnie Kongres Zwią
jedynie zrewidowanymi wersjami do jeńców wojennych.
zim Zawodowego Kolejarzy, gromaCzwarta konwencja w sprawie dząc ponad 1300 delega'ów z całego
istniejących już konwencji, a mianowicie: 1) Konwencji Genewskiej ochrony ludności cywilnej w cza.. kraju.
Delegac:i ż:y'Nliołowymi oylaskami
z roku 1929 w sprawie pomocy I sie wojny będzie zupełnie nowa,
witali ~zyhywających przedstawicieli TZądu R. P. oraz reprezentantów CKZZ, stronnictw politycznych,
1
o:rgaruzacji

zakaz wywożenia ludności cywilnej na roboty przymusowe, ustala zasadę uprzywilejowanego trak
dzieci i ochronę kobiet
towania
przeciwko jakiejkolwiek form.ie
napaści.

I

powołany

przez Holendrów w lndon~zJi

HAGA (PAP)

We

społecznych

żowyoh.
Z szczególną

• premier holenderski Beel, który
niedawno powrócił z Indonezji, za..
że kreowano tam
komunikował,
tzw. „tymczasowy rząd federalny".
w skład tego „rządu" wejdzie oko60-ciiu prze.(i.stawicieli tzw.
ło
państw autonomicznych, którzy po
zostawać będą pod kierownictwem
generalne!?o gubernatora holen~

derskiego van Mooka. Ten pseudo
rząd będzie dbał o „spokój i per
rządek" na terytorium federacji,
która ma otrzymać w przyszłości
nazwę „Stanów Zjednoczonych In-

otwarcia Kongresu
dok.oin.al prezes ZZK, tow. KuryłoKongres<>przekazał
też
który
wjcz,
że
Premier wyraził nadzieję,
RepU!blika Indonezyjska zechce Wl życzenia Prezydenta R. P.
w imieniu rządu R. P. powltał
współpracować z tym „rządem" w
myśl propozycji przekazanej za Kongres miruster lromumk.acj1 R.apośrednictwem komisji mediacyj banaw.ski.
W imieniu KCZZ - tow. Wita·
nej.
Przy tej okazji premier holen- szewski.
W :imieniu CKW PPS przemawiał
derski oznajmił, że wojska holenderskie nie opuszczą żadnego z milllister Rusinek: PrzynO'SZę p<YLdro
wienia odrodzonej, j'ednolitofrontoobecnie zajmowanych terytoriów. wej Polskiej Parl!Ji Socjalistycznej.
Rząd holenderski nie uzna _fadnej JednoH.tofronrowa PPS - to lewico
innej linii demarkacyjnej poza tą, wa i rewolucvjna PPS, - oświadcz.a
jaką ustalił gubernator van Mook mówca wśród żYwych oklasków Idnia 29 sierpnia roku ubiegłego. I po czym podkreśla olbrzymią ro1ę,
Uroczysteg:>

Przymusową pożyczkę wewnętrzną
rozpisze

rząd

szwedzki - aby zapobiedz Inflacji

Szwe-1 g6ły pn:yszłego projektu budżetu wzrastającej w kraju inflacji SZTOKHOLM (PAP). dzki minister Skarbu, Wigforss, państwowego, oświadczył, iż - konie~e bę~zie ~zpisanie przypodając parlamentowi bliższe szcre jego zdaniem - dla opanowania musoweJ p0f:Yc2ik.i. , wewnętrznej,
która <>bjęła by wszystkich pra-

Prze mysl
walczy

0

włókienniczy

pierwszeństwo

00

=~· zaznaczył, iż

odbudov.:a
•.
gospodarcza. SzwecJ1 posuwa się
bardzo P,OWOli naprz?<I i .napotyka
na znaczne trudności.
( PogarSzaJ'aca się sytuacja goBpO~arcza kraju zmusiła już rząd
do poważnego ograniC?..enia inwe..
StyCJl.
zapowiedział
Minister Wi!!for.ss
0
,
•
.
.
m. m. zwiększenie podatkow po-

W PZPB w Rudzie PablanlckłeJ w tkal Michalak (130,7 proc.). W tkalni („szóstni („ósemki) najlepsze rezultaty osiągnę- kl'') pierwsze miejsca zajęły Konstall>
ły: Marta Majer (185 proc.) i Jadwiga Ma- cja Kazlmlerslca (169,8 proc.) a dry15fe
sławska (171 proc.), a na ,,szóstkach": Wiktoria Matu~zewska (151.7 proc.). We
Leokadia Rakowska ((165,l proc.) oraz Wł)lÓłzawodnirtwle zespołowym majster
Janina Stramska (162,7 proc.). W przędza! p!~rwszej zmiany Pacholak 039,8 proc.)
ni uzyskała Janina Błachowicz 183 proc. wyprzedził Mańkuta (139,2 proc.),
normy a Władysława Wa11cka 170 proc. W PZPB Nr. 1 wyró:!:nlły się w przędzal
w PZPB Nr. 1 wśród tkaczek pracują- ni (780 wrzecion): Marian Wotnlak (16%,2
cych na 6 krosnach pierwsze miejsca u- proc.) oraz Marla Wltuła (157,8 proc.), a średnich.
k 1948
··
B dże S
zyskały: Halina Lipińska (177,6 proc.>, w tkalni („czwórki") Stanisława Leszwy.
t zweCJl na ro
U
Florentyna Wlerszer (165,3 proc.), Hele- czyńska (160.4 r1roc.) oraz Irena Grabowkaru.je po stronie dochodów 4,769
na Rybakowa (163,1 proc.), i Janina Jurek ska (151,8 proc.).
(16.[1,9 proc.). uzyskał Stefan Pałczyński w P~P Nr. s wysunęły się na czoło milionów koron zaś po stronie wy·
'
. .
•
,
(l65,3 proc.). Na „czwórkach'' uzyskała w prz .:.alni (920 wrzecion) Aniela Ma4.229 milionów koron.
Józefa Jótwlak (149,2 proc.) a Wladysła- ~ewj.i (170,7 proc.) oraz Helena Stolen- datkow J:t<o-l-k (158 proc.), a w tkalni: Kazimierz
wa Woźniak (146,9 proc.).
We współzawodnictwie zespołowYm V'-ł ':Seldowskl (6 krosien - 180 proc.) l Maprzedzll KI!ber (116 proc.) Engla ~~.8 ria Szymczak C 4 krosna - 175 proc.).
W PZPB Nr. 9 wYl'Ótnlły się w przęproc.), a Stolarz Zygmunt (131,P.~roc.)
dzalni (3 strony) Dyk.sa Marla (146 proc.),
Stolarza Stefana (107,4 proc.).
OfmOnll
]
W przędzalni odpadkowej wykonał An- Krystyna Ludwiczak (168,7 proc.) oraz
toni Myszkowski swe zadanie (165,7 proc.). Weronika M!lewslca (154,1 proc.).
w PZPB Nr. 2 w przędzalni (4 strony) W PZPB Nr. lł wyróżniły stę: Anna
Olejniczak Swiątkiewlcz, Stefania Prusińska I StaBronisław
wyróżniły się:
(148,2 proc.), Anna Ciesielska (141 proc.), nlsława Urbańska, a w P'.ŁP3 Nr. 17 :raoraz nlna wochyńska t Józefa Of!cz.
Bronisława wo~ak (140,9 proc.)
Marla Adamuslnk (138,4 proc.), a na W PZPB Nr. 16 uzyskała ZO~' • Kotkowtrzech stronach: Stanisława Rolińska ska (872 wrzeciona) 155 proc. normy.
Franco
dyrygent
Amerykański
(145,4 proc.) oraz Genowefa Bartosik W PZPB w Pobianlcacb na czoło wysu- Autori Już trzecim nawrotem odwienęly się: Władysława Szmytkc, Genowe(143,l proc.).
W tkalni („czwórki") plerw8ze miejsce fa Kiełbasa, Wacława Borowsica, Helena dza Polskę, nie zapomlnająe przy
zajęły: Helena Płachta (154,7 proc.), Zofia Swiątek I Józefa Bo,owska.
tym i o Łodzi. W ubiegły piątek dy·
W PZPB w And-:'y(·howie w przędzalni rygował IV-tym koncertem symo.
Wielińska (144,8 proc.), Lucyna :ruszczak
Bizoń
Amell\
uzy.;kała
wrzecion)
(928
proc.).
(131.7
Rogut
Zofia
oraz
proc.)
(132,2
KarJ<.oszka nicznym naszej Filharmonii. SympaBronisław Ciuła obsługujący sześć kro- HO proc. normy, a R•nall.1
slen wykonał swe zadanie dzienne w 124,2 145 proc.
\yczny ten muzyk zakochał się po
proc.
prostu w naszej ojczyinie. Prowadzi
*
W PZPB Nr. 3 w przędzalni (3 strony)
Helena Cubała (175,4 Wśród tkaczy pracu,ąt':VCh -ia dwóch za oceanem propagandę na rzecz
się:
odznaczyły
proc.), Bronisława Komor (157,8 proc.) krosnach kortOwYCh w PZPW Nr. 2 naj- Polski, kwestuje i zaopatruje nas w
oraz Bronisława Stefaniak (153,6 proc.), lepsze wyniki osiągnęli: Stefan Andr:tei- materiały muzyczne. - Co mu się u
a w tkalni („czwórki"): Maria Grzelak czak (160 proc.), Bernard Wajngertner
(175 proc.), Genowefa Zwolii1ska (168 (159 proc.) I StanJsław t.uk.nink (159,5 nas tak spodobało? - Podobno proc.).
żywotność i dzielność Potski demoproc.).
mtejsce 7ajęła kratycznej, która pomimo tak bezw PZPB Nr. 4 na „ósemkach" automa- W PZPW Nr. 1 pierwsze
drugie
a
proc.)
(lł7,9
Karbowska
Irena
tycznych osiągnęła: Helena Pawlak (154
pl'zykładnego zniszczenia kraju, pra·
proc.), a Michalina Wilczyna (160 proc.). Jan Kosakowski (145,8 proc.).
W PZPW Nr. 3 na czoło wys•męla się cuje z zapałem na wszystkich po.
w PZPB Nr. 6 w przędzalni pierwsze Leokadia
Bilska (149,5 proc.). Drul(ie miej lach, nie pomijając i dziedziny mumiejsca zajęły; Helena Jagielska (153,8
proc.), Kazimiera Woźniak (153,1 proc.), sce zajął Zygmunt Morga (147,1 proc.), a zycznej. w kiepskich salach, na
Jóźwiak (110,5 proc.).
Władysław
Kazimiera Urbaniak (134 proc.) I Józefa trzecie
złych instrumentach, przy braku
materiału nutowego, muzycy polscy
potrafili stworzyć żywy ruch koncer
towy, Filharmonie państwowe I samorządowe pracują z zapałem, publiczność tłumnie uczęszcza na konrządu ateńskiego
cerly, rząd robi, co w jego mocy, by
roziż
twierdzeniu,
podstawnym
OficjalBELGRAD (PAP). dobra muzyka przenikała do mas.
nie zakomunikowano, iż· rząd gre- gł-0śnia Wolnej Grecji ma się znaj
Tyle Franco Autori. Może poglą<l
cki wręczył 28 grudnia ub. roku dować rzekomo na terytorium Ju- jego na życie muzyczne zbyt jest
optymistyczny, ale jak każdy szcze.
charge d'affaires Jugosławii w gosławii.
Rząd jugosołwiański nie przyjął ry artysta, jest Autori entuzjastą,
Atenach ,n-0tę, protestującą przeciwko ogłosz<'niu w radio i prasie powyższej noty i w dniu 10 bm. nieco zaś z jego entuzjazmu udziela
belgradzkiej wiadomości o powsta zwrócił ją bez rozpatrzenia rządo się i nam samym. Trudno wątpić w
niu tymczasowego rządu demokra- wi ateńskiemu za pośrednictwem siebie, skoro inni mają o nas aż tak
tvcznego w Grecji i o wydanej cbl'.rge d'affaires Grecji w Belgra- wysokie mniemanie!„. Umiemy też.
za to być wdzięczni, przyjmując
p.rzez ten rzad proklamacji. Rząd dzie.
wszędzie amerykańskiego gościa cleatPński oparł swój protest na be~
•
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Belgrad

odrzucił notę
.

jaką odegrał

zaJWńczYly
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Paryża,

witane są co roku radośnie jako
zwiastuny wiosny. Ale później zachwyt ludności staje się coraz ątniej
szy, gdyż przybysze z ciepłych krajów stają się uciążliwym elementPm.
Paryżu przebywają

latem setki
które za.nil"C:iyst.czają wszystkie pomniki. Specjał•
nym upodobaniem darzą smukły,
biały obelisk na Placu Zgody. Woj- ,,.._
na, jaką od lat pro"'adzą władze
oczyszczania miasta z jaskółk:lmi.
kosztuje zal'Ząd Paryża miliony fran
k4w. Zmobiij.zowano przeciw tym
bezwstydnym szkodnikom straż ogniową. Na dachal'h domów. okalają
cych płace, na których wznoszą się
pomniki ł artystyczne poiiągł, ustawia się co roku zast py szmacianych kotów, gumowych sów, puszczyków i rozmaitych traszakdw.
Ale ło nic nie pomaga: jaskółld wYkazują niezwykłą dzielność i nie bogroinych potworków.
ją Ilię wcale
W minionym roku miano użyć przeciwko nim gazów trujących, ale
sprzeciwiło się temu stanowc?:o Towarzystwo Opieki nad ZwierzętamL
W

i odgrywa ZZK na prze
str.zen.i wielu lat swego istnienia.
W olsce Ludowej macie. swoją kar
mówil minister - zrlobyliście
tę so.bie obok górnilka miano bohaterów pracy. Jesteśmy pr.t:elronan:i. że
równie
zdobędziecie drugie mi.a.no
jak pierwsze zaszczytne: przodownilków w współzawodnictwie pracy.
przemóOkla11ld, które
wlenie minlstra Rusinka - powitawita- ły równocześnie przedstawklela KC

młodzie-

serdecznośClią

jaskółki,

Jące

tysięcy jaskółek,

XVI Kongres Zw. Zaw. Kolejarzy

M rl·onelkowy rzqd

laskólkl plagą Pz ryta
przylaiuPIERWWSZE
w kwietniu do

towarzyszyła

u-

kazaniu się na tryibwrle prerzesa Zw.
Kolejarzy Radzi.ee.kich Ka.riagina,
który przekazał pozdrowienia od k<J..
lejarzy radzieckich.
P.rzedstawidel Czechosłowaoj1 Dau
ŚW.
bne pozdrowił Zj~d w dmteniu 150
tys. kolejarzy czeskich.
HOLANDII św. l\Iilrnłaj jest nie
młodzieży
Następn!i.e w imieniu
byle Jaką osobistością. Co roczecbosłowacldej przemawńal FraJJJ.·
d.szek Wala, po czym w.ltał Kongres ku przyjmuje się go w paliwu krol"'przedstawiciei kolejarzy bułgarskich wskim i w zarządzie miejskim 'ito1iTrifon Todorow, i. węg1ierskich - cy Holandii.
Jono Dzj~. w imieniu austriacSw. Mikołaj ma nawet sekretarkę.
kich kolejarzy witał Kongres i ży
czył mu pomyślnych obrad Andreas Jest ona. - Jak przystoi dla. Rekretarkl świętego - w dość sędziwym
l'haler.
Poipołudnliowa sesja pierwszego już wieku, ma srebrzyste v;ło8Y, i rodnia obrad Zjazdu r<YLpOCzęła się od gowe okulary. !\'lis Sonja 8oer jest
wyboru prezydium, do którego we- 1>0etką. i to nie byle jaką pcetką!
szli tt.ow. Kuryłowticz, Cieślik, żu Okres panowania św. Mikołaja w
kowsk~ Pietrzak 1 inni.
Holandii trwa od 6 grudnia do poło
Po wyborach komisji przystąpiono wy styc1.nia. Przez cały ten czas
do sprawozdań ustępującego 7..arządu. Miss Boer pisze wiers:z.c, które rozsyJako pierwszy referuje sekr. gen. ła dzieciom w całym kraju. Wiers11e
ZZK - tow. Cieślik, następnie zło te pisane są w imit>niu św. Mikołaja
żył sprawozdanie wiceprzewodniczą na żądanie rodziców dzieci i zawie·
cy ZZK - tow. Żukowski, który zo- rają. różne rady i przestrogi. l'rliss
brflzował dor-">bek polskiego kolej- Boer pisze przeciętnie po 150 takich
nlMwa po znis7..czenlach woj·ennych wierszy dziennie. Każdy \viersz skla
i wskazał co jest jeszcze do zrobie- da się z czterech strofelt; praca nienia.
mała!
Korzystaijąc z obecnośd prezesa
Wynagrodzenie pobiera oryginalna
kolejarzy radliecklch, tow. żukow
ski złożył na jego ręce w imienrlu ko poetka nie od św. Mikołaja. a od
lejarzy polskkh podziękowanie dla wielkich magazynów J\1Dstcrdamkolejarzy radzie.ok.ich za ich pomoe skich, od któ&ych otr::yn111j(' t~ kże
dla polskiego kolejnictwa w jego naj co roku komplt>tną w:nnawę: bieclężi:zym powojennym okresie.
kilka . ukiendt,
pończochy,
liznę,
Na zakończenie tow. Żukow·ski 1>łaszcz i parę kapelusz;\. To dobra
stwierdził, iż przyczyną bilansu d.7.ia posada być sekretarką św. i\likola ·a
łalności Związku 7.arówno w odbu- w Holan<l'i!
dowie j'ak i w sprawach zwiĄzanych
z poprawą bytu pracownika kolejo-1·--------1'.91----wego - jest przede wszysth-iim przebudowa ustroju Polski. Jednolity
front klasy pracującej i jednolite ZŁÓŻ OFIARĘ
związJtj za :vo{U:nye d lit ~aranc 1 'i
C l.łM WĄ
trwa}ośM nasi':E.i prflcy a jej QE-'ifH;- NA POM
7.alrończył tqw. Żullows!f;i.
nięć :;;z a
{tl
pm

Sekretr rka
W

AUTOR!
pło I życzliwie. Pnychodzl nam to
tym łatwiej, że w jego osobie mamy
do czynienia z muzykiem dużej miary i dyrygentem o klasie wypróbo.
wanej. Wszystko, co nam dotąd zabudziło szacunek dla
produkował,
jego wiedzy i talentu. Ostatni koncert łódzki umocnl jeszcze niewątpli.
wie dobre mniemanie o tym artyś
cie, jakiego nabraliśmy Już za pier·
wszej jego u nas bytności.

Program IV.go koncertu symfonicznego był zajmują.cy i wysoko·
wartościowy. Rozpoczęto go prześliczną. Serenadą G-dur Mozarta na
orkiestrę smyczkową. Potem usłysze
liśmy 3 „Negro Spirituals" (pieśni na
bożne Murzynów amerykaiiskich) w
harmonizacji i Instrumentacji Franco Autori. Trzecim punktem progra.
mu były fl'agmenty z barwnej suity
„Ognisty ptak", a
Strawińskiego
czwartym ł ostatnim - główna pozycja koncertu. symfonia d-moll Ce.
zara Francka. Dzieło to, u nas w:v·
konywane, rzuca dużo światła na
osobowość kompozytora., który miał
znaczenie epokowe dla nowszej mu.
zykl francuskiej.

Mikot·: ja

nej stron:v - lUeyerb~er. 'l'hon\as.
Gounod, z dru':'iej - dłu:;o ni<'. Ąż
dopiero poja•via się Cr·z::,r Franck
(1822 - 1890), a w jei:o osobie świadome dąźenie do kultywowania
instrumeuta 'ny<'h.
czrstycb form
Franck posiadał z natury zmy„ł do
muzyki abwluf.nej, l~tórą uprawiał
samodzielnie, z:rnhowu>ąc ~wą ind:vwidua.Iność zarówno w stosunku do
Berlioza. jak i do muzyki niemieckiej. W oparciu o wlel<•głosowo~ć
Bacha i pierwiastki rod1o1ime danej
m1,1zyki francusk!Pj, łączy w s1>1.1sób
twórczy nowoc'.lesność z polifonią
minionych wieków, formalną kun!'z·
z subtei.ną
towność artysty<"Zną. i duchową głębią.
uczuciowością
Znamiona te posiada i jego symfonia, jedyna zr<::sztą wśród bogatej
i ró:i;norodnej ,Jego spn5ci.!.!ny. na któ
poematy
rą skłatłają się oratoria,
symfoniczne, ut\i.-m·y kameralne, fortepianowe. organowe, wsp:u1iała sonata skrzypcowa A-dur i wiele in·
nych, nie licząc dwóc:1 oper.
Franco Autod dyrygował koncertem ze znajomością rzeczy i wyczu·
ciem stylów. rzntuJ:i.c pewną ręlą
lwntury architektoniki całości, a pre
cyzyJme i uważnie wydobywając
szczegóły, z wie'ltą dbałością o stronę dźwiękową I dynamiczną.
Licznie zebrana publiczność nie
s;i:czędziła gościowi amerykańs!demu

obja'117ów sympatii i uznania. DyryMuzyka ta w ciągu wicku 19-go gent ze swej strony kurtuazyjnie
przedstawiała osobliwy obraz: z jed- dzielił te sukcesy z orkiestrą, która
nej strony - wielka opera o oba. tym razem dała z siebie istotnie durakterze kosmopolitycznym, z dru- żo, grając czysto, starannie I ze sku.
glej-wielki reformator Hektor Ber- pleniem.
lioz, samotny rewolńcjonfsta. Z jedST. WOYNA-GIAżDZISSKI
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OEZJ ł I PR OZł OD BUDOWY i„ 0·~~ .~~!.~~1!~.~~~.? I1

Wysiłkiem człowieka pracy budujemy Polske przyszłośc.i
„Ustala się oiióllią wartość
inv1estvc;i, obi~tvch pań~two
wvm planem mwestJ;CYJnym
~~ ok~e:- od I styczma df! ·~:
r. w łącz~1 su
~rudnia r948
90 6
9 000
:, (Z
~·
[Z:1'
a·
zl.PI
mi~
an. r rze t'ozerua rząuo~veao 0 państwowym planie in·
wtJstvcvinym mi rok IQ 4 8).

_ Gdyby muzyk chciał przelać na
Język nut rvtm i melodię przebieg_u odbudo~y naszego kraju, mus1ałby, trzymając w ręku jako prze
wodni;k grube księgi planów inwestycyJnych, wsłuchać się w głosy,
d?biegające z setek i, tysięcy punk.tow naszej ojczyzny. Słyszałby
chrzęst gruzu_ zmieszanego z cemetnem, druzgotanym na miazgę
w betoniarkach, dobiegałby go głos
wysadzanych skał, tamującyc~ dro
gę dla budowy nowych tuneli kolej-Owych. Ryk eskawatorów, chwy
tających w swe potężne ramiona
olbr~e bryły ~emi przy odbudowi~ toru sredmoowego .~.Warszawie, zagłuszy~~y _oczywisCie cha
rakterystyczny dzwięk, wydawall:y
przez cegł~, rzu~an'.ł t,owarzys~owimurarzowi na Jalnms tam piętrze
budowaneg~ domu przez towarzvsza - roboCiarza z dołu.
Ale czujne ucho wirtuoza uchwy
wypadciłoby w ji:dnym i

ct.:ugim

mu~yki odbudo~ ~
roznorakich przeJawach realizacJl
odpowiedniego paragrafu, odpowiedni~go rozdzi'.lłu, danego działu
planu mwestycyJnego. 395 stron
druku, pełnego drobnych kolumn
cyfr, składające się na 27 części
planu, to proza wysiłku, czekającego realizacji w bieżą\ym roku
akże
h
.
t
.
po~
p~ac mwes ycy~nyc 'to
ZJa bohater~tkiego .. współza\~Odni~t~a prao/ l ener~ .budowmczyC:h
swietlaneJ przys~łosc1 naszeg~ pan~
stwa. Od poezJl zaczyna się tez
pierwsza część planu, zatytułowana: Prezydent i Rada Państwa.

k:1. harm~ruę

Powstonq nowe fabryki

W ENUNCJACJACH
za

czołowych

osobistości, odpowiedzialnych
l:>porządzenie planu na rok 1948,

podkreślono, że na przemysł i komunikację przeznacza się 66 proc.
nakładów inwestycyjnych, w tym
50 proc. stanowią inwestycje nowe.
Widzimy już oczyma duszy, jak

i

j:!~:n:yJ!s~y:i!:\a~~ •
:~~
nych komental'ZY. Marshall i

jego plan został już tak poddany szczegółowemu omówie~ niu, że pisanie na jego temat
staje się wyważahiem otwar·
~ tych drzwi. Dlatego dzisiaj
~~ pra.gn~ w tym felietonie omó~ wić parę charakterystycznych
~ szczegółów, zawartych w urn?
wie 0 pomocy z Włochami.
~ One powiedzą już wszystko
nawet tym, których nęcą ame·
rykańskie dolary. Prasa wio~
~ ska pisze 0 kulisach tej urno·
~ wy zupełnie jasno i wyraźnie.
w każdym razie chrześcijań~ sko • demokratyczny premier
Włoch, który bez wahania
~ i bez dyskusji w parlamencie
podpisał taki tekst umowy, w
łóh•
pami~i włoskiej klasy robot~ niczej zapisze się conajmniej
niechlubnie.
ł
ł
Jeden z artykułów tej urno·
~
aną
wartości
wy głosi. że rząd włoski ZORok 1947 przyniósł przemysłowi wiał s~ę w ma~yny i urządzenia
bud-owy m~zyn włókienniczych na rynkach zagraniriznych. Powo- ~ BOWIĄZANY JEST zdeponoU fUro
wać sumę równoznaczną z
CHLUBA architektoniki nasze- szereg znacznych osiągni~ć zarów- jenna praca przemysłu maszyn
go państwa, skarbnica -pamiątek no w dziedzinie zwiększenia, jak i włókienniczych, a w szczególności ~ watością otrzymanych towa·
prace, p~djęt~ w mi1~ion_Yl:U ~oku I ~ rów w lirach. Suma ta może
narodowych - Wawel, splugawio- 1rozbudowy tej gałęzi ~rodukcji.
być zużyta na stabilizac.ję · wa~r~ed .wojną, polski przemysł przyczymły. s~ę w w;-elk1eJ nuerze
ny barbarzyńskimi przebudówkami teutońskich wielkorządców, zo- włokienruczy w 80 proc. zaopatry- do zaspokoJerna doraznych potrzeb, ~ luty lub na inne cele. TYLKO
plan produkcji przemysłu budo- ~ ZA ZGODĄ STANOW ZJEDwy maszyn włók:enniczych na rok ~ NOCZONYCH. A więc norł
malne ingerowanie w sprawy
1948 przewiduje dostarczenie prze
mysłowi włóki~nniczemr:, urządzeń ~ finansowe samodzielnego pań.
.
stwa. Umowa prze,dduje rówi maszyn, z ktorych częsc nie była
.
.
k' .. •
'ł
,
dotąd w Polsce produkowana. Pro- ~ nież CĄŁKOWIT.'\ SWOBO·
Z ZOQrOnlCQ
OZYWI 0 S\OSUO I IOIC)OlVWY
DĘ PORUSZANIA SIĘ funkBardzo dodatnie ~niki J?rzynio: ze .~zgl~~ .na to, że ob~nie mają d~cła maszyn włókienniczych i
sła ustawa o amnestii kapdałoweJ byc wyJasmone ostateczme sprawy częsc1 zamiennych przewyższy w ~ cjonariuszy i 1n?r d~ f., vi<'ieli
amerykańskich we Wioszech.
dla osób prywatnych, posiadających pod~tkowe, ~wiązane z wykorzysty· 1948 roku dwa i pół raza poziom
wawem deWlZ na cele importowe.. produkcji przedwojennej, a w kfil- ~ oraz BEZPOŚREDNIĄ KON.
,
zagraniczne d~wizy.
TROLĘ PRZEZ NICH wszystSek.to~ prywatny rozs:i:erza także ku gałęziach osią.gnie wydajność,
Na podstawie_ P.rzepisow teJ usta:
zwoli całkowicie zaspokoić ~ kich fabryk i całej •\•łoskiej
wy dokonano JW:.bardzo wiele po powazme wachlar;Z towarow i:kspor- która
b d ·
d k ·· T
~
•
pO'
ważnych transakcJ1 importowych za towanych z Polski. W ostatnich typośrednictwem Tow. Handul Zagra- godniach wysłano poważny tran- po~by !'!aJu, a n~wet przezna- ~ pro u CJi. ow~ry ę zte moJEDY •
nabywać
Włochom
ina
eks~ort,
n:i
niemego „Zagrot". W ciągu listopa- sport gwoździ polskich do Holandii, czyc ~ - w!robow
da i grudnia ub. roku sprowadzono Danii i na Cypr (na 50 tys. dolarów), tpn bardzi~J, ze za.graruca u_I>1eg!1 ~ NIE na RYNKU AM"ERYKAŃSKIM, co !\'.ię natomiast
do Polski za prywatne de.wizy towa- wysłano transp.~rt . se~etek torto- się o p~lslne ~szyny włólne~ry wartosci 50 tys. dolarow. W 40% wych do FrancJ1, piecyki naftowe do cze. Juz w ubiegłym roh"U kilka ~ tyczy takich produktów, któ. były to surowce (wełna i kauczul~), Szwecji (na sumę 20 tys. dol.), mro- krajów zakupiło w Polsce szereg ' rymi Ąmerykanie nie dys1JOn11
.ją jak nafta, to Włochy NIE
w 40% artykuły gotowe (opony) żone gęsi, indyki do Anglii i Czecho- maszyn ,\-lókienniczych za ogólną
BĘDĄ MOGŁY zwra<'ać się
~
sumę około 400 tys. dolarów.
oraz w 20% materiały pomocnicze słowacji (na sumę 172 tys. dol.).
Wielkie zadania, jakie zostały ' be z po ś te dni-o do innych
dla produkcF (szalak, chemikalia,
1
1>a1istw, gdzie ist~1ie,ią le1m:e
postawione przemysłowi budowy
uz
..
farmaceutyln~.
maszyn włókienniczych stwarza ko I ~ możliwośd nabycia dóbr nieY
Jednocześme sektor yrywat~y
· t
b dl ·
b d
~
. .
,,
·
skał urzędowy przydział dewiz na
a ie11 pans woweJ
mecznosc dalszeJ J~go. r?zbudowy. I ~ z ę nyc
.
.
.
sumę 200 tys. dolarów w IV kwartale ub. r. i za tę kwotę sprowadzil . Del~gat radziecki ~ Radz1e Bez- Poza ro~budową . J.StllleJący?h fa- ~ i przenwsłowej gospodarki.
Oznacza to wyraźnie, ze celem
z zagranicy te same artykuły, co w p1~czenstwa AndrzeJ. Gr~myko, bryk, ZJe?-noczen;e przystąpiło do
ramach importu z amnestii kapitało- ktory przybył na pos1edzeme Ra- budowy pierwszeJ w Polsce fabry- ~ pomocy jest WCIĄGNIĘCIE
TEGO I\:RA.JU w A".\"IERY·
dy, zapytany został przez korespon ki igieł dziewiarskich w Lodzi, fawej.
KAŃSKĄ SFERĘ H!u~DLOSpodziewane jest, że w krótkim denta United Press, co sądzi, jako bryki zgrzeblarek bawełnianych w ·
czasie nastąpi dalsze ua_ktywnl~°!e Rosjanin, o wielkich opadach śnież Zielonej Górze oraz fabryki ma.- ~ WĄ.
A więc oceniając taką sytuszyn przędzalniczych w Cieplicach. ~
sektora pry,vałnego w teJ dziedz1me nych w USA.
aoję obiektywnie, spokojnie
odoowie- Fabryka igieł dziewiarskich oraz
„Jestem szcT.ęŚliwy -

kiem, mogącym przynieść podnie- 'stanie doprowadzony do pierwotne
sienie stopy życiowej mas pracu-,1go stanu. Na urząd7..eme wnętrz
jących powyżej poziomu przedwo- zabytkowych i na roboty budowla
jennego, znajdą się malkontenci, 1n~ na Wawelu J?~Ze~aczono w plaktórzy marzyć będą, o powrocie do me ponad 7 milionow złotych. Na
drobnego przemysłu i warsztatu roboty rozbiórkowe i zabezpieczau·Jazd owskiego, d oZamk
·
. .
.
-u.
.
umę rrekomego Jące
chałupru~ze~o .
zwyrodnienia, idącego w parze z 1 szczętrue zruszczonego przez barwysokim poziomem, technicznym 1 ba~·zyńców niemiecko - fasz~sto~przemysłu, złorzeczyc będą tempu lsk:ch, wydatkowanych będzie bliuprzemysłowienia n~~ego kraju. '. sko 15 ~on?w. Z wie~ pi~yz:
Fakty zadają kłam swiętosz'kowa- -mem, na Jaki zasługuJą pamiątki
tym uprzedzeni<?m-. Mimo s':"e~o 1naszej przeszłości h~storyczn,e~ i ak
charakteru i dązema do uczyruerua ·l tualne symbole pan~twowosCJ. po:
z Polski rolniczo - chałupuiczej - 1 traktow~no I w plarue <?dbud?wę i
Polskę przemysłowo - morsko-rol- • renowacJę Belwedel'U i LaZJ.enek.
niczą, Plan nie zapomina o człowie 1Belweder otrzyma z powrotem
ku, o budownictwie mieszkanio- most zabytkowy, zostaną w nim
wym, o kulturze, o pamiątkach naszej przeszłości, stanowiących o du
szy narodu.

yv

Odbudowo
kI I h
nyC

IW

~

Drzebudowane wnętrza~ zaś w Lazienkach! miejscu drogim każ~~mu
Polakowi, sumptem 16,5 mili?na
złot~ch. zostanie zbudowana, cieplarma l odbudowana 11omaranczarnia. Odbudowany zostanie amfitet
tr R d p ' t
a : ~ a ans :va o rz;yma w:eszc.;e w1asne pomieszczeme w_ ~łyz:n~ gmachu_ b. Podchorązowk1,
ktora zostame odbudowana kosztero 180 milionów złotych.
Ten poetyczny wstęp do planu
idzie w p~z~ i nie )~st sprzeczny
z całą własc1wą tresc1ą naszego .e~ementarza gospodarc7.ego na b1e, _
zący rok 1948.
J. K. Czerwonski
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,, DOGNIIAHZ BEZ MASlil ''

Już jutro rozpucz;ynamy druk sensacyjnych materiałów pióra Lud·
wika Sokołowskiego, malując~ch w sposób żywy i sen~yjny sylwetkę dygnitarza sanacyjnego Stanlsłal\"3 Wachowiaka. Naz-wisko
Wachowiaka wciąż powtarzało się w za.k.ońcronym wielkim 1>roce;.ie

aferzystów papiel'niczych, skazanych p~ Wojskowy Sąd Rejonowy
w Łodzi za sabotaż gospodarczy.
Cleń Stanisława Wachowiaka za\\isł od pierwszej ch\\ili na zbrod niczych machinacjach króla ~ego cynku papierniczego, shazanego n.a śmierć Stanisława Dolewskiego i b. uanrli~r 1,:o <1:'-reldora Ban·
ku Handlowego w Warszawie, Jana lfoziełl:t. '!lutzitnego na 10 lat
więzienia m. in. za finansowanie kampanii przeclwyborc.zej PSL-u.
Wachowiak, bliski przyj:wlel Stanisła:wa l\likołajC'zslrn, uriekł nif'·
dawno zagra.nicę, wślad za swoim przyjacielem 1>0lit~cznym.
Barwny opis kariery Wacholl'iaq niewątpliwie wzbu<Wi zainteresowanie w szerokieh kołach UŁył.elni~clt. Będziemy zamieszczać go
w odci.nkaeh p. t. „Dygnitan be2 maski".
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Fakty przekonujq
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Ciepły styczeń

~
~

~

li

powstaje fabryka benzyny syntetycznej w Dworach, jak prnebija
się nowe szyby w kopalnictwie wę
glowym. Wyobrażamy sobie przyjazd eki'p budowniczych nowej fabryki chemicznej „Rokita", budowę mieszkań dla pracowników zaNie zanosi się na to, aby w naj·
planowanej fabryki łożysk kulko- bliższych dniach wiosenny styczeń
wych w Kraśniku, widzimy w.zno- zmienił się na normalny. Tak ciepło
szącą się od fundamentów fabrykę w 1tyezniu było u nas ostatni raz w
ma.szyn włókienniczych w Bielsku roku 1936. Wszystkie okupacyjne
i Zielonej Górze oraz olbrzymie ha stycznie były bardzo mroźne.
le fabryki ciężkich maszyn w ElZjawisko anormalnie wysokiej
hlągu.
temperatury, zawdzięczamy niżo
wym układom, które przenoszą do
nas zwrotnikowo - morskie powietrze z Atlantyku. Na Atlantyku, koIBMY, że otwarcie węzła war- ło Azorów, panuje obecnie tempera
sy;awskiego, w wyniku inwe- tura około 18 stopni ciepła.
stycji bieżącego roku, będzie moNa wszystkich rzekach Polski stan
gło nastąpić już w 1949 r. i wiemy
nie budzi obaw. Niewielka fawody
również, że mimo zupełnie zrozu,..
la, która obecnie spływa, sprawi to,
miałego i celowego kierunku induze wiosenna powódź nie będzie miaPlanu, ła tej siły co zwykle.
strializacyjnego naszego
który jest jedynie mądrym kierun
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I
dział Gromyko - it dotychczas ~!~~!gj~~~::l.:~;e~:~K! ~ ~=~lkfc':n;;Yr:~~:h;~i~ty::. I
~ nych w tej sprawie, należy ~
·
llikt nie oskarżył o to Związku b. r.
I s!.wicrdzi~. że GOSPODAR- I
Radzieckiego.
I KA WŁOSKA ZOSTAŁA· I
I

~

Dzieci polskie w Niemczech I
I'!

ma1·ą

~

I„

utrudniony powrót do kra1·u

II

Rewindykacja dzieci polskich upro/ w~ni~ możliwie największe~ liczby
wadzonych i wywiezionych przez dzieci. W tym celµ posyła się z Pol·
Niemców podczas okupacji - natra- 8k?- metry.ki dziec~, zaś~iadcze~ia za- ~
m1eszkama rodziców i poświadcze- ~
fia wciąż na rosnące przeszkody nia obywatelstwa polskiego. Według ~
i wzbudza obawy społeczeństwa pol- wszelkiego prawdopodobieństwa reskiego, że zbrodnie niemieckie ujdą p~triacja dzieci potrwa jeszcze około
~
w tym wypadku bezkarnie, ponie- poł roku.
waż na ogólną liczbę wywiezionych

I

RQ C ZNICA

I
I
„
I

wielkiego odkrycia

~

dzieci, tj. około 350.000 - zaledwie
znikoma cząstka, mniej więcej 3.000
powrócilo do kraju. Resztę coraz
trudniej wydobyć, bowiem władze
okupacyjne utrudniają procedurę
W tym roku mija 3oo lat od czasu
przez wymaganie np. podania dokuodkrywczej śmiałegoDrowyprawy
·
· l · g p d ó"nik s· ·
s
dziecko
iż
mentów stwierdzających.
a iemiona eJYJS ue o o r z
jest pochodzenia polskiego, rodzice niewa, który pierwszy w historii ojego posiadają przynależność państ- płynął północne wybrzeże Azji. Powową polską. 'Są zameldm.vani w tej dróża tą dowiódł Dejniew na 80 lat
i tej miejscowo~ci itp. Tymczasem przed odkryciem Behringa istnienie
w większoki wypadków trzeba dzie ci1>tininy morskiej między lcontynenci wyszukiwać sposobami niemal de tarni Azji i Ameryki Północnej. Matektywistycznymi. Niemcy pozmie- py sporządzone prowizorycznie przez
n'.ali bowi~m ich na_zwiska i imi~na: Dejniewa. służyły przez długi czas
sfa~szo"".~h, m~try~1. ~ np dz1~c1 i<·ko jedyny dokument geograficzny,
z s1_erocmcow sl4:·'.' 1ch 1 poznanski_ch <!otyczacy tych terenów i były niezag.męły ~ez ~larn1 Pe r~on 'I _np1~· raz v·vkor7.ystywane przez późniejkunczy zhkw1dowano. karlo1Pkt zni- · ·~7.)·ch zdpbywców Oceanu Lodowa szczano - i dz i~ nnwel ni" moż.11a lecgo.
nazwisk tych nie8zcz~11.vcb dzieci
W związku z 300-leciem wielkiego
ustalić.
Polski Czerwony Krzyż. wspólnie odkrycia, Radzieckie Towarzystwo
z polskimi placówkami na terenie Geo 1 oficzne or~n nizuje liczny odstref okupacyjnych,walczy o urato- czyLy o Dejnitwie,
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PODPORZAD ~
Interesom, wp.ły·
wom I rozkazom amerykańskim. To jest widoczne. Suro- ~
we I bezwzględne brzmienie ;
poszczególnych punktów podpisanej umowy potwierdza to ~
'w całej rozciągłości.
CAŁKO-WICIE

KOWANĄ

„„

„

Takie warunki podpisał wio
ski rząd bez wahania. Nie dostrzegł w tej umowie żadnych
obaw. Nie bal się odpowiedzialności za całkowite w~·zucie swego kraju i ludu z suwerenności i prawa stanowienia 0 swym losie. Zbagatelizował zupełnie niezależność polityczną i gospodarczą. Nie
miał odwagi stanąć przed par
lamentem i odsłonić żądania
finansjery. Bał się cierpkich
i gorzkich słów prawdy, kto·re
padłyby z ław reprezentująi;-;rcb włoską klasę robotniczą .
Ten nowy. bezsporny dowód
;erwilizmu w stosunku do zloa i papierowej waluty, :tło i,ony przez dzisiejszych wład·
;•ów włoskich. mówi nam har·
Izo wiele. Jeszcze więce,j mó·
,,·i włoskiemu proletaria1owi.
\fowi wszystko. J dlatego mu ·
<i b:vi' zrobione wsz~·sUw . ab~·
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tym kra,ju jeszcze prv·rl lin „
larem. miał prawo dN·~·z:H ~
WOLNY CZŁOWIEK. 1>1'1110- ~
1wawny ohywatel swe)?n kraju. ~
~
WIK.
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Czy uda się zorganizować trójmecz?
Przed meczem Czechosłowacja - Polska

wacji i zorganizować jednocześnie
trójmecz z udziałem żeński~ reprezentacjł Związku Radzieckiego.
W sprawie tej toczą się jeszae
pertraktacje.
W zwiazku z meczem Polska Czechosłowacja, Czeski Związek Pił
ki Ręcznej zabronił klubowym drumlędzypaństwo- żynom siatkówki wyjazdu do Polwego meczu w ski aż do czasu rozegrania między
siatkówce
żeń- państwowego meczu. W ten sposób
zostały pomyślnie sllinall- Czesi starają się ze swej strony pod

~~-~O„

Polska weźmie udział' wlguyskach Balkańskich

Pływac

i

"

okserzy pojadą do Albanii wezmą udziału w turnieju

We wtorek odbyła Się u dyrektora
W boksie (12.9.4.8. - w Albanii).
PUWF inż. Tadeusza Kuchara konfe
Ponieważ
terminarze
sportowe
rencja z sekretarzem generalnym Ko związków piłkarskich są już ustalom1tetu Fizkultury Republiki Jugo- ne, start Polski pociągnął by za sosławii Mirosłavem Krcacicem.
bą konieczność przeprowadzenia w
Na konferencji tej ustalono, że Pol nich poważnych zmian i dlatego w
ska weźmie udział w Igrzyskach roku bieżącym Polska nie weźmie uBałkańskich.
działu w rozgrywkach piłkarskich.
Z uwagi na to, że w zawodach uDyrektor Kuchar wysunął projekt
czestniczyć b~dą także państwa po- włączenia do programu igrzysk zabałkańskie, w początku marca rb. mistrzostw narciarskich, które w roodbędzie się w Belgradzie konferen- ku 1949 odbyły by się w Polsce.
cja techniczna w sprawie rozszerzeA ponadto ustalono jeszcze że:
nia programu i zmienienia ich nazmistrzostwa pływackie odbędą się
wy na inną.
6.8.48. - w Albanii dla pływaków,
Na konferencji tej Polska wysunie
ze swej strony swoje postulaty.

sp~:;~~~~e ;~ist~;0 ~~:mu:t~~~~ ~ Lista

igrz~ska~h w następujących konku-

rencJa~h.
·
W 11mnastyce (13.6.48. - na Węgrzech).
w k?szy.
· k.
(
fr)
owce 20 ·6· 48 - w 8 0 .~ ·
W s1atJ:towce (12.9.48. - w Sofii).
W le~kiej - atletyce (19.9.48. w Jugosławu. . .
..
W szachach (7.11.48. -w Rumunn).
W kolarstwie (18.6.48: - na Węgrzech).
W zapaśnictwie (30.5.48. - w Jugosławii).
W strzelectwie (2.9148. -

w Rumu-

nii).

Zakaz pertraktacJ·i
ze

s partq

najlepszych

NOWY JORK. _ Naj~- większy znawca boksu
~?Y':\ światowego Nat Fletcher
~~li
k
t t ·
~ opubli ował os a ruo na
łamach „New - Yorker
_.,
Ring" listę najlepszych
bokserów wagi ciężkiej
wszystkich czasów. Lista
ta według Flechtera przedstawia się
st u·ąco·
na ęp J •
1. Jack Johnson,
2. Jim Jeffrles,
3. Bob Fitzsimmons,
4. Jack Dempsey,
5. Jim Corbett,
6. Sam Langford,
'1. Joe Louis,
8. Tom Sbarkey,
9. Gene Tunney,
10. Tommy Burns.

PZPR wydał zakaz wszelkich
pertrak.tacji z koszykarza.mi pra.
skiej Sparty, która nie dotrzymała
już dwul!:rotnie umowy, odnośnie
• .
przyjazdu do Polski. Sparta za- Fałszywy
miast do Polski, jak do tego zot •
d
d
bowiązała się, pojechała do Frana~e
cji, a ostatnio wybrała Rumunię,
W związku ~ odrmeo~ prote.
narażając kluby polsk:e na straty stem w ~Prl!~e weryfikaeJ1 ~
finansowe.
z Polomą SWidnicką zanąd ZZK
Pom~ń wytoczył spra.wę. sądo~
p~wko ob. -~U~k.OIWI, który
•
•
pierw~
domosł . ~wczesn~
Z
~S-~1! .że w ~e _Pol~
Francuski Komitet Olimpijski w świdni~e~ grłt.Ji zawodnicy meporozumieniu z Krajowym Związ- uprawmeru.
Idem Hokejowym postanowił wy- Oskar.ienie ZZK zarmca ob. Łucofat z działu w igrzyskach olim. azakowi, że wprowadził :iarząd Idu
pijskich swą reprezentację bolce· hu w błąd i naraził klub na wysofową
kie koszta. Rozprawa sądowa odW ~ług zdania fachowców przy będzie się w Poznaniu w Sąd2ie
czyną decyzji Francuskiego
Grodzkim we wtorek. dn. 13 bm.

sw1adek sponowy

s

prze

sq em

f rancjo wycofu1' e hokeistów
Obmp1ady

Komi-

W

J
ma u mecz

tetu Olfmpijskfego jest zbyt słaba
forma reprezentacfl hokejowef,
która nfe ma szans na odegranie
Polska-Jugosławia
poważniefsz'?f roll w turnieju olim
Bawią.cy w Warszawie szef sporpijskfm.
tu jugosłowiańskiego - p. Kres.Plan
·holi · na
cie za.prosił po1;8kich sportowców
za.wody narciarskie, które od' Klub „Wima" zawiadomił zarząd będą, się w dnia.eh 8--14 marca w
PZB, ze referat sportoWY Zw. Zawo- Planicy i na zawody wioślarskie

poszerzenia

dowYch zamierza przystąpić do ro'l:- do Belgradu. Wielkie zawody wiobudowania obecnej hali.
ślarskie odbędą się w stolicy Ju~dyby planu powyższe zostały zr" gosławii w dniu 20 kwietnia.
··~~'!~ne, w hall mogł~ b;v się poPonadto p. Kr!Yacic ze swej strom1esc1c około 6.000 widzow.
·
O
W ten sposób Łódź stała by się au- 1!-Y podał ternnny _(23 lub 3 ~
tomatycznie najpoważniejszym kon„ Ja), w których ~ogłby odby-6 Slę
kurentem przy ubieganiu sie o im- w Polsce mecz piłkarski. Polska prezy międzynarodowe.
_Jugosławia.

Piłkarze

nie

Prowadzone
'od dłuższego cza
su pertraktacje
między
Polskim
Zw. Plłki Ręcznej a związkiem
czeskim w sprawie
rozegrania

skiej zowane.
Uzgodniono, iż mecz Czechosłowa
którzy nie wezmą udziału w igrzyscja - Polska odbędzie się w dniu
kach olimpijskich,
łumleJ szczypiorniaka
rozegrany 14 lutego w Warszawie.
Organizatorzy czynią obecnie usil
zostanie w Budapeszcie, do którego
do tej pory zgłosiły się Jugosławia, ne starania aby wykorzystać przyjazd do Poiski siatkarek CzechosłoRumunia l Węgry,
tenis stołoWY zorganizuje Jugosła M1'1cia Obywatelska przy
wia w konkurencji męskiej i żeń
skiej,
podnoszenie ciężarów - Jugosła
wia, szermierkę - Rumunia.
Jeszcze nie tak dawno odbyły się
Z uwagi na brak lodl,\, nie zdecydo w Łodzi indywidualne, ogólnopolskie
wano ostatecznie, czy w roku 1948 mistrzostwa Milicji Obywatelskiej w
rozegrane zostaną mecze o mistrzo- ping - pongu, a już w najbliższym
stwo hokeja na lodzie.
czasie rozpoczną się zawody w tej
gałęzi sportu celem wyłonienia dru•
żynowego
mistrza Polski M.O. na
rok 1948.
Komenda Główna M.O.R.P. ufunZestawienie to jest niezwykle indowala na ten cel
teresujące.
Zwraca uwagę bardzo
niska lokata obecnego mistrza świa
. puchar przechodni.
Walki odbyta Joe Louisa oraz słynnego swego
wać się będą o mi
czasu Gene Tunney'a.
strzowski tytuł i
jednocześnie o pię
kny puchar.
Wszystkie
zespoły zostały po1
olimpiadę
•
dzielone na dwie
LONDYN. - Komitet orga.niza.. grupy. Drużyna łódzka znalazła się
cyjny letniej olimpiady w Londy. w grupie drugiej, w której przeciwnie otl'Zyma od Holenderskiego Zw. nikami jej będą reprezentacje M. O.
ł
•
- Bydgószczy, Słupska, Szczecina,
Ogrodników i
Prrernys owcow Poznania i Krakowa.
prretworów owocowych i warzywPostanowiono, że rozgrywki zostanych - ponad !Oz.OOO kg jarzyn ną przeprowadzone systemem punki owoców.
towym a więc mecz i rewanż.
Koea;ta, opakowania poniosą holenderscy hurtownicy, owocowi. Dzial oficjalny ŁO.tPN
zaś wyda.Ud związa.ne z transportem zapłaci zwiipek właścicieli
sklepów z owooimń.

nieść atrakcyjność

powyższej

im-

pTezy.
Przed spotkaniem z C. S. R. odb~
dzJe się w Warszawie 4-dniowy ~bóz przygotowawc;zy dla zawodn1czek, które brane będą pod uwagę
do reprezentaćji Polski.

stole ping-pongowym

Jutro pierwszy mecz o mistrzostwo

pięściarzy świata

100.000 kg. jarzyn
owoc6w na

Już w nadchodzący czwartek dnia
15 stycznia 1948 r. będziemy świad
kami pierwszego meczu, który odbę
dzie się w Łodzi. Gościć będzie reprezentacja M.O. wojew. Pomorskiego. Ciekawe to spotkanie odbędzie
się w świetlicy Elektrowni Łódzkiej
przy ul. Daszyńskiego 54. Początek
o godzinie 17,15.
Celem "popularyzacji gry w tenisa
stołowego wejście na mecz bezpłatne.
.
Regulamin mistrzostw przewiduJe
4 gry pojedyńcze i jedną podwójną.
Skład drużyny łódzkiej jest nastę
pujący:

Porczyński

(indywidualny mistrz
Goszczko, Jezierski,_
Grzybowski, Hermel.
Po rozegraniu pierwsze~o spotkania, drużyna łódzka wyjedzie do
Szczecina, gdzie stoczy mecz z.reprezentacją wojew. szczecińs~iego ..
Mecze grupowe zakonczą się 17
marca, po czym mistrzowskie grupy
rozegrają ze sobą spotkania finało
we.
Łodzi M.0.),

Homunik.af W. fi. i o. Nr. fi6

Bokserzy warszawscy
wyjeidiają

do Budapesz•a

WARSZAWA. - Państwowv Urząd Wychowania FizyC211ego' wyraził zgodę na wyjam bokserów
warsmwskich do Budapesztu, na
impreey organizowane w ramach
„Tygodnia Polskiego" na Wę.
grzech.
. .
_~ Budapes~ wyjeżdża rówm&L 12-tu m,skicb koseykarzy.

Zawody kolarskie
w Poznaniu

kolarskie na rolkach zegarowych, zorganizowane przez KS
HCP, zgromadzlly na starcie 21 zawodników z klubów HCP, „Stomil",
ZZK (Poznań) oraz PKK (Gniezno).
Wyniki techniczne były następują
ce: bieg 5-clo klm. dla kartowiczów:
1) Tabaczyński (HCP) - 5:09,8 min.,
2) Vogt Jan (HCP) - li:l2,6 min.
Bieg 10 klm. dla licencjowanych: 1)
Kaczmarek (ZZK Poznań) - 8:32,4
min., 2) Vogt Czesław (Stomil)
8:33,1 min.
20-minutowy bieg parami zakończył się zwycięstwem pary Kaczmarek - Frąckowiak- (Poznań), którzy
przejechali 21,880 m.
Zwycięstwo drużynowe odniósł zespół HCP. Widzów l,000 osób.
Wyścigi

Podaje się do wiadomo8cl weryfikaeJę
mistrzostw grupy VI na rok 1947.
4.5.47. Błysk - IKAPe 0:16 I 2 pkty dla
IKAPe. l>KS - Filmowiec v. o. 5:0 i 2
pkty dla DKS. Tęcza - Energia v. o. 3:0
I o pkt. dla każdej z drużyn. 11.5.47. Błysk
- DKS 0:8 i 2 pkty dla DKS. Filmowiep
-Zryw .Brzeziny 0:3 i 2 pkty dla Zrywu
11.5.47. IKAPe - Tęcza v. o. 3:0 i 2 pkty
dla IKAPe. 15.5.47. IKAPe - Zryw BrzezlnY. 3:0 1 2 pkty dla IKAPe. Tęcza-Fllmowiec v. o. 0:3 1 o pkt. dla każdej z dru
żyn . • Energia
- Błysk 0:3 l 2 pkty dla
Błysku.
18.5.47. DKS - Zryw Brzeziny
v. o. 3:0 i 2 pkty dla. DKS-u. Energia IKAPe 0:12 i 2 pkty dla IKAPe. Filmowlec - Błysk v. o. O:3 i 2 pkty dla Bły•
sku. 24.5.47 IKAPe - Filmowiec v. o. 3:0
i 2 pkty dla IKAPe. 26.5.47 OKS - Ener·
gla 5!1 I 2 pkty dla DKS-u. Zryw Brzezi·
ny - Tęcza v. o. 3 :o J 2 pkty dla Zrywu
31.5.47. DKS - Tęcza v. o. 3:o 1 2 pkty dla
DKS-u. 1.6.47. Błysk - Zryw Brzeziny
a:s 1 z pkty dla Zrywu. 5.6.47. DKS IKAPe 6:2 i 2 pkty dla DKS-u. Zryw
Brzeziny-Energia o :1 1 2 pkty dla Energll. Błysk - Tęcza v. o. 3:0 1 2 pkty dla
Błysku. 8.6.47. Energia - Filmowiec v. o.
3:0 I z pkty dla Energll. 15.6.47. IKAPeBłysk 11 :O I 2 pkty dla IKAPe. Tęcza Energia v. o. 0:3 I 2 pkty dla Energii. Filmowlec-DKS v. o. O:3 i 2 pkty dla DKS.

Komunikat

Sekcji Szybowcowej A. l.
Kierownictwo Sekcji Szybowcowej A.Ł. wzywa wszystkich pilotów
szybowcowych do natychmiastowego złożenia książek lotów w Sekreta
riacie Sekcji w terminie do dnia
14 b.m.
N~ skutek zarządzenia A.R.P. nie
złożenie książki
lotów spowoduje
wstrzymanie licencji na rok 1948/49,
a tym samym zawieszenie w lotach.

I

21.6.47. Tęcza - IKAPe v. o. 0:3 I 2 pkty
dla IKAPe. DKS-Błysk v. o. 3:0 i 2 pkty
dla DKS. 22.6.ł7. Zryw Brzeziny - Filmowiec 3:0 1 2 pkty dla Zrywu v. o. 28.6.47.
Błysk - Energia l:ł I 2 pkty dla EnergU.
29.6.47. Filmowiec-Tęcza v. o. 0:3 i O pkt.
dla każdej z drużyn. %9.6.47. Zryw Brzezin~· - IKAPe 0:5 i 2 pkty dla IKAPe.
5.7.47. Zryw Brzeziny - DKS 0:5 i 2 pkt.
dla DKS-u.
Dalszy ciąg w najbliższym numerze.

Narc1'orze chcq '1'echoc·
do

~

.L- ahłot•
.L

.

•

Nareiarze polscy zosta.h zapro·
szeni do Lahti na 28 i 29 łu~go
•
•
•
na melkie międzynarodowe za.wody z udziałem Finów, Szwedów i
N
'
- orwegow.
PUWF wstrzymał się narazie z
udzieleniem zezwolenia na wyt- .11
·
• • •
J<WAI•
uzałezma.Jąc
t;o od uzyskanych
pl'7Je'L Polaków iwvników na 1grzy.
•• ••
ska.eh OlimpIJSkich w St. Moritz.
8

Kongres

.

zRss

odroczony

Celem uzgodnienia stanowiska
ZRSS z czynnikami, opracowującymi strukturalne zmiany organizacyjne wychowania fizycznego i sportu
w Polsce, plenum Zarządu Główne
go ZRSS postanawia odroczyć termin Kongresu Krajowego . z dnia
24-25 stycznia, upoważniając _egzekutywę do możliwie
najszybszego
wyznaczenia nowego terminu Kongresu Krajowego.

„ .....................„ .............................................._„......„ ....................................„ .....................„ ............

G. K. Chesterton

Niewidzialny

ale tak nie było i nie mogło
(6 Nikt
nie może być zupełnie

•k

CZł o Wle

cichym, spokojnym głosem.
W ta.kich wypadkach ta.kiego
czło~eka s_ię nie widzi, póki ?~kiś
~robt~g rue naprowadzi mysh .w
Jego kierunku. I na tym polega Jego s:pryt.
.
.
.,
MoJą myśl w Jego kierunku zwro
c~ło parę szczegółów w opowiadaruu pana Angusa. Przede wszystkim uderzyło mnie to, że Welik:in
lubił
chodzić na długie spacery.
·
· ·
·
N astępme
uzyc1e
gumowego papieru pocztowego do naklejania na
s·zybie. Następnie najbardziej mo·
ją uwagę zwróciły dwie rzeczy,
mvśleli.
· --· Niewidzialny człowiek? - które mówiła ta mloda osoba,
p~ńska znajoma ze sk~epu, k!óre
spytał ·Angus, .podnosząc brwi.
- Niewidzinlny dla ich myśli, me mogły być prawdzi.we. Niech
· pan uspo k 01· - dodał, wi"d ząc
zwr.6conej o-dzieindziej.
się
_ Ksi&d~ Brown pogrążył S:ę n'iespokojne poruszenie Angusa. w zadumie, potem ciągnął dalej Ona była pewna, te mówi prawdę,

Takie są JUŻ właściwości każde
go języka. Nigdy na pytanie nie
otrzymujemy zupełnie dokładnej
otrzymujemy zupełnie dokładnej od
powiedzi, nawet, jeżeli odpowiedź
zgadza się z prawdą. Gdy czterej,
skądinąd uczliwi ludzie, zapewniali
nas, że nikt nie wcbodził do domu,
to nie znaczyło, że nikt tam nie
wchodził, tylko, że nie wchodził
nikt taki, o kogo w ich mnieman:u
mogło wam chodzić.
Gdyż wchodził i wychodził stmtąd człowi~k i
oni go widz"eli , ale o n'im nie po-

być. kich niewidoczny.

sam
na ulicy, w chwili, gdy otrzymuje
list i nie 1;JlOże być Z'll.pełnie sam,
gdy ten l11St zaraz zaczyna czytać.
Ktoś
musi być w pobliżu,
tylko na niego nie zwraca się uwagi.
. ,
.
. J?laczego ~o~ musi być koruecZil.le w pobllzu . - pytał Angus.
.
.
Dlatego
odpowiedział
ksiądz Brown, że jeśli WJklucz~y
z naszego rozumowan'ia gołębie
pocztowe, ktoś ten list przynieść
musiał.
·
·
- A więe,
pan przypuszcza spytał Flambeau - że Welkin sam
zanosił listy swego rywala?
- Tak, jestem tego pewien. Wel
kin sam zaniósł te listy. gdyż zanosić j~ Ill;Usiał.
.
- Niewiele z tego wszystkiego
·
rozumiem
- zawo ł a ł Fl ambe au.
- Któż jest ten człowiek, jak wyg:Iąda? Dlaczego jest dla wszyst-

- A jednak to są ludzie jak inni
- Chodzi zwykle bardzo ładnie i jak inni podlegają namiętnoubrany, w uniformie granatowym ściom. Przy tym noszą zwykle ze
z _czerwonymi_ i z~otym~ wypustka- sobą d_uże, lekkie brązowe worki.
m1 - odpowiedział ksiądz prędko W takim worku można z łatwoi dokładnie - i w tym pięknym, ścią wynieść trupa małego człorzucającym się w oczy kostiumie, wieka.
szedł dzisiaj w obecno~ci 4 _ludzi
Listonosz, wysoki, jasnowłosy
1
do domu Smythe a. Zabił go i wy_ człowiek, zamiast spokojnie się
szedł, wyn~szą~ go ze sobą.
odwrócić, chciał o<lskoczyć w bok.
- Na _m1!ośc bos~ą ! 'fo ws~zyst~ zatreymany, spojrzał na ni~h przcko brznu, Jak baJka. Chwilami rażonym wzrokiem przy czvm
zdaje mi się, ż~ zwariowałem - wszyscy trzej zauw~żyli, że o~zy
zawołał Angus.
jego zezują w najot·ropniejszy
- Nie. Pan nie zwariował. Pan sposób.
·•
jest tylko trochę nie spostrzegawFlamb
, il d
eau powroc
swego
czy...
wytwornego
&part me t o A
Nie zwrócił pan nigdy uwagi na
d
an·
a n u.
~gus
takiego człowieka, jak ten na dłu 0 Ps 'J sweg~ serca: A _ksiądz
przykład - i zrobiwszy parę po· d rgo Jeh z~z~ł w ow_a~z. stwie m~r
śpiesznych kroków naprzód, położył ec~y, 0 ~-po z~sni~z~nych uJ;~ękę _na ramie~iu _listono~za, kt~r ca ~oc so. teriw. :__c.c.:· mrozich mespostrzezenie wvmdRl w ~e- ~ bę„J 0 WJ~_;, eh
m„dy nam
· d rzew.
me
u;LJ.e Wiauomvm.
mu
- Nikt nie zwraca Uwagi na liKo n ie c
stonoszów - mówił w zamyśleniu. •

Jo
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U'l':.lułO

·

AP ll-.K

nił pomoaą

Ploiki

i ·to arów

spłkolaniom

Dzlsiejszej nocy dyturują, apteki:
Bojamkiego (Przejazd 19), Cymera (ul.
(Wó l czańska 37), Epsztajna (Piotrkows.ka.
W siedzibie Delegatury Komisji stko przemawia za tym, że klasa Aprowizacyj11ego oświadczył że ist-1
Nr 22iiJ, Niewia.rowskiej , (Zgierska 146), Specjalnej w Łodzi odbyła się robotnicza potrafi trzymać w kar- nieją olbrzymie zapasy zooia i mąP a wlultiewjcza (Pomor.!ka 13), Trawkowkl która dostarczana jest piekarsk.iej (Brze-Liń~ka 06), Unitszowskiego (ul. wczoraj pod przewodnictwem pre- bach apetyty spekulantów.
Charakterystyczne były wYCZerpu ni~m dla wypieku dobrego chleba
Dą,browske. 24 b).
zesa Komisji. Made.la, konferencja
jące
wypowiedzi
przedstawicieli z 80 proc. mąki. To samo ąotyczy
przedstawlc3eli
organizacji
• gospo.
za.
r
dar1nYch, 7.ajmujących
si~ rozpro- władz il orga.niza.cji gospodarczych pszenicy. Przedstawiciel PCH wadzeniem artykułów spożywczych na konferencji. Delegat Funduszu opatrujący kupiectwo prywa.tne i przemysłowYch, celem zbila.nsowa
PA:RSTWOWY
TEATR WOJSKA
nia
sytuacji na Powszechnej
rynku w okresie
POLSKIEGO
aprowizacyjnych,
Spół
Dziś o godz. 19 emocjonujący utwór 1 dzielni
Spożywców
Okręgowego
wybitnego awangardysty francuskiego A. I
'
Ł
Salacrou - „NOCE GNIEWU". Sztuka 11ekt.ora
prywatnego.
ciesząca się niezwykłym powodzeniem w
Otwierając konferencję prze• Uchwała Kom1·s11~
całej Europie i st. Zjednoczonych, aktu- wodnfczący
Komisji
W dnin WCZO!raJ"""'
·„'l:Vm
odbyło się ~ ustabilizowane. W związku z
ainością swą żywo przemawia do publlcz
te
__
„ óiln Specjalnej
SYtu j
noścl polskiej. w widowiskU reżyserowa- seba.rak ryzo~·•• og_ ą. • a.c ę posiedzenie Komisji Cennikowej oo tym Komisja Cennikowa posta.nonym przez J. Wyszomirskiego udział ~io· na rynku, którą okreslil Jako 7.adata.lenia. no...,..,.ch oon na arty- wiła na okres od 15 stycznia do 1
rą: H. Billing, z. życzkowska, K. Wlla- walają~ą.
Pomimo d,vwersy~ch 1em us.
• ··"
,
mowskt, w. Hancza, A. Łapicki, A. Pos- plotek, jakie byłv przejściowo Ian- kuły pierwszej potrzeby na okres lut.t;go rb. u~ac w mooy wszysat"t,
z.
Salaburskt
I
z.
Szymański.
De~..:„...:
~n„n-od
15
sf:.Tcznia
do
1
lutego
rb.
stkich
koracje projektował o. Axer.
sowane prze-z; V"'A".enue gos~
. ~-!'
,
_ obowiązujące w aktualnym
cze, nie zbrakło na rynku' towarow,
KonusJa po szczegółowym roz- cenniku ceny.
0
Dziś 0 ~~~~~5 .~ :n8~";NJuzARY", które starczyły na zaspokojenie patrzeniu sytuac,ii na rynku do- Fakt ·ten uznać należy za zja.wiwszysfkle bilety sprzedane.
wszystk:foh potrzeb świata pracy i szła do wniosku, że .iest ona zada- sko be7JW7iględnie dodatnie, zwłasz·
Passe-partout nieważne.
całego społe~eństwa zarówno w wa.łają.ca., czego najlepszym dowo- c-za wobec lansowania w ostatnim
o godz. 19,15 nieśmiertelne „DAMY ok esie przedświątecznym jak i po
••1..4..L,
pod ·
•
1 HUZARY' Al. Fredr;f. w pełnym swol- , r
'
dem jest fakt, Iż podaż prodwu.uW czasie plotek o
wyzce cen l
sklego urokU widowlsku udr.iał biorą: B. swfąteczuym. Towarów j~ wb~ód żywnościowych mniej więcej odpo- wzrastającej drotyźnie. Pogłoski
Bronowska, H. Pucbniewska, H. Tabor· I n.Je nie zapoWlada ,fak1eJkolwiek _;~„~~ N
ół •
d „_
świ tl d
ji K
• "i Cen
ska, :M. Seroczyflska, M. Krawczykówna, zwrikf cen
n........a popJ'"""''•
a og Dle O • "" W
e e ecy'Z
:OOllSJ
•
M. Koz:!erska, K. Salaburska, F. ZukowNał.-&..
~
ie
plotki
oparc:mwa
się
na
rynim
brak
ł.adnego
nikowej
były
I
są
absolutnie
bee1
sld, K. Pągowskl, :s. Pilarski, J, Warmlń""•
„...........,,J.L,
1.„-.1
d ta
(t)
ski, J. Kloslńakl, L. Ordon. Retyserla z. łe były na beMensownych przesłan 21 ....
„.,...,......vw, a ceny -•~ wy...-.....,ą po s wne.
Modrzewskiel. Dekoracle 1 kostiumy pro- kach. Twłenhono np., te za.braknie żadnych wahań i uznał je można\

~

IB.'fiilfimlli~·„

•
Ceny pr·odukto• w bez zmian
Cenn1·koweJ w d '

o z1·

-

· : '. :~~;~:~:L_ ~v.~.:;fi;:~.;E~
w

~~~a~~tafhpr~~f1~~n~c~y~~
ś~~~.~~~: :=W~:n:!~:
d~: ::~~=e~
bawi się doskonale, oklasku·
tki
jednak _._„
d
0

Publiczność

ją żywo wYkonawców

ze szczawlnskim go.
.szys m
w.muomo o1 Wilczyńską w rolach głównych.
brze, łe te zmiany w żadnym wyPrzedsprzedaż biletów w Związku
Pl•·
padku
nle
mogą wPIYną-0 na k."l~ał161 68
•tyków, Piotrkowska 102. tel.
- ·
towanłe się c_en artykułów ~.eywTEATR KAMERALNY
t".zych. PracUJący jak dawn.u.•.j ~().
no.rn zo1.NrnRZA at. oaszy6sklego 3ł. rzysta.ją z bezpłatn,vch przejazdow
Dz.iś o godz ..19.15 'Wspótczesne. aztu~ na wczasy, " Pi:zejazdy . do pracy
J B. Prll'.stley a „Inspektor przys1zed · dalej odb:vwają iuę po mezmlenio·
Udział biorą: Stanisław Bugajslt. Sta-, nej taryfie 1 owej T a.nsp 0 rt ton!sław oaczyński,
Barbara Drapińska,.
. u gty
·
r
.
Trena Horecka, Ad~m Mlkołajewskl, F:wa ~arowy me do· czy artyku 1ow spoSzumańska i Ludwtk Tatarski.
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Donosiliśmy już,

te w niedzielę,
dn. 19 stycznia, w trzecią rocznicę
wyzwolenia Łodzi, odbędzie się uroczyste posiedzenie Miejskiej Rady
Narodowej w sali Teatru Wojska
Polskiego, jako jedna z części szero·
ko zaplanowanych uroczystości.
Program ten został szczegółowo
.
.
ustalony na plenarnym posiedzemu
Obywatelskiego Komitetu Obchodu
T
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że towaru jest wbród, a zwła~~

cukru, soli, herbaty, ~awy, mąki 1t!>.
Ceny w ciągu styczrua nawet me
drgnęly.
, .
I.
Przedstawicie~ i:ss osw1adczy
że nie brak rugdz1e octu, zapałek,
tłuszczów itp. PSS posiada. na skła·
dach 700 ton mąki iytniej. Zapas
starczy na 3 miesiące. Wielkie są teol
µpasy mąki pszennej. W cią~ mie
sląc.a PSS produkuje 1 milion kg.
chleba i bułek. Na składzie jest kilka wagonów cukru. Przed świętami
na przykład w jednym ze sklepów
sprzedano bez ograniereń aż 3 fony
cukru. Bez ograniczeń spri:edawane
są jaja, warzywa, mięso i wędliny.
W ciągu stycznia La kartki rozdanych będzie 900 ton mięsa dla całej
ludności. Przedstawiaicl „Społem",
zaopatrujący spółdzielnie, złożył również sprawozdanie, świadczące o
tym, ze sytuacja na rynku jest za·
dowalająca i, że ceny całkowicie się
ustabilizowały.
Zamykając konferencję prez. Ma.dej Podziękował zgromadzonym za
dokładne zobrazoWllinie położenia na
rynku .spożywczym i ze swej strony
dodał, te łódzka delegatura Komisji Specjalnej przekonan .Jest,
że
ceny te nigdzie nie zosta ą naru·
87.one. Delegatura Komisji Specjał·
nej nadal czuwać będzie nad prawidłowym f\mkcjonowa.niem aparatu

dystrybucyjnego handlu, a wszelkie

w go· próby jakiegokolwiek sztucznego

wy

dzinach porannych odprawieniem
mszy polowej i złożeniem wieńców śrubowania cen ścigać będzie z całą
bezwzględnością.
(Tg)
na grobach spalonych w przeddzień
wyzwolenia Łodzi w Radogoszczuł•------m:::mmlEZ!IElll„_ __
więźniów politycznych. Delegacje Nowości filmowe
złożą wieńce na Grobie Nieznanego
żołnierza oraz u stóp pomnika po'
' ' .
.
ległych w walkach o Łodz zołmerzy
Czerwonej Armii.
Doszedł do nas nareszcie głośny
Wieczorem odbędzie Się na ulicach
miasta capstrzyk orkiestr wojsko- swego czasu film produkcji francus·
h
M" t
t .
. d .
kiej, „Symfonia Pastoralna", nagro•
wyc .
ias o zos ame w me zie1ę dzony w roku
na festivalu w
odświętnie udekorowane flagami Cannes. Film 1946
rzeczYWiście bardzo
narodowymi
·
dobry i bardzo francuski - w sensie

p
„Symfon o ostorolno"

Marulalu karne do 500

ZłDIUlh

najlepszych tradycji
kinemat?grafil
europejskiej.
Wiadomo
nie od dzi·
siaj, że nikt nie potrafi tak zrobić
f1"lmu psychologiczne1ro, J'ak to umieupowożniony
dorożnego
.lą Francuzi. Nie dysponując takimi
środkami mateńalnymi, by móc ry•
Ogłoszone niedawno zarządzenie w
Obecnie
obkowiązujące przekpisśyć walizować z Hollywood pod wzglę·
sprawie wprowadzenia na terenie ca określają
ma symalną wyso o
dem przepychu akcesoriów, zaj~li
lego kraju jednolitego orzecznictwa grzywny na zł 100. Jednakże opraco- Francuzi po~ycję pozornie skromniej
kamo _ administracyjnego, określa wany jest pro,iekt dekretu o podwyż sza., gdyz' zrezyfTn-0wawszy z okaza·
· d
i
·
'b
· za · ce mandatów karnych do zł 500
..,
"
mię zy nnymt sposo
wymier nia
b·
łości zewntęri:nej, a skupiwszy wysidoraźnych nakazów karnych, t. zw.
Mandaty wystawiane są o ecnie lek na artystycznej i „wewnętrznej"
mandatów.
.
na blankietach żółtych i czerwonych. stronie produkcji, biją Amerykanów
1i;:;~ ~~~
b~~tadż:~~~~~a
zn~kr~'g~~~~J
Do wymierzania mandatów upo- którymi posługują się milicjanci, pomysłowością i szlachetnością sty•
czątek 0 godz. 2i. zespół artystyczny wyważnieni są przez władze admini· o~az i:a biał.ych, którymi posług~ją lu- przy zdumiewającej nieraz pro
konu1e 2 różne programy <godz. 22 I godz.
stracyjne funkcjonariusze państwo- się oficerowie M. O„ lekarze powia- stocie i szczupłości środków. Na fil24)
wi i samorządowi, członkowie Mili- towi i t d
ln
. .
: ·
k arom w f.orm1e
. t . zw.I mie
'J'E.\TU •• SYRENA'" Traugutta 1
JJ
cji Obywatelskiej, tacy urzę dni·cy,
D oraznym
. „Symfonia
. od Pastora
.
J a" powmm
h Ł
Dz\!; o godzinie 19.30 program
jak lekarze powiatowi, wójtowie, mandatów podlegają jednak tylko si~ uczy~ pr ucenc1 " asnyc
a11a.tyr~
polityczneJ p. t. · „ WGLĄD
k
·
. .
now", me ma tam bowiem niczego
""RZĄD" 2 udziałem całego zeepolu „SY
kontrolerzy ruchu, architekci powia- pev:ne phrze roczema przebp.1sow, nor w zakresie środków, na co nie mógł•
RENY". _ Kasa czynna od godz. 1()-13
Staraniem zarządu Towarzystwa towi, dozorcy sanitarni i t. p.
muJącyc
porządek pu liczny, np. ,_
.
d b • i
F"I p
k'"
l od ir.-ej, tel. 272-70. Uprzejmie prosimy Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w Łow rozporządzeniu podkreślono zna nieprzestrzeganie przepisów drogo- t~:ię tz ob yct nas~ •; ' 1 ~ f~ 1•8 1 0
wcześniej sze ?amawlanie biletów.
dzi odbędzie się w lokalu tego towa· czenie WYChowawcze mandatów kar wych sanitarnych i t. p.
Y 0 rze a 0 umiec po ra ie ...
rzystwa przy ul. Piotrkowskiej 272b nych. Celem ich jest wychowanie oCiekawy jest szczegół zarządzenia,
„Symfonia Pastoralna" nie ma uio
w piątek 16 b. m. o godz. 18-tej od- bywatela, zmuszenie do poszanowa- który mówi o tym, że do nakładania wspólnego z słynną kompozycją Be·
czyt sekretarza wojewódzkiego, Pol- nia obowiązujących go przepisów. doraźnych mandatów karnych upo- ethovena. Nazwę tę, łączuie z ti·eścią.
skiej Partii Socjalistycznej. tow. Dlatego też nie należy wymierzać ważnione są osoby, nie nadużywają- scenariusza. wzięto ze znanej powieHenryka Wachowicza, p. t. „Wraże- częstych kar, lecz drogą ogłoszeń ce napojów alkoholowych. (t).
ści A. Gide'a pod takim właśnie ty·
nia z Moskwy".
i ostrzeżeń osiągnąć zamierzone cele.
tulem. „Pastoralna" nie ma tu utartego znaczenia w sensie „sielskości",
ADIU\ - Ul.
Stall"la
odnosi się bowiem do „pastora du·
BALTVK
„Znachor•·
- ul.- Narutowicza
17, 19, 21, nledz.
20: 1· 15.
chownego", czyli po prostu do ,.pa„Ska1·b Tarzana" 15.30, 17.30, 19.30,
stora" pewnej górskiej gminy ewangielickiej, który jest bohaterem zaseanSRODA, 14 STYCZNIA
równo powietici jak i filmu. Powieść
sów - 16,30, 18,30. 20,30, nledz.14,30.
12.03 Wiadomości poludn .. 12.08 Przegl.
w
dniu wczorajszym przed SąGDYNIA - ul. Daszyńskiego 2 :
prasy stoł., 12.15 Muzyka, 12.20 „Z mikrozk
ł
b C k k" nie był. Wybił on szybę do mieszka- tę czytałem bardzo dawno, wkrótce
„Znak Zorro" - początek seansów; fonem po kraju", 12.30 Koncert symto- dem Grod im staną o . ze a 1s l nia przy ul. Tatarskiej, wtargnął do po jej ukazaniu się, czyli blisko
17. 19, 21. w niedz. 1 święta 15.
nlczny dla młodzieży, 13.30 Przerwa, 15.0o Władysław, oskarżony o usiłowanie
MUZA - Ruc;la Pabianicka:
Muzyka rozrywkowa (płyty), 15.20 W ra- kradzieży i zakłócenie spokoju pu- kuchni i gdyby nie obudził przy tym przed 30 laty, więc wiele szczegółów
„Spotkanie" - 17.30, 20, n.ledz. 15,30. mach audycji „Robotnicy mówią" głos bli'cznego. StoJ·ąc potulnie na ławie lokatorów, napewno nie wyszedłby zatarło mł się już w pamięci. Nie
OSW1ATOWE - ul. Piotrkowska 243:
zabierze M. Pustelnik z Pai1stw. Zakł .
z pustymi rękami.
godziłem się jednak już wówczas
z powodu remontu nieczynne.
Przem. Jedwab.-Galanter. nr 8 w Lodzi, oskarżonych tłumaczył on sądowi,
Sąd uznał Czekalskiego
winnym z pesymistyczną i paradoksalną tezą
POLO'ITIA - ul. Piotrkowska 67:
15.25 Wiadom. lokalne, 15.30 Rozmaitości. że obecnie nawet dobrze nie· pamię„Symfonia Pastoralna" - 15, 17, 19, 16.00 Oziennlk. 16.20 Rezerwa, 16,30 ta, J"ak to było. Będąc w stanie piJ'a- usiłowania kradzieży i skazał go na 6 autora, że odzyskanie wzroku przez
21, niedz. 13.
Skrzynka PKO~ 16.35 „Przygoda Czubka"
. . .
.
. mies. więzienia.
osobę niewidomą od urodzenia, mol'RZEDWJOSNIE - ul. ~erom~klego 74/76. opowiad. dla dzieci starszych, 16.55 Au- nym znalazł się w Jak1eJś ciemne]
że być aż tak śmiertelnie katastro•
„Znak ZOrro" - 16,30, 18.30. 20,30; dycja dla młodzieży, 17.20 Audycja roz· kuchni, gdzie chciał się przespać.
Caine! Z tym samym zresztą temanledz. 14.SO.
rywkowa, 18.00 RUL - „ Wspóldzl~łanle
. d Il' · d k świ dk
ROBOTNIK - ul. Kilińskiego 178:
obozów postępu w Polsce 1 Rosji" wyJak stw1er z l Je na
a otem, ujętym jednak w sposób dość
„Trzeeb panów Ludwików" - 17, kład dr :r. Sieradzldego, 18.15 Koncert wie, oskarżony tak bardzo pijany
plaski, spotykamy się u H. H. Ever19, 21, w niedz I święta 15.
Orkiestry Smyczkowej P. R. p/d J. Kosa„ w jego „Zamarłych oczach",
BEL - ul. Legionów 2/4:
laczkowsklego, 19.15 Lekcja jęz~·ka rosyj„Piękna przygoda".
sklego, 19.30 ,z zagadnień wiejskich",
Ministerstwo Komunikacji podaje które posłużyły za tekst do znanej
ROlllA - ul. Rzgowska 84:
19.46 „żelazna kurtyna" - powieść ra.,Zenobia" - pocz. 17, 19, 21 w nledz. dlowa H . Boguszew~kiej, rozdz. V, 20.00
do wiadomości. że przewidziane od opery Eugeniusza d'Albert.
Postać pastora w tej „Pastorskil.'j"
I święta 15.
Dziennik, 20.30 Rezerwa, 20.50 „Głos M!odnia 16 s ' ycznia 19-18 r. wprowadzeREKORD - ul. Rzgowska 2:
dych" 21.00 Audycja Chopinowska w wyraczej „Symfonii" gra ulubiony aknie
miejscówek
1
i
2
klasy
w
pooią
„Moja siostra EUlen" - 16,30, 18,30, konaniu St. Szpinalsklego, 21.30 „U nagu pośpiesznym Nr. 204 komunkacji tor francuski Piotr Blanchard. de20,30: w niedz. 14,30.
szych przyjaciół", 31.50 Muzyka. 22.00
STYLOWY - ul. Kilińskiego 123:
Muzyka taneczna. 22.45 Koncert życzeń,
Zebrzydowice - Warszawa - nie szący się nie mniejszym powodze„PodeJrzenle" 16.30, 18.~0. 20.30, nledz. 22.58 Omów. progr. lok. na jutro, 23.00
niem i na naszych ekl·anach.
nastąpi.
14-ta.
Ostat. wiad., 23.20 Muzyka poważna, 23 .55
Reżyseria , grą. aktorska i zdjęcia,
llWIT - Bałucki Rynek 5:
Wladom. z ostat. chwili, 24.00 Zakończ .
w cleniu podejr~enia" - 17, 19, 21; audycji i Hymn.
zwłaszc:i:a bardzo piękne plenery, na
niedz. 15.
Komitet Miejski OM TUR zwołuje
OBWIESZCZENIE.
p1·awdę na bardzo wysokim
pozioTATRY - ul. Stenklewlczs 40:
odprawę przewodni<:zących i sekre5-ty Urząd Skarbowy w Łodzi po- mie. Zastrzeżenia budzić mogą ra·
„Pontcarral" pocz. 16, 18,30. 21;
tarzy kół dzielnicowych, łabrycz- daje do publicznej wiadomości, że w czej tylko założenia problematyki
niedz. 14.
Sekretariat ZNJ\IS zawiadamia, że w dn.
WISLA - ul. Daszyńskiego l:
16 b. m. o godz. 13 mln. 15 w lokalu Sro- nych i szkolnych na dzień 15 stycz- myśl art. 80 i 87 (Dz. URP Nr. 21 gideowskiej. odnośnie postawy mo„Noc Grudniowa" - 11, 19, 21. nledz. dowlska ul. Piotrkowska 111 odbędzie się nia o godz. 18 w lokalu WK 01\f poz. 84) odbędzie się licytacja rucho- ralnej bohatera w zakończeniu fil15-ta.
odprawa Komlt~tów Kół l'I'~ dzi a łowych. TUR ul. Kopernika 8. Obecność obo- mości dnia 15 stycznia 1948 r. od
mu. której sc1'nanysta francuski nie
WLOKNIARZ - ul. Zawadzka 16:
Obecno~c wszystkirlt obowiąt.kowa.
godz. 11 do 12 za zaległości podatko- byl w stani" przcjnaczyć (w Ąmery
„Skarb Tarzana'" 15. 17. 19. 21, ntedz.j Dnia 15 b. m. o godz. 20 odhęclzle się wiązkowa.
t3, 15, 17. 19, 21.
7.ebranie sekcji medycznej Z'.'llMS.
we Uznańskiego Tadeusza, w lokalu ce nie byłoby z tym kłopotu!„). WOl,NOSC - ul. Napiórkowskiego 16:
Zebranie IComltetu Międzyszkolne- składnicy skarbowej przy ul. Piotr- Niezależnie od tych zastrzeżeń, „Sym
„Benita tańczy" - 16.30, · J8,30, 20.30,
KLUB LITERATOW „PtCKWtCK"
go odbędzie się dn. 15 stycznia o kowskiej 211. na sumę 664,428 zł. fonia Pasto-ralna" zdobędzie niewąt.
nledz. 14.30.
Traugutta 6 1 p. wejście przez Hotel godz. 20, ul. Pfotrkowslca 41. fr. I p. oraz auta firmy „Opel" przy ul. pllwie duże powodz•mie i u nas,
ZACHĘTA - ul. Zgierska 28:
„TaJemntczy nieznajomy" - 17, l9.
Sroda dnia 14 b. m. godz. 19. Wieczór Obecność delegatów wszystkich kół Gdańskiej 107 na sumę 150,000 zł.
TĘCZA Piotrkowska 108:
autorski Aleksandra Rymkiewicza (po· b •• .ł„ k
(P.Ą.P.) zwłaszcza wśród znawców i smakoo 0..-"'z owa.
„Podelrzenle'• 17, 19, 21. nledz. tS-ta. ezJe). wstęp bezpłatny.
szów filmowych.
swg..
H.
A.
H.
J. Pichelslti, J · Darski, M.
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Dąbrowski, / niska.

z

tego jasno wynika, że nie
B. Szwaj
Halmlrska.
z. Sutt.
Łuczak, St. Piasecka, . moze
.
t u "·y'
.
H.
cer duet
"' c mo\lry 0 ......,._
.... v ..... oze.
Kasa czyn;,a w godZ. IO - 13 I od 16., nlu artykułów iYwnościowych. MieTel. 140-09.
j liśmy do czynienia z ab'!urda.Jną ploNOWY PROGRAM ARTYSTYCZNY
tką, która miała być odskocznią dla
w „Klubie Pracowniczym"
kombinacji spekula.nckich. Na szczę
występuje codziennie w Klubie Praco- ście te próby nie udały się j wszywn!czym przy ul. Narutowicza 20 (dawn.
Tabarlnl nowy ?.espół artystyczny, na
ew' P zespotu Małgorzata Negro, Janusz
llclwla>"Sld duet Ca.rnerro w boga.tym pro.
gramie pleśni, humoru i tańca. Dancing
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Przetarg nieograniczony

natychmJast

lokalu na

od km 97 + 500 do km 108
do km 113 -1-- 582.

+ 600

oraz od km 110

Lód:f, Plac Zwycięstwa Nr 2
(Wodny Rynek) Wydział Gospo(PAP 53)
darczy.

:
•

Oferty naldy

+ 086

z. Przetarg na odnowę drogi wofew6dzkief Łódi Tomaszów na 3 odcinkach: od km 14 %00 do łon %0
600, od km 41 + 100 do km 44 800 oraz od km 46
220 do km 49 T 800.

+

+

+
+

Odnowa obejmuje ułożenie na gorąco dywanika
i grubości 3 cm z grysów smoło
wanych szlakowych na starej jezdni podobnego typu,
po uprzednim wyłataniu jej, wyrównaniu i poszerzeniu grysami smołowanymi.
Termin ukończenia robót wchodzących w zakres
obydwu przetargów dnia 31 sierpnia 1948 r.
Oferty na przetarg oznaczony Nr 1 należy skła·
dać w Urzędzie Wojewódzkim, Wydziale Komunikacyjnym w Łodzi, ul. Ogrodowa 15, pokój Nr 140, do
godz. 12 dnia 27 stycznia 1948 r.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 27 stycznia 1948
roku w Urzędzie Wojewódzkim, pokój Nr 143, o godzinie 12.
Analogiczne oferty na przetarg oznaczony Nr 2
należy składać do godz. 12, dnia 30 styczina 1948 r.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 30 stycznia 1948
roku, o godzinie 12.
Do ofert dołączyć należy kwit Kasy Skarbowej
w Łod ·d na "''pl::icone wadium w gotówce lub obligacjach P. P. O. K., albo list gwarancyjny upoważnio
nego Banku. Wysokość wadium winna wynosić 1 %
sttmv oferowanej.
ślepe kosztorysv i inne podkładki ofertowe moż·
na otrzymać w !!Od'lin<1ch przyjęć w Urzędzie Wojewód71-im, of'l.<ój Nr 143.
Urząd Woiewódzki zastrzega sobie Drawo wyboru oferenta, ja~ również orawo unieważnienia orzetaroów he?: podania powodów i ponoszenia jakichkolwiek odszkodowań.

.

szerokości ok. 5,5 m

CP.AP 5!ll

=----------------------------------·--------------------··
Przetarg nieograniczony
ogłasza PRZETARG 1\TJEOGR.All."ICZONY na
DOS'fAWĘ niżej wy,nienłonych asortymentów odzież_y ochronnej:

DYREKCJA Pl\IS.

1.024 sztuk

1. FARTUCHY BUEZENTOWE DLA KOBIET
GŁOWĘ

2. n n-sTKI PERKALOWE NA

4.

HĘKAWICE SKORZA...~E

5.

RJ~KAWICE

LUB

ipod adres:

~R ~ ~

6. FARTUCHY GLl.\!OWE

1.118

smtk

7. R~WICE GUl\IOWE

I.OM

par

8.

800 RJtuk

I\OżUCBY

80.0 par

!l. BUTY FILCO" E

10. PLASZCZE

NlEPRZE~IAKAL~'E

z K.APTtiRA:\D 1.197 sztuk

Wszelkie informacje otrzymać można w godz. 10-13 w Biurze
L..'a <ipat1·zenia DPMS. Warszawa, ul. Leszno Nr 1, pokój 212.
Oferty na całość lub pewien asortyment odzieży ochronnej, w
zalulrnwanych kopertach, bez znaków firmowych nal'cży składać w
Kanceiarii Głównej DPMS. do godz. 13, dnia 23. 1. 1948 r. Przetarg
odbędzie · się w tym samym dniu o godzinie 13,30.
Do oferty nal eży zalączyć kwit wadialny na kwotę zł 2-0.000,-.
Oferta obowiazuie w ciągu 30 dni od dnia otwarcia.
Dyrekcja PMS z~strzega sobie W)rbór oferentów, unie\\>"ażnienie
(PAP 181)
prZ'ctargu i podział zamówienia na kilku dostawców.
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••
•••
TKACZY,
••
TKACZKI,
••
li UCZENNICE oraz
••
2 POMOONIKOW PALACZY,
•
w Wydziale Personalnym, ul. Senatorska Nr 6. (1377) :
do omówienia
Warunki pracy
•
rolru.
dnia 13 s"'tycznla
•••••••
OCZYSZCZANIA ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Oczyszczania Miasta w ł.odz1 ul.
nr 63 zartudni:
1) Księgowego - bilansistę na stanowisku Kierownika Oddziału Finansowo-BuWymagane są kwalifikacje
d ż etowego.
zawodowe, poparte dowodami oraz kilkulctnii\ praktyką.
2) Referenta z wYkSztałcentem prawniczym i praktyką administracyjną.
3) 3 samodzielnych referentów, posiadających średnie wYkształcenle oraz prak-

S wykwalifikowanych i\tAJSTRO\l' TKACKICH,

Zakład

tykę

PRZĄDKI

Zgłoszeni.a

administracyjną.

1 płacy

Łódź,

1948

ZAKŁAD

,,_----------------------------------------------------------~

~IJASTAŁODZI

PRZETARG
Zarząd Spółdzielni ZaTobkowej Inwalidów Wojennych R. P. Oddział w
Lodzi ul. Plotrk~wska 51 ogłasza
przetarg nieogramczony na dopro-

Dyrekcja Kolei
WYDZIAl..

wadzenie slly w naszej szwalni pny
ul. Piotrlrnwsldej 7S.
Zarząd SpÓłdzi'~lni zastrzega so
b1e pra'W() wyboru oferenta oraz
unieważnienie przetargu bez P<>dania przyczyn.
Bliższych informacji udzieli kierownik szwalni w godz. od 9--10.

ogłasza

muszą

odpowiadać

wyładunku można otrzymać
Pułk. Więckowskiego

Nr 16,

Wadium przetargowe zgodnie z obowiązującym1 przepisami w
wysokości zł 20.000,- należy złożyć w Kasie Dyrekcyjnej DOKP
Łódź, a kwit wpłaty dołączyć do oferty.
na

Dyrekcja zastrzega sobie prawo wyboru ot'crenta bez względu
i wynik przetargu oraz unieo,vażnienla bez podania przyczyn.
(PAP 39)

cenę

2-4.

ZAWIADOMIENIE O PRZETARGU

Otwarcie kopert odbędzie się 20
stycznia 1948 r. o godz. 11.

DYREIWJA

DROBNE

OKRĘGOWA KOLEI P~S'l'WOWYCH
WYDZIAŁ DROGOWY
ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZOXY

w LODZI,

na WYKONANIE ROBcY.r NAWIF..RZCHNI od km 35 do km 63

linii Tomaszów-~Iazowiooki-Ratloru.
Otwarcie ofert odbędzie się w Wydziale Drogowym Dyrekcji
dnia 23 stycznia 1948 r., o godzinie 10 rano.
Wadium w wysokości 1% od sumy ofertowej należy wpłacić
przed przetargiem w Kasie Dyrekcyjnej.
Kwit o wpłaceniu wadium nal•eży załączyć do oferty.
ślepy kosztorys, warunki składania ofert i wszelkie informacje
można otrzymać w Wydziale Drogowym Dyrekcji, pokój Nr 350
Dyrekcja zastrzega sobie prawo wyboru ofert lub unieważnie
nia przetargu bez P<>dania powodu.
W~Drogowy.
(PAP34)

Dr.

DOKTOR REICBEB - specjalista: We•
neryczne, skórne, płciowe taburzenia.
"ruiie - ~l'>dma wieczotsttrem.

Południowa ~6.

DENTYSTYCZNY Maksvml·
liana Preitera ze Lwowa. Specjalność:
nowoczesna protetyka . zębów Gdań'lka
26-a Cróg Zawadzkiej), tel. lB!l-00.

t"''''''-'''''''''''''''''''''''''''''-''-''''' -'''..,2

1.11orzedaż

każdy, obr~oity~-ł 2~2 lódz.kie Towarzystw.o Elektryczne S.A.

25
• KM
mocy Spółd
zielnia Zarob
- 1.000 oz~kupl
500Sll..NIKI
wa Inwalldów Wojennych R. P. Odd
w Łodzi ul. Piotrkowska 51 tel. 190-01.

2

~

(ELEKTROWNIA ŁODZKA)

i:.i1

'~

~

i2

DO SPRZEDANIA samochód ciężarowy
marki Dodge 1 1/2 tonowy z uszkodzonym motorem. Obejrzeć można przy ul.
Piotrkow•kiej Nr 78. Bliższe informacje :
-62
tel. 216-56.

.

6

I

~

TECHN"Il\6\V-MECHA?\"'IKO\V
TECHNIKA-ELEKTRYKA
KRESLARZY
WYKWALIFIKOWA.i.~EJ ;\IASZY!\IS'l'IU

1 KSIĘGOWEGO.

Zgłoszenia

l
R fi 1-t · ·
e e ' UJe się na ts ły rutynowane.

życiorysem,

2

~

~

~

~

"'4

~

~

świadectw 2~

odpisami
wraz z podaniem,
-s
kierować
ostatniego m i•cjsca
RTPD poszukuje w~- ~ i zaświadczeniem
ODDZ~Ał. Łódzki
,;,
~
_ k.ierownika
. . de
.
_ pracy
,
pielęgniarki na stanowi- ~
kwalifikowanej
~
sko Kierowniczki żłobka. Pobory, wa- ~ Wydziału Petsonalnego, ul. Dasz.rnsluego 58, pokoJ JSr 2o>.
''-'-'-'-'-~
'-'-'-'-'-'-~~'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-''-'-'-'zwraomów~enla.
do
mieszkaniowe
runki.
RTPD
Lekarskiego
do D7.lalu
cać się
-57 ; - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Piotrkowska 165.
Rt>dalct-0r naczelny:
POTRZEBNA pomoc domowa. Referencje
-58
konieczne. Zachodnia 34 m. 1.
ARTUR KARA<'ZEWSKJ - prz,\jmu,je od i:odzln,\' 12·tej do 13-teJ.
PAiliSTWOWE Zaklady Przemysłu BaSfl.:KR RED. - rtd godzin) IO tej do ll ·teJ .
zatrudnią nawełnianego Nr 1 w Łodzi
tychmia~t 1 technika budowlanego, 1 tech
nlka kreślarza . 4 majstrów na obrącznla
\\l\' UA\VUA: s11ó°ldzlelnia \liiydawnłl'J:a „\\ ' IED~A".
kl. l majstra na selfaktory, I majstra na
przygotowawczy, - Zgłoszenia
oddział
p rzyj mu je Wydział P ersonalny, Łód7 • ASZll' I t;J,F,FO!\"\':
-59
Targowa SS.

Z ,oubione dokumentv

!

;)entrala t e le fon :c, na

Hed a l<CJ I 1 !\dm 101 ~1rn r 11

! ~n \Il. 'l~l \14

zagubioną legit;"mację l

tte<1 H ~tor !\!icitll ui
l ;,it1. 4 t
lJ."l1E\v \Z;-r"An-1
Llyr. U e 1 c g& t ur~ .. Wte'1 za
2f;~.lj; .
akt ślubny , opinia VII komltl~-~4
~a• t i:pr.a l:ted. N& a..
Wydi1a1 .;ia,,;op ism
&.'J'1.11.raslatu MO. ka r tę repatriacyjną - Bober
:> e krP.ta~ Redakc.J I
144-lb
.?jb-:f4 ~2 :& •
Ui1a1 ueto~z e ri
-601
Piotr, Wólczańska 118.
136 . . l
v r . Artmtntstrar·vin:i>
~kspeayc.1a
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Owgm.
Plaski,
wieś
sty. Ewa Wlączek
-61 ---------------------------------------------- ----...:
C7ary pow. Opoczyński.
służbową.

n;e ~wra ca się \\.!lr11nk1 11r"""" , - . , ,
Redakcja honoruj' tylko utyk 'll°Y l\am6wione Pt rękopt><„ '~
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60
or em .., At1m1natracJ1 - ~I rn.
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ŁODZI

Ot'erty z P<>daniem ceny od jednej tony należy skłaodać w zalakowanych kopertach bez znaczków firmowych z napisem: „Oferta
na wyładunek węgla n.a stacji Kutno wzg!. Częstochowa itd." do
skrzynki ofertowej DOKP, Lódź, ul. Więckowskiego 20, do 28 stycznia 1948 ro,k u, otwarcie których na.stąpi w tym samym dniu o godzinie 10 rano.

I

Kupno i

w

PRZETARG NIEOGRANIOZONY

Szczegółowe informacje dotyczące
w Wydziale Mechanicznym DOKP, ul.
Il piętro, pokój 229.

wymogom giełdowym, a mięso i
przetwory, pierwszej jakości.
Rejonowa Centrala Aprowizacyj- ,
na zastrzega sobii> prawo wyboru oferenta bez względu na cenę oraz
przeprowadzenie przetargu ustnego
lub piśmiennego między wybranymi
oferentami, a także unieważnienie
przetargu bez podania przyczyn.
Oferty w zalakowanych kopertach z napisem „Przetarg na dostawy stołówkowe" należy składać w
R. C. A. w Łod7Jl, Plac Zwyoięstwa

OOŁOSZEN!A

MECHANI~

AZORY, KO:I\"'IN, CZĘSTOCHOWA, PIOTRKóW, TO~lASZOW,
SLOTWINY KOLUSZKI, OLECHóW WIDZEW-JANOW i LóD:tFABRYCZNA - WĘGLA z WAGONóW z ULOżENIEl\I I BEZ
SZTABLE. •
ULOżENIA W

-

Ziemiopłody

Państwowych

ua WYŁA.DUNEK NA STACJACH KOLEJOWYCH: KU'l'XO-

PRZETARG NIEOGRANICZONY
Rejonowa Centrala Aprowiz'acyjna w Łodzi ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę artykułów
żvwnościcwych dla ś'ołówek fabrycznych.
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POSZUKUJ.~:

'

GABINET

1~

:
:

Łagiewn ! cka

KOWALSKI MlEC'7..YSł.AW 'lpecjallsta: weneryczne - skórne, płciowe w.bu-8092
rzenia. 8-10, 4-7.

1.1136 par

PilST\VOWE ZAKLADY PRZE:\IYSLU BAWELNL~ 'E'10 Kr l4
w LODZI, ul. SF.NATORS:KA Nr 6

OGł.OSZENJE

255 sztnk

700 par

piątek.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••T.

Lekarze

}l'EŁNIA.i.""E

TRYKOTOWE

kierowa~

2.6!2 sztuk

3. t.:BRANIA li IPREGNOWANE

ŁODZJ.t.A

Centrala Zaopatr.renla Materdało
Przemys,J:u Włókienniaiego

DO BALONOW 60-LITROWYCH

odnowę drogi państwowej Nr 14 War
szawa-Częstochowa na odcinku Tomanów-Piotrków

FrLHARMONIA

w

łowego

2500 koszy

przetargi ofertowe nieograniczone:

świetlicę

f110NCERTY

dnia 16 b . m. odbędzie się
V-ty wielki koncert symfoniczny. pod dyKazimierza WUkomlrsk1ego, dy·
rekcją
dzierżawionego bądź siale,
rektora Filha rmonii Wroclawsklej. Solibądź na parę godzin wlec.zorn;rch.
stą koncertu będzie utalentowany planista Rozgłośni Wrocł a wskiej , Piotr t.oboz,
Zgłoszenia należy kierować do
który odegra z tow . orltle•try koncert
fortepianowy a-moll Griega. W pl"OgraWydziału Ogólnego, ul. Dowbormle m. In. Symfonia n-ga I<azlmlerza
(PAP 47)
czylców 18.
I Sikorskiego. B!lety do nabycia w >tasie
·-------------------------- kina „Bałtyk" Narutowicza 20.

BO

.
1. Przetarg na

p.AlQ'STWOWA WYTWORNIA
PAl'IEROW WARTOSCIOWYCB
ŁODZ, ul. Dowborczyków Nr 18

po zukuje
zakupi

· URZĄD WOJEWODZKI
Łódzki Wydział Komunikacyjny
ogłasza następujące

Nr 14 (799)

IJ\ •-

•

