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Posiedzenie Sejmu
w dn. 18 listopada rb.

ŁÓDŹ

Marszułek Sejmu Wład·ysław
Kowalski zwołllł posiedzenie Sejmu Ustawodawczego R. P. na
dzień 18 listopada 1948 roku, na
godz. 10 rano.

PIĄTEK

12

listopada 1948 r.
Cena 5 zł.

Milion par obuwia
ponad piani

Armia. Ludowawdociera do Nankinu
Panika

I

dezorganizacia

NOWY JORK (PAP}. Jak wynJka z napływających tu doniesień,
strajki i zaburzenia głodowe obejmują coraz to nowe
okręgi Chin
Kuomintangowsklch.
ReZirn Czang-Kai-Szeka przestaje panować nad sytuacją ekonomicz
ną centralnej częśd kraju.
W Szanghaju mimo brutalnej
akcji policji i ~bietn:c amerykańskich że w najbliższym czasie nadejaZle żywność ludność miasta
trzecl. dzień z rzędu atakuje sklepy
żywnośc:owe, które w związku z

c!zl.

Nadzwyczajne zarządzenia CzangKal-Szeka przeciwko spekulacji i
deklaracje o bllsldm dopływie żyw
ności do Nankinu i innych miast, nie
polepszają nastrojów.
.
inflacją odmawiają sprzedaży żywPollcJa Kuomintangu nie moze za.
nośc.1.
pewnić porządku, ani w Nankinie
Rozruchy głodowe przeniosły stę ani w Szanghaju.

H' k.011UisJi polltqczneJ ONZ

1 przedterminowo roczny plan
produkcji w 100,1 pr.oc., według ilości, oraz 105 proc.
według watrości.

PARYŻ (PAP). -

Robotnicy przemysłu obuwianego zobowiązali się wyprodukować efo końca roku
bieżącego milion par obuwia
ponad plan.

W Nankinie trwają bez przerwy !kazania Szanghaju pod kontrolę
obrady gabinMu Czang-Kai-Szeka amery:Cal'1ską w celu ,.przywrócenia
przy całkowitej demoralizacji i za- porządku" w tym mieścle.
mieszaniu wśród kierowniczych kół
Ewakuacja obywateli amerykai1Również
przemysł biało
administracyjnych.
skich, z wyjątkiem wojskowych, ~
skórniczo - rękawiczniczy w
Omawiane są zarówno plany ewa Pekinu, Nankinu i Szanghaju trwa.
kuacji nądu na południe, jak i plaOstatnie wiadomości z frontu
dniu 8 listopada b.r. wykony rozmów pokojowych z Chinami s~erdza]ą, że dwie dywizje Czang
nał przedterminowo roczny
Ludowym!.
Kai-Szeka przeszły w pełnym uzb.ro
plan produkcji w 105 proc.
Powatna grupa wewnątrz rządu jeniu na stronę Armii Ludowej.
według wartości·
domaga się reorganizacji gabinetu
Na odcinek ten, znajdujący się
bez udziału Czang-Kai-Szeka i u- na północ od Nankinu, dowództ>vo : . . . - - - - - - - - - - - - - - tworzenia wspólnego sztabu chiń- wojsk Kuomintangu skierowało d'll
sko-am~ry.\_{ań~ldego.
.
sze posiłki.
Zebr~ni·e
Skądmąd wiadomo,
ze przedstaArmia Ludowa otoczyła całkowifJ.
wiclele USA w Chinach odrzucill cle Suczou, węzłowy punkt linii
a tii komunistycznej
propozycje Nankinu w sprawie prze obronnych C7.ang.Kal-Szelm w Chi
p r
nach Centralnych.
PARYŻ (PAP).
Komitet Cen•
KORESPO;.mENT
„ASSOCIA- tralny partii komunistycznej Fran
TED PRESS
TWIERDZI, ŻE W cji zbierze się 15 i 16 bm w ParY•
D
•
TEN
SPOSÓW
DROGA
NAD .
'
JANG.TSE-KIANG STOI OTWO- zn.
REM, CO GROZI OKRĄŻENIEM
1
NANKINU OD POŁUDNIA.

lrancuski·e1·

ZSRR .wnosi o ograniczenie Zbrolen
Na czwartko. \blikowania przez międzynarodowy
posiedzeniu Komisja. po.Utye"&- organ kontroli pełny<:h danych, do.
na ONZ w dalszym ciągu rozpa.tey. tyczących zbrojeń wszystkich narowała wniosek radziecki w sprawie dów".
ogranfo:zenia zbrojeń „Wielkiej PiąłPrzedstawiciel ZSRR wiceminister
ki" o jedną 0-...ecią w ciągu Jednego Wyszyński poddał ostrej krytyce re·
roku i zakazania brani a.tomowej.
zolucje francusko-belgijską, stwier.
Podkomisja rozbrojeniowa z uwa- dzając, iż 1est mia. niemożliwa do
gi na to, że nie mogła osiągnąć jed- przyjęcia i niemożliwa do ~ca.Uzo.
nomyślności przesłała
Komisji po- wania dla wszystkich, którzy pragną
litycznej trzy rezolucje:
zs.k:w.ania. broni ó\łomowflj i prze1) Rezolucja radziecka,
prowadzenia. rozbrojenia.
2) Rezolucja francusko-belgijska,
Mówca podkreśla m. inn„ że od.
i 3) Rezolucja polska.
powiedzialność za niemożność 03iągRezolucja. pi>lska została złożona nięcia porozumienia w sprawie róz_
w dniu 24 października br.
brojenia ponoszą wyłącznie przedRezolucJa ta zaleca redukcję zbro. stawiciele Wielkiej Brytanii i Stajeń o I/3 w ciągu jednego i·olm, nów Zjednoczonych.
lłrzyjmuJąc za.
odstawę_ <>ta11 sil .J'{a.i;ze_.doświad~nie w ubiegłvch
zbrojnych i zbroJeń w dniu I stycz. dwócfi latach - zaznacza WyszyÓski
n1a. 1848 r- wykazuje. iż piętrzą oni jedynie
Rezolucja ftancuSk0-belgijska uza- wciąż nowe trudności.
l~ia. ro~brojenie do uprzedniego
Sprawa.Berli.ha - podkreśla w:iceoopręzema w sytuacji międzynaro- minister
Wyszyński ~.6-wiadczy'
dowej oraz wzywa Komisje zbrojeń dobitnie o tym. że Wielka Brytania
klasyeznych od sformułowania pro- i USA utrudniają wszelkie próby
pozycji .,w sprawie zebrania i opu- współpra'cy międzynarodowejWym

8 listopada b. r.

przemysł obuwiany wykonał

szeregach woisk Czang-Kai-Szeka

do Nankinu, gdzie tłum głodnych
robotników zaatakował handlową
dzlelnJcę miasta, opanowując pełne
zapasów magazyny kupców prywat
nych.
Według
donies!eń
korespondentów amerykańskich podczas tych
zajść zgniedono w tłumie wielu lu-

.
. • •
W konkluzji swego przemowienia
wice:ninister Wyszyńsld stwierdza,
iż nie ulega. najmniejszej wątpllwo.
ści, że wola. na.rodów świata, .kU1r-;
pragną pokoju, zdoła pokrzyzowac
pirlityk~ agresji i podżegania do
wojny.
Mówca zapowiada, iż delegacja
radziecka \valczyć będzie niestrudzenie o przyjęcie zgłoszonej przez nią
rezolucji w sprawie ograniczenia
zbrojeń i za_kazu .broni atomowej._.
Po przemowiemu delegata Syrn.
który poparł rezolucję francuskobelgiiską, posiedzenie Komisji politycuiej odroczono.

NI E p o Ko J

LONDYN <PAP>. Jak poda.Je z
Nankinu, agencja Reutera na obszan:e 60 tys. km kw., w któl'ego centrum znajduje się Nankin, wprowadzono stan wyjątkowy.
Wydano ~ównież zarządzenie o
wprowa~emu na tym obszarze gociziny pohcyjnej.
l'c \VYjątkowc zarządzenia wydano w związku ze zbliżaniem się
frontu do stolicy Chin Kuomintan·
gow>Jkicl1.
PARYŻ (PAP). Agencja. France
Presse donosi z Szanghaju, ze wpro
wadzono sian wyjątkowy.
Natyehntl~st po tej decyZjl źołnierze przystąplU do budowy umocnień na peryferhch miasta.

Prezydenta Auriola

1

PARYŻ (PAP). Przemawiając W
Compiegne, z okazji rocznicy zakończenia pierwszej wojny świa
towej, Prezydent Republiki fran~
cuskiej Vincent Auriol, nawiązu
.
d d
.. ł dz nglosaskich
Jąc 0
:cyZJl w .a
a
w sprawie oddania przemy~łu ~a
głębia Ruhry pod zarząd ruem1ecki, oświadczył, że byłoby niewybaczalnym błędem, gdyby Zagłębie Ruhry ponownie znalazło się
k h wspólników Hitlera
w, rę ac
. ~
, .'
ktorz! mogliby_ ~ko~zyst.ac JE'
przeciwko pokOJOWi świata.

Debato m~ DHZ nad orolełde111 rezo1u1H oołsftiei
sprawie dyskryminocii w handlu
międzynarodowym

w

PARYŻ (PAP). Na Komisji gospodarczej toczyła się w dalszym ciągu
dyskusja nad polskim projektem re
zolucji w sprawie dyskryminacji
stosowanej w handlu międzynarodo
wym.
Jako pierwszy przemów.ił delegat
Jugosławii Mattes, który potępił po_
Francję
litykę
dyskryminacyjną w stosunWAszyNGTON (PAP). W Wa.-1lowego Zagłębia Ruhry wielkim kach międzynarodowych.
1&zyngtonie urzędowo zakomuniko- przemysłowcom niemieckim.
Następnie
przemawiał
delegat
wano, iż R:ząd USA odrzuci protest
Stany
Zjednoczone stanowisko Francji Bods, który zgłosił własny
Francji przeciwko decyzji władz swe w tej kwestii motyvr-ują wzglę- projekt rezolucji.
Anglo - Amerykańskich w sprawie\ dnmi, wypływającymi z realizacji
Rezolucja ta zaleca państ om oddania
administracji
przedsię- planu MaTsballa.
I członkom, aby w sprawie nicstosobiorstw przemysłu wc;:glowego i sta
wania dyskryminacji kierowały się
zasadami sformułow;;:nymi w kaL"cie Hawańskiej jeszcze. przed wejściem karty tej w życic.
Mówca francuski zaprzeczył istnie
niu tajnych protokółów, któreby zo_
bowiązywały Francję do stosowania
dyskryminacji w handlµ zagranicznym, jednak nie zakwestionował fak
NOWY JORK (PAP). Dziennik cja Fran.ce Presse, przebywający o- tu istnienia w umowie dwustronnej,
„Daily l\.1irror" stwierdza, że sekre- becnie w Paryżu minister spraw za- podpisanej z Stanami Zjednoczony.
tarz stanu Marshall jest poważnie
mi w ramach planu Marshalla artyzaniepokojony nieudolnymi operacja granicznych greckiego rządu faszy- kułu, który umcr.i:liwia Stanom Zjed
mi wojskowymi przeciwko party- stowskiego Tsaldar:is, został wezwa noczonym wywieranie presji w tym
zantom w Grecji.
ny do natychmiastowego powrotu celu na Francję.
Zdaniem dziennika, Marshall u- do Aten.
Deli:gat frm?cus~i ?.i~a~czył, że
waża, że odpowiedzialność za to poFrancJa pragnie ozyw1emr; 1 rozwoPowodem tej decyzji jest sytuacja ju stosunków handlowych ze wszysL
noszą w pewnej mierze oficerowie
amerykańscy, konsultujący
armię w rządzie liberalno-monarchistycz- ldmi krajami Europy wschodniej.
grecką.
nym.
Mówiąc o obecnej produkcji stali
„Daily Mirror" przypuszcza, że
W ateńskich kołach politycznych
wltrótce odwołany zostanie z Greuważa się za pewne, że dymisja tecji generał van Fleet.
go rządu nastąpi najpóźniej do nieTSALDARIS WEZWANY
dzieli.
DO POWROTU DO ATEN ·
PARYŻ (PAP). Jak podaje .agen-

#iemru
abeima orzemusł zaoł.
Bohru
Kleszcze morshollowskie zmustq
do m!kzenio

Mars hali zaniepokojony
syłuacią woiennq

W dniu

w Grecii

przyznał on, że istotnie Bizonia jest
pod tym względem uprzywilejowaną bardziej n.iż Francja.
Francja bowiem - oświadczył Bo
ris - nie ma dostatecznego zaopa-1
trzenia w węgiel i koks
.
. ·.
.
. ,,F~ancJa -;-- pcwiedział Boris śle.dzi podob~e Jak P!?lska z bacznl!
m~ag~ SfZWÓJ sytuac:ii gospodarcze)
N;emiec· ·
Delegat St'.111ó'? Zjednoczony~h
Thorp. o.dpowrndaJąc na zarżl:lty, ze
Stany ZJednoczone wstrzymuJą dostawy niektórych artykułów do Pol

ski, przyznał jej, iż rzeczywiście na
szereg artykułów odmówiono licencji eksportowych.
. . .
..
Delega.t W1el~eJ Brytanp .H~ll
podkreślił w swoim przemowieruu
rozwój stosunków handlowych z
Polską i Związkiem Radzieckim,
ale musiał jednocześnie stwierdzić,
że w Wielkie·1 Brytanii istnieją ograniczenia sk sportowe, nie wymie.
nil jednakowoż źródła tych ograniczeń eksportowych, jakim są waruD
ki planu Marshalla.

I

10 milionów robotników Bizon ii
rozpoczyna dziś strajk protestacyjny
BERLIN (PAP). Jak donoszą z
Frankfurtu, dwustrefowa Rada Zw.
Zawodowych wydała formalne instrukcje w sprawie 24-godzinnego
.
. .
straJku powszechnego, Jaki rozp'Jczyna się dziś w Bizonii na znak
protestu przeciwko ciężkim warunkom bytu mas robot.nlczych. Strajk
b . .
.
,
.
o eJmie około ~O milionow robotników. Rozciągrue się on na wszystkie dziedziny przemysłu, gospo-

darki rolnej i leśnej, rzemiosło, han
del, komunikację oraz zakłady uży
teczności publicznej a więc: elektrownie, wodociągi itp. W piątek
na terenie c&łej Bizoni! wykonywane będą prace jedynie w szpitalnictwie, służbie policyjnej i przy obsłu
dzc „Mostu powietrznego" między
Blzonią a zachodnimi sektorami
Berlina.

Walka ·górnik· wfrancuskićh trwa!

Czyn przedkongresowy

Bohaterska

. PAR:Yż

ost-Gwa odmo zwi szonei akcii represyjnej

~ząd.

(PAP).
francuskJ
odmaWla nadal naw1ązarua rozmów
tObOtnikóW
WOJ" łódzkiego z CGT. _Dokonywane są liczne are•
sztowama.
Na zebrania. robotników i pracowników rolnych majątków państwoPodcza zebrania w Lens gward!a
wych woj. łódzkiego uchwa!lono uczc.:ć Kongres Zjednoczeniowy bratnich ruchoma aresztowała 140 osób, w
partl.i robotni-czych wzmożoną pracą.
i
tej liczbie I Polaka, 1 Węgra i 1
Postanowłono wykończyć wszystkl.e orki :ramowe w term.Info do dn'a Belga
10 listopada br. w soościu zesPolach majątkowych. •
W ~tosunln1 do górników cudzoPonadto robotniicy i pracown,icy majątków państwowych w woj. ł6dz. ziemskich wywierany jest nacisk,
kim zobowiiąza!i się podwyźszyć produli:cję gospodarstw stawowych o 2C by wstępowali do Force Ouvriere.
procent ponad plan :i zamiast 880.000 kg da-O 450.000 kg ryby hamllowej.
Górnikom Jrlszpańskim grozi się
zespoły majątkowe zobow~zują s.Ję również wykonać J?rzed t.erminem \vysiedleniem do Hiszpanii franpla.n tuczu św'..ń, t. j. za;iWast 7.000 sztuk - oddać do dnia 31 grudnia br. kistowskiej.
Represje, stosowane
8,000 sztuk śmlń.
wobec robotników cudzoziemskich,
W za.kończeniu rezoluc.jl ro.l>otn.icy i praooWllil.ey rolni majątków pań- wywołały oburzenie francuskiej ostwowych posta.naWiajlł przeprowadzić ~rzedt.ermlloowe omłoty w 7 ze. pinii pub1kznej.
·
ma1·ątkóW pal\słWOWyCh

spdłach majątkowych

Koła związkowe przypominają, że

~7

wldni.ejący!!11

Rząd

rządu

wydał

Ina
nazwisk.
na. po- presyjnej,
francuski
no
mniku poległych członkow ruchu we zarządzenie skierowane przeciw
opo~ w Carma~, .są 2~ na~wi~ka ko rodzinom strajkującym. Według
polsk;c, 3 włoskie 1 9 h1szpansluch. Tego zarządzenia z zasiłku rodzin.
.
.
nego mają prawo korzystać tylko ci
l'IIi"!o pr~eśJadowan. -j J 1~a po- górnicy, ktorzy przepracowali w IIwrPca,ący~
? pracy e ruemac.z stopadzie przynajmniej 18 dni.
na, a .w n:ektorych szybach uległa
Krajowa Federacja Związków za2'.mnleJszemu, jak np. w 8 ~· Pierre. wodowych górników opublikowała
w La Valmered • w Noeu • innych. komunikat, wzywający strajkują
We wszystkich Zagłębiach odby- cych do wytr\v:mia, podkreślając. ze
wają się
zebran!n manifestacyjne mimo akcji represyjnej rządu i roz
górników. Na podstawie dekretu b!jackich wysiłków F.O. i Chrześci
ministra przemysłu Lacoste 12 de- j::1ńskich Związków
zawodowych,
legatów z CGT %0,,tało zawieszo górnicy bohatersko kontynuują sw4
nych w czynnościach administrato- walkę, czerpiąc siły z wzrastającej
rów przedsiębiorstw węglowych.
solidarno§ci w kraju J zagranica.
WobtM! nieskuteczności akcj! r~- 1
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W~ojuszu z Ni mcami i faszystami ukraińskimi
za
WRN-owcy organizowali dyw r
·
I
'I
pieniądz

ię

irnperialistów

Szósty tlzloń rozpraVl(Y przeciwko przyWódcom WRN rozpoczęto odczytauir-m protokółów rewizji, do. ustrojów demokratycz.nyob i Pl'ZY•
wrócenia. wradzy ka1>italizmu.
ka.na.:r..ej w m1eszkanhch cskarżonycb.
Biegły wyjaśnił, że pieniądze na
W micszl~niu Dzłt;gielewskicgoodn:i.lcziono w ski:ytcc 6120 <lola.rów, ora::; 880 dolarów zniszczonych.
robotę dywersyjną łożą przedstawiU l\lis!orawskiego znaleziono przeszła 50.000 dGlarów i 202 tyslą,ce zło~ych, oraz złote m1mety.
dele pe·,v;nych kół imperialistyczRew;7,.fa. u Pużak.a. uja.wnifa ukryto 1220 dolarów i 85 tysięcy 7Jot;vcb.
nych. Jc§li chodzi zaś o ;pieniądze,
1
POLSKI LUDOWEJ przy po-mocy ną pozycję zajmuję WRN w naj- niemieckich w Centrum, dążacych znnlez\o:.:~ u oskarżonych, to dyr.
dzia.łalnoocl rlYWersyjno.w:vwh-,,dow_ nowszym ośrodku wywiadowczym, do rewizji granic zachoi;l.nich Polski Chmielewski stwierdził, że poważne
czej.
jaki stanowi CENTRUl\I ZWIĄZ. nawet poprroz wojnę - nlc pow. kwoty przys:,'1'\ne były do kiraju
W dalszym ciągu biegły wskazuje K(JW ZAWODOWYCH, utworzone strzym.ało przedstaw1ciela WEN do ,przez ośrodek dyspozycyjny w Lonna działalność WRN._w celu rozib.icia w pa:!dzlerniku 1940 roku, przy For- ~bjęcla stanGwiska w organie a,dmi. dynie i były w dyspo'.1.ycji szt.a.bu ge.
nlstra.cyjnym Centnm1 wraz z pncd- nerotlnego AK, a lt011lU'etnie genera.·
i zdemoralizowania jednolitego fron- ce Ouv:ricre w Parytu.
tu klasy robotni~ej, w sabotażowa
Organizacja ta ma na celu roz.bl- sfuwic!el:l.ml faszys!ów ukrnlit~kic:~ łl1> Po!czyńsWc:i;c.
Późn'.ej pien!ąó.ze przekazano De·
niu rozwoju przemysłu i gospodarki cie Światowej Federacji Zw. Zawo- i i'~szystów litewskich (emigr2.nt1.h v).
Na zakońc:renie :;wcfoh wywo.dów, legaturze Sił Zbrojnych, kt.óra dyrolnej kraju, oraz w propagandzie, dowych i międzynarodowego ruchu
że Ziemie Odzyskane mogą się stal: robotniczego.
Zadania tej dywer- biegły dy;:-. Chlnlelev;-slti stwlc..UZ!ł. sponowala nimi za zezwolcn!em
syjnej organizacji zostały jawnie że \vn.N - podszywając się po<l 1 pod kierunkiem ośrodka dyspozyjakoby dla Polski ciężarem.
Dalej dyr. Chmielewski opov;iada, sp~·ccyzowane przez jej inspiratora &Zyld lewlcowY od chwili swe::;o p!l'W cyjnego 'I' Londynie, .a przede
jak to zorganlzowano w Polsce nie- i kierownika niejakiego Browna, kt6 stania., M; po dzień dzlisiejszy - jest wszystkim gen· ~olczyńskiego,, który
reakcyjną, jest . zresztą oficerem Intehgence
\VYhltn~e
legalny ośrodek WRN-owski z Pu- ry przede wszystkim wskazał.na ko- orga.nb:acją
_
żakiem na czele, jak to „osławiony" nicczność zwalczania komunistyC'l- która oddllla i;.~ę do dyspozycji WY· Se1v1ce.
Na tym prrewodn1czący zarządfil
Zarell'llba został awansowany do stop nych 1 komunizujących z·wlązków za- wia1ów obcych-mocarstw, zmier.mją.
nia pułkownika 2 Korpusu Ander- wodowych. Wybitną pomoc w tym cych 110 r021>ęta.ni;i. nmvej wo~;ny im- przerwę w ;-wprawie clo dnia 15 bm.
sa, oraz jak to wzrastala stale zależ. względzie udziela AFL, która wy. t>erie.listycznzj, w celu zniszc::<enia
wywiadów,
ność WRN od obcych
~--.
ST----U
robotę ankiedy to WRN brał udział w dywer- asygnowała
tysięcy dolarów.
250rozbijacka
tyrobotniczą na
organizacjach
syjno-szpiegowsklch
Do akcji Centrum Browna przyłąmlędzynarodowych w szczególności czyła się m in. oranizacja ALON
w tzw. BIS (Bureau Intcrmitioriale (Anh•bolszewiclla Liga Obrony NaroSocialiste)dów). w któ:r:ej decydującą rolę <><1- zapewni szerszy dostęp na Wyższe
Zadani~. t~go BIS wiążą się rów- ::y-.vają faszyści ukraii'1scy, posiadanleż z usiłGwa.nl:i.ml i·ozpctanla. hecy ją;cy swoją Centralę w Grazu i przy
ch~ooów
wojennej przez c~ynnłkl' imperl31L pomocy zainteresowanych czynni.
ma przyczynić
Studenta
Tydzień
LuPolska
WARSZł WA (SAP).
st.yczn~.
ków impcrlalistycz.nych zajmu.ją si1>
do powi.ekszenia funduszu styD:r.Isz:v fragment wyjaśnień biegłe. organizow~n!em szpiegostwa w Zwi~ dowa, doceniając znaczenie wycho- się
go Clunielewsldego oob3•ł sie przy zku Radzieckim I łtr~ja.ch Demokra- wania inteligencji proletariackiej, pendialnego.
Społeczeństwo, w przekonaniu, że
dostęp synom robotnizapewniła
·
d~'Z\vfa,cb zamkniętych.
cji Ludowej, oraz organizują na ków
w studiach przede wszystpomo.ga
Uczelnie,
Wyższe
na
chłopów
i
Po wznowieniu jawności rozprawy emigracji jednostlci wojsltowe.
kim synom klasy robotniczo-chłop
biegły stwierdził, że nie mniej ważsocjal..demokratóv1 których bro.k daje się odczuwać na skiej, ' musi zadokumentować czyUczestnictwo
każdym odcinku w dziele odbudonem swoją sympatię dla zdemokrawy zn.iszczonego kraju.
4 miliardy zł. państwo łoży rocz- tyzowanej młodzieży akademlcklej.
Młodzież ze swej strony, w licznie na utrzymanie Wyższych Uczelni, na których studiuje 100 tys. mło nych imprezach artystycznych i
SPortowych, oraz odczytach, przeddzieży.
wykazały rewolucyjną postawę kobiet w walce o Polskę Socjalistyczną
Oprócz tego na bezpośrednią po. stawi społeczeństwu swój dorobek
na pólu kulturalnym i nau.~owym.
W Warszawie obradował kra.jo wy aktyw kobiecy Polskiej Partii ct-..,·a partyjnego, znajdywały swoje mac wypada przeciętnie 13 tys. zł.
Socja.li!!iy<lZ!lej, na którym przedy!:Ok utowano :1.lttualne zagadnienia chwi. odzwierciadlenie na odcinku wydzia_ rocznic dla każde.~o studenta.
li obecnej w przededu!u Zjednoczenia obydwu partii roba,niccych·
łu kobiecego CKW PPS, w CentralPo otwarciu obrad przez tow. min.
1" A
nej Radzie Kobiet i w terenowych
.
'ł
partyjnych. Blędy te, któogniwach
Swiątkowskiego, i wstępnym prze- nowe zagadnienia w partii marksił
rych reprezentaptikami były m. inn.:
mówieniu tow. min. lUa.tuszewsldego stowsko-leninowskiej·
OrSZOW19
rOZpOCZę 0 Się W
- obecną sytuację polity<Jzną w
W ożywionej dyskusji, jaka się ttow. Wisła Osóbka..Mbrawslta, Wa.
oświetleniu uchwał Rady Naczelnej wywiązała po referatach, g1os zabie- w~yńslta, ~łnwaeka, Polowa, Ga.
WARSZAWA (SAP) w Warsza-1 Trav.rińskiego na temat różycy u
ti „
b
·
·
·
ęł
.
Stembergown i bme utrudPPS zreferowała tow. Pr:l.g!erowa..
40 aktywistek z Warszawy i dzmska.,
rało
niały współpracę ml d„ PPŚ i PPR w1e rozpocz Y s;ę w druu 11 m. ~wm.
Obszerny referat na temat zagad- kraju.
W czasie konferencji, która trwać
obrady Międzynarodowej Konferenf
- d -~-Y l't
pod1: · ·
nienia ruchu 'kobiecego w Polsce
W uchv;alo.nej i przyjętej jedno_ tu kf~li~b~f~fcie/ no ' ego ron. cji TAO
organizacji wyżywienia będzie 10 dlll, przewidziane są refeLudowej wygłosiła tow. Wasilk<>·w- głośnie rezolucji krajowy aktyw koi. rolnictwa Nu'l:OÓ.ÓW Z)ednocz,onyc'n. •aty -pnedstawicieH. Ąnglil, Danii i
sk.a., przewodni-cząca Rady Kobiet, biecy Polskiej Partii Socjalistycznej
Po przesłaniu depeszy z okazji 31 Celem konferencji jest omówienie Czechosłowacji, omawia)ące \nne
oceniając dotychczasowe osiągnięcia, stwierdził m. inn.:
Socjallstycznej sposobów walki z najbardziej roz- bardziej rozpowszechnione choroby
rocznicy Wielkiej
ze szczególnym podkreśleniem po_
,,Błędy. popełniane przez prawico- Rewolucji
Listopadowej do antyfa- powszechnionymi chorobal?li zwie- wśród zwierząt i walkę z n.im!.
pełnionych błędów, oraz wytyczając wych działaczy z części
kierowni- szystowskiego frontu kobiet ZSRR, rząt domowych.
Obrady M!ędz;i:narodowej Konfenarada aktywu kob:ecego PPS prze.słala tow. Premierowi Cyrankiewi- rencji FAO zaga1ł przedstawiciel za
oździernikowy
'czov.ri, sekrlltarzowi generalnemu rządu głównego FAO dr K. D. L.
CKW PPS, uroczyste zapewnienie, iż Itcsteven (Australia).
z Marshallem
Następnie w imieniu rektora UW. konferuje
kobiety· utwierdzać będą nieustanne
prof. Stefański, po
swoją rewolucyjną postawę w duchu powitał gości
PARYŻ (PAP). Minister Obromaksistowsko-lenlnowskiej, czym wygłosił przemówienie mlni- ny U.S.A; James Forresta!, który
Łodzi ideologii
Jedw.-Golonłeryinego
sy;;tematycznie stei- Dąb-Kocioł.
będą
powiększać
u.biegłej nocy przybył do Paryża,
Właściwe obrady rozpoczął refeJ'.i"iemlll. w~~ystlt~e ~iały . w:ytw61·~zolici CO"vVIIli'ików. re,,.v..tę - na. \Vlllflose\k za- swój wkład w dzieło wzmożenia ru&ekstylneJ "l kona.y ov;c 1niw1ęcznc pl .• łn<>1i • R?.n..• Z:llkł&doiw.~ pmezm.:iczo, chu współzawodnictwa pracy w wali rat dyrektora Państw. Instytutu We odbył konferencję z sekretarzem
"'J
·";!
ny zs znacznymi!. nadwyikami. I tak w .,,,... "
terynaryjnego w Puławach - prof. Stanu Marshallem.
ce o Polskę socjalistyczną.
•
brnn.i;y bawclD.lanej produkcja pr:oędzy UO na Cele 50<'11:J~ne.
110 proc.
osi:u;-nęła
clen.koprzędncj
__,._________.,„„,.,..___
flT<le„ I „,_____....,.,..
10:: planu,
odpadkowej
proc!ckoi"Na początku rozprawy wczorajszej
ekspertyzy biegłega
dyr. Chmlclewskk'1:o.
Kegły wyjaśnll. że krajowy ośro
dek WRN, na czele które.cto stali
Pużalt. Szturm de Sztrem, Dzieaielev.:ski, Cohn, Misior.owski i
CZYK.Po:Vstał na baz1e rcakCYJnego
Podziemia z czasów o!tupaejl, kt~re_
go oś~o~ki. dyspozycyJne tak yvowczas._ Ja.c i obecnie znajdują s1ę za
. .
.
granica. "
WRN.ow_ki_c k1~rowruc•wo w kraju trzymało mę śc1ślo r()lf;kazów swe.
go ~yspooyt~ra w L~cly:tie, który
wra~ z sa.nacJ:\ i endecJą TORPEDO.
W~ WSZELKIE PR0BY SIKORS~'>.IEGO POROZUl\UENIA SIĘ I
W~POŁPRACY ZE ZW. RADZIE.
CKIM oraz wtórow.i.ł Iti:.mpa.nił bi.
tlerowsklej ~ sprawlc K.~tyni3.
. Ta_k samo l we FrancJ1, zarówno
J~k ~ w Polsc~. WRN starał slę rozb1ć i zwakzyc demokratyczny ruch
oporu.
W dalszych s~ych. ~vywodach ~ie_
gły wskazał na 1stnieJące dwa rownogległl'. ośrodki . W~. Jeden w
Lo_nd~me z Kwapińskim, ArclszewSkl!Il i Tomaszewskim na czele - a
dru~ w Paryżu z .Za•rembą.. który po
zostaJąc w kontakcie z prawicę SFIO,
wszedł na służbę interesów imperia_
listycznych Stanów Zjednoczonych i
przeciągnął na swoją stronę Ciołko·
sza, przebywającego w Londynie.
Cel obu ośrodków jest jednakowy:
ZWALCZAC WSZELKIMI SPOSOBAMI NOWĄ RZECZYWISTOśC
Sąd wy~luchał
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Obrady krajowego aktyw11 kobiecego PPS

M dzvnarodowa Konferencio FAO
·
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plon produkcii przekroczony
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MitdSIAf Obrony USA

l milion zł. premii otrzumała załoga
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a prodnkcja tkanin gotowyclt llf1 proc.

pr!tlzb;a:;:sa:~~~~jilih7 ;;:c:o~~:::.ano.
Produkcja prz;i<lzy Zf':t'!to}bnGj oshignel:>
102 proc. planu, a p:-01lukcjn tkanin ,::o_

towych -

101 proc,

W dziedzinie produkcji tkanin lnianych
117 proc, tkanin jut-0wych 110
proc„ przędzy lnianej - 117 proc, a przę
oS:ągnil)to

:~i~~:~rg~:~!?~:~~~~~~i~I''~~.;·~;~~

dukc,ji jedwabiu sztucznego o 7 proc. ił
włókien ciętych o 10 proc. Tahie pozu. ~
po\O·a.żne prze.kro-·
wylca:iti,it
•tnłe
planu.
mfesięcrncgo
czcniabraruie

Siały

k

IJ

tra i i we

la każdego uczc.iwego obser· dz yn~ _
' m1~
• wy d ~rzcn
watma
todowych jest dziś oczywiste, ze
Radzieckiego, siły
siły Związku
całego obozu demokratycznego w
świecie rosną. Dzieje się tak dla· wy• z d ecy d owanie
·
tego, poniewaz
stępują one w .o~ronie pokoju i in
teresów człow1e1rn pracy.
Imperializm nie szczędzi wysiłków, aby steroryzować świat i u-

w branży jedwabni.czo-gahm.teryj.
nej za wybitne OSdągn;ęc'.a w trzeclm kwartal~ br. pl.'"'Lyz:na.iio Pa:!i.stwo
";Yill ZGakłac1ala',:~m. Pr:i:cnN),,)'słu Je<l...V.:~dzb-1
.uu
wprem\u.
· r
n.,.,ryJnego
ll!l.CZO·
.vwrowych
llakładó
•
i:ojetln~~ ~ogę pren'..ią. p:Cn]ę:.1ną. w wysokości 1 mildiona złotych.
~ć na.grody pod21:ei;ooia oo.etała
m.ędzy najwięcej zaah.Wooycli pra. trwalić wszędzie przeświadczenie,
~-- ·---Iże zasoby gospodarcze USA, Anglii i satelitów mogą zdecydować
o ich zwycięstwie. W tych warunkach renkcyjne środowiska w Pol
· sce każdą pogróżkę imperialisty
traktują jako sygnał bojowy, chełp
Ewie/ mówiąc jednocześnie o nieograniczonych możliwościach gospodarczych i militarnych swych
Wydziedziczonym
mocodawców.
obszarnikom,. fabrylrnntom i tym
wszystkim, którzy byli i są z nimi
związani, wydaje się, że nowa woj
na może być przez imperialistów
Pierwszy powiedział: „Może ...", wywołana w każdej chwili i że za
Drugi powiedział: „Ciekawe„.'', pewni ona najeźdźcom decydujące sukcesy.
A reszta miau; uczucie,
Podżeg~cze woje~ni-:rzecz pr~Że obaj gadają bez związku.
sta. - am na chwilę i:ue z~pom1Wreszcie się jeden podniósł
" na3ą o celu swego dz1ałama. Ale
t
Odl"
/ rzeki:
ozmy ę spr~wp„. · bodaj że każdy miesiąc a nawet
. "
ltydzień obfituje w wydarzenia,
I pos:rl! do d•? mu z poczu.czem
'?abrze spelmollego oT· " 7 1ązku. I które wskllzu.ią. że podżegaczom
wojennym wymykają się z rąk ich
W. BOR.
s

8

Konferencja

•

obozu dem'okratycznego

F

rancii

suI<cesy

dotychczasowe środki działania.
h V'!Y d arz7n•
· · · ·
Do _na_Jwazi;i1eJs~yc
w św1ec1e zahczyc ostatnio nalezy
strajki górników i kolejarzy we
Francji oraz wielkie sukcesy Armii Ludowej w Chinach. Poważne
•
· · wyb or
•
· d a rowniez
· posia
znaczenie
Trumana na prezydent.a USA.
!§'ft czym te wydarzenia o znacze
U niu światowym świadczą?
Strajki we Francji miały charakter wielkiej ofensywy klasy robotniczej. Cały wysiłek kapitalistów i ich agentów oraz zagranicznych mocodawców zmierzał do
zahamowania i zgniecenia walki
robotników francuskich, systematycznie spychanych na dno nędzy.
I chociaż prasa, radio, wszystkie
tuby propagandowe imperialistów
już po kilku dniach strajku ogłosiły zwyci:>.stwo rządu francuskiego - strajki te przybierały na sile, przerz<.tcały się na nowe ośrodki przemysłowe. Ani policja, ani
wojsko, ani bojówki de Gaulle'a
nie zdołały zmusić robotnika fran
cuskiego do ustąpienia z placu boju. Dlaczego? Bo robotnik w ustroju kapitali:otycznym widzi przed
so?ą Je~ynie perspektywę coraz
w1ększeJ nędzy.„

W Chinach Armia Ludowa prze

szła ostatnio do natarcia. W rezul

tacie przeprowadzonych walk woj
ska Czang-Kai-Szeka zostały roz-

Ch

k

ińs iei

A

rmii

Ld

u owe;

bite w Mandżurii i wyparte z Muklnych imperialistów. Truman uzy·
·
· k szo ŚĆ głos ów, poniewaz
·
· · zac b_wiana
d enu. B ar d zo powazrue
s ka ł w1ę
jest ich pozycja w pozostałych używał w agitacji tirzedwyborpunktach oporu. Sukcesy te zosta- czej niektórych argumentów Walpokojowej
zwolennika
ły osiągnięte po otrzymaniu przez lace'a,
Czang-Kai-Szeka ze Stanów Zje- współpracy wielkich mocarstw.
•
" T rumana, t worcy
· ł a 1nosc
· · dl a kilk u- D z1a
dnoczonyc h uzb ro1enia
osła
dziesięciu dywizji, po otrzymaniu wionej doktryny, jest nam dostaod imperialistów wysokich sum tccznie znana i co do jej charakteru nie należy mieć złudzeń. Ale
pieniężnych.
rzykład ten najlepiej chyba nic można zapominać o tym, że
ilustruje przebieg walki, ja- wyborca amerykań~ld głosował w
ka się obecnie toczy mi<;dzy impe- tym wypadku za pokojem, za
rialistami i obozem domokratyi!z- współpracą międzynarodową.
Spokojna i śmiała wypowiedz
nym. Zasoby gospodarcze, uzbrojenie, pieniądze użyte przez impe generalissimusa Stalina o perspek
rialistów mogą - jak to się dzia- tywach działalności podżegaczy
ło w Chinach - przedłużać walkę, wojennych wskazała jeszcze raz
ale nie mogą zdecydować o jej ko bardzo dobitnie na wolę utrwalarzystnym dla wrogów ludu prze- ni~ przez Związek R!ł. dziccki pobiegu. Poważna część amerykań- ko3owych form współżycia naroskicgo snrzętu wojenne<YO znalaz- dów. Rezultat wyborów amerykań
ła s{ę ostatnio w rękach"' Chif1skiej skich to - mimo wszystko - poskierowane
ostrzeżenie
Armii Ludowej. Czang-Kai-Szek ważne
ogłasza nową ośmioletnią „świętą przez wyborców pod adresem imkomunistom. perialistów.
przeciw
wojnę"
Ocena najważniejszych wydaPrzywódcy Armii Ludowej poprzez reformy ustrojowe utrwa- rzeń politycrnych w !':wiecie wska
lają na wyzwolonych terenach po- zuje, że siły obozu demokratycz1
.rnjowe ,trwałe vrnrunki egzysten- nego rosną. Świadomość tego fakcji. Czyż trudno' przewidzieć, ja- tu mtLSi być wśród mas pracująkiego wyboru dokona znękany woj cycl1 powszechna. Nic bowiem bar
dziej nie ham:ijc zdecydowania w
.
ną i nędzą lud chiński?„.
W wyborach na prezydenta U. walce niż niedocenianie własnych
s. A. przepadł Dewey, polityczny sił i uleganie wpływom wroga.
A. P .
przywódca najbardziej agresyw-
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WYLOCIE"
„NA
FABRYKA
INTERES TRWA
dziewiarskich
Przed komasacjq
zakładów

Pa1istwowe Zakłady Przemysłu
Dziewiarskiego dawniej „Reiher"
zatrudniają przeważnie kobiety.
Jest to zjawisko, występujące w
dziewiarskim,
całym przemyśle
produkcja artykułów dziewiarskich jak swetrów i pończoszek
wymaga bowiem lekkiej kobiecej
W fabrykach przemysłu
ręki.
dziewiarskiego częściej niż w innych dźwięczy śmiech młodych
dziewcząt i częściej niż w innych
rozlega się piosenka. Pomimo tego jednak, kobiety tu zatrudnione
dzielnie i według opinii
pracują
majstrów (jedynych przeważnie
mężczyzn na oddziałach) nie ustę
pują w pracy pod żadnym wzglę
dem mężczyznom.

-

waczka - ob. Mistakiewicz, dająca 270 proc. normy, wykończarka
ob. Kowal~ykowa, która w pażdzierniku wyrobiła aż 363 proc.
normy i „beniaminek" wśród tej
gromady · 19-letni
niewieściej
dziewiarz ob. Werfel Leszek:
Na zapytanie, czemu zawdzięcza
tak wysokie przekroczenie normy
(wyrabia stale, przeciętnie 250
proc.) odpowiada skromnie: „Pochodzę z rodziny robotniczej.
Wszyscy moi bliscy pracują w fabryce. Matka jest tkaczką w PZPB

Młodzieży '~

I
z PZPDz i
„
A potem prze- I
ich
przed wystawami skle- ~
z tych
czy
pów,
I~
która jfupuje
ny, strojny sweterek,
„
go pracy pracowitych, I
i czy
robotniczych
I'!

żegnamy się z wesołą gromad- ~

dziewcząt
ką
ręce.
ściskamy
chodząc
myślimy,
pięknych pań,

gorąco

każda

io:

ślicz
ppmyśli, iż

zawdzięcza

rąk

pomyśliw ~

szy o tym, uśmiechnie się do tych
nieznanych z uznaniem i wdzięczPich.
nością.
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ideologicznego się będą co dwa tygodnie.
Okres zjednoczeniowy w polskim noszenia poziomu
Zgromadzeni członkowie --obu kół ~
ruchu robotniczym charakteryzuje chłopów PPS-owców i PPR-owców.
~I'!
Ze Względu na Olbrzyml·e tr·udno- przeczytają i· omo'w1·ą kaz"dą "'kład'"
się wzmożoną aktywnością ideo1ogiczną klasy robotniczej, czego ży- ści organizowania normalnych kur- kę pod kierownictwem jednego z se ~
lub wyznaczonego przez
wym dowodem jest między innyini sów na terenie wsi Wydziały Szko- kretarzy
Tematy poszczegól- ~
przejav.iana w szeregach leniowe CKW PPS i KC PPR stwo nich członka.
szeroko
formę szkolenia nych wkładek wiązać się będą ści- ~
członkowskich potrzeba zdobywania rzyły specjalną
znajomośc:i teoretycznych :z.ałożeń wiejskiego. Pomyślana ona jest dwu śle z problematyką wiejską.
Doświadczenia I turnusu wspólne ~
ruchu i pogłębienia tą drogą wła- stopniowo, jako szkolenie na kołach
gromadzkich '(wszystkich członków) go szkolenia wykazały, że ścisłe ~
snej świadomości politycznej.
współdziałanie obu aparatów partyj ~
W ramach akcji. masowe3· przystą oraz szkolenie aktywu.
zakresie szkolenia, pozwala ,..~
Szkolenl·e na kołach gromadzkich nych "'
n
piono obecnie do zorganizowania II
turnusu masowych kursów dla akty polegać będzie na wspólnym prze- nie tylko na osi"~nięcie pozytyw- ~
wu partyjnego. Zadania tego turnu- czytaniu i przedyskutowaniu przez nych wyników, ::h i na rozszerzesu polegają na uzbrojeniu słuchaczy oba koła PPS i PPR specjalnej nie ram pracy tego odcinka i ide- ~
w wielki dorobek ideologiczny Ple- wkładki szkoleniowej do „Chłop- owo-wychowawczego partii, jakim ~
num KC PJ>R i Rady Naczelnej PPS skiej Prawdy" i „Chłopskiej Drogi" są wszelkiego rodzaju kursy i szko- ~
i przygotowania ich do jak najlep- . jakie od połowy listopada ukazywać ły partyjne.
~
szego wykonania zadań stojących· ·
J.
na nowym etapie walki klasowej.
Obecnie został:y już _Prz;pro·~·.rndzo
~
\.
ne w całym kraJu wo3ewódzk1e od~
łk
prawy szkoleniowe z udziałem dele
ongres z woionym wysi iem
witają
gatów Wydziałów Szl·nleniowych
~
CKW PPS i KC PPR, które na pod(p) W dalszym ciągu napływają przodownicy pracy: tow. tow. Dy- ~
stawie w. w. instrukcji opracowały
szczegółowe plany II turnusu kur- meldunki z terenu o manifestacjach lewski, Wolski i Krzysztofik.
fabrycznych, podczas których załogi zZebrani uchwalili rezolucję nastę ~
sów masowych
Na odprawach wojewódzkich zgo- robotnicze pragnąc uczcić zbliżają- pującej treści:
„My załoga PZPB ur. 2'7 w Toma- ~
dnie podkreślono, że czynnikami wa cy się Kongres Zjednoczeniowy zorunkującymi pozytywne wyniki ak- bowiązują się zdwojeniem wysiłku szowie postanawiamy powitać Kon- ~
gres Zjednoczeniowy czynem. Zobo„
w pracy przekroczyć plan roczny.
cji szkolenia masowego są:
W dniu 10 bm. w Państw. Zakła- wiązujemy się do wykonania planu l
działające Komisje
1) sprawnie
Szkolep.iowe na wszystkich szcze- dach Przem. Bawełn. nr. 27 w To- rocznego naszych zakładów do dnia ~
maszowie Mazow. odbyło się zebra- 15 grudnia, oraz do wykonania poblach,
2) wystarczająca ilość dobrych, nie robotników, podczas którego nad p!an 10 tys. metrów tkanin war ~
~
politycznie sprawdzonych wykladow ilnieniem całej załogi, przemawiali tóści '7 milionów zł.
ców. uchwycona organizacyjnie i

nakładowe

warszawskich rzemieślników

nym Domo~ Towarowym.
Ogólna wartość towarów wypro
mieślnikami warszawskimi t. zw. dukowanych przez rzemiosło warumowy nakładowe, polegające na szawskie w ram~ch ~ów nakła
tym, że Centrala dostarcz.a rze- dowych przez trzy pierwsze kwar
mieślnikom surowce, w zamian za tały r. b. wynosi 300 miln. zł. W
co ~konują oni zamówienia we- ciągu całego roku 1947 wysokość
dług wskaz6wck Centrali i po u- zawartych runów nie przekroczysta1onej cenie. Towary te przeka-1ła 80 miln. zł.
zywane są następnie PowszechSpółdzielczo - Państwowa CenRzemieślnicza zawiera z rze-

trala

POL KA FLOlA HANDLOWA
przygotowuje się do zimy
Jednostki floty polskiej, zarówno statki ze wzmocnieniami uodpornio
ne na warunki zimowe nowowybudowane SIS „Mazury" i S/S „Puck".
wane do pracy w normalnych waOmówione wyżej p!"zygotowania,
jak
rnnkach i.imowych. Niektóre statki stan naszej floty handlowej,
wyposazone są w specjalne wzmoc- również doświadczenia ubiegłych onienia przeciwlodowe, jak np. SIS kresów, pozwalają nam przypusZ„Śląsk" , który będąc zaliczony do czać, że nadchodząca zima nie sponajwyższej klasy fińskiej, jest przy woduje żadnych nieprzewidzianych
gotowany do nawigacji w ciągu zi- zaburzeń w pracy na~zych portów
my. Mamy również uodpornione na i floty handlowej
warunki zimowe nowowlbuqowane
obsługujące linie regularne, jak i
tramping, są w zasadzie przystoso-

Związku

na obecnym etapie ruchu robotniczego

I
I

I

• PZPB Nr 27
Robotn1„y
d'
K

I
•I
w Tomoszow1e
I
I
I

I

oraz doszkalana.
instruowana dobór
stale
słuchaczy,
3) o~owiedni
przed wszystkim spośród aktywu ro
botniczego oraz z uwzględnieniem
możliwości ciągłego
obiektywnych
uczęszczania kursantów na wszystkie zajęcia w ramach kursu,
, ~) pomoc terenoweg? .~Paratu ~ar
tYeJ.nJ_.ego w pracy Kom1SJ1 SzkolemoW
Zainteresowanie komitetów fabrycznych i . terenc;iwy~h kursami jest
bardz~ zyw~ l daJe podstawę do
ICH STO I ON JEDEN
Załoga pracuje na akord. I cho- pgurZeWlłd_Ywka°:1.a pomyślne.ito przebie
ca eJ a CJL
ciaż oficjalnie nie istnieje współzagadnienie w ramach
Odrębne
szkoleniowych partil stanowi
prac
faktycznie
pracy,
zawodnictwo
wre między robotnicami prawdzi- szkolenię_ wiejskie. Zaostrzająca się
0
jak największą i jak walka klasowa na wsi i wynikająca
wy wyścig
konie~ność uświadamiania
najlepszą produkcję. Wyróżniła się stąd
tow. Kosińska, wyrabiająca na mas chłopów mało i średnio rolnych
maszynach „owerlokowych" prze-,co do treści tej walki, stawia przed
ciętni.c 275 proc. normy, stebno- partią obowiązek intensywnego pod

Umowy

kolegami ze
Polskiej.

Szkolenie partyjne PPS

„TERAZ TO WIEM

DLA KOGO PRACUJĘ" - .
W wykończalni PZPDz dawniej
Reiher jest ciasno. duszno i zimno
- zwłaszcza tym robotnicom, które siedzą przy oknach nieopatrzonych dotychczas przed zimą. W
ogóle pomieszczenie zakładów najeszcze dziś 'cio nienajlepleży
szych. Gorzej było jeszczf' przed
wojną. Mimo usiłowań nie udało
się usunąć skutków długoletniego
zaniedbania, spowodowanego rabunkową gospodarką fabrykanta,
który jedynie własne zyski miał
na widoku. Dlatego też zapadła
decyzja o skomasowaniu tutejszych zakładów z Fabryką im.
Ofiar 10 Września. Wkrótce więc
PZPDz dawniej Reiher znajdą się
w nowym pomieszczeniu.
- Siedzimy więc „na wylocie"
- śmieją si,ę dziewczęta i dlatego
nie zrażamy się już tymi wszystkimi brakami, które tu istnieją.
Tym bardziej, że nie jest znów u
nas tak źle, jak by się napozór wy
dawało. Przed wojną było gorzej.
Czyż wtedy mogłyśmy marzyć o
codziennych obiadach, o stołówce
i świetlicy? O pracy ośmiogodzin
nej, o·szkole przemysłowej, o żłob
kach i wczasach ... ,
A „owerloczka" tow. Kosińska
dodaje: - Przed wojną robotnik
o każdy
żarł się z fabrykantem
urwany grosz z wypłaty, o każdą
naciągniętą minutę. Dziś wiemy,
kto korzysta z naszej pracy. Żłob
ki dl naszych dzieci, wczasy, stotego wszystłówka i świetlica kiego dawniej nie znałyśmy. I jeż.eli wyrabiamy ponad normę, jeżeli zwiększamy nasz wysiłek, to
wiemy, że pracujemy dla siebie.

Nr. 3 i stale napomina mnie, b:wn
jej nie zrobił wstydu, staram się
więc jak mogę, a że przy tym lunie trudno mi
bię swoją pracę,
dojść do 'takich wyników.
Szkoda tylko, że „Leszek" nie
ma możliwości dokształcania się
z powodu braku biblioteki w
świetlicy, i że nie należy do organizacji młodzieżowej. Z tego jednak, co nam powiedział, możemy
wnioskować, że interesuje się ży
ciem społecznym, i że postara się
o nawiązanie kontaktu ze swymi

PPZedkongresowe

lUSUółZBIDOdDl.llUJD
,

I
I

.
bowe ł nianym

I

w przemys e
Przedkongresowe Współzawodni<:two Pracy w przemyśle bawełnianym wciąga w swój krąg coraz liczniejsze rzesze r<>botników.
Niektóre załogi fabryczne dokładają wielkich starań, ażeby tylko
wykonać swe zobowiązania i stanąć
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PZPB Nr 16, które wykonały już
dużą częgć pfanu za styczeń 1949 r.
osiąg.nęły w ciągu. tych dwóch dn.i
120 i 124 proc. dziennego wykonania
planu.
Załoga PZPB w Zgierzu, która
również podjęła zobowiązania przed
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~
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Ostatnia wojna długo jeszc,:z.e wielu milionom ludzi na
caJym świecie przywcdzić będzie na pamięć morze krwi. ja
kie w walce z faszyzmem zo.
stało przelane i niezliczone
efiary, poniesione dla ugruntowania pokoju. Dla innych
jednak - na długo będzie
kolooalnych
wspomnieniem
zysków, jakie la.ta 1939-1945
zapewniły sprytnym a pozbawionym skrupułów busilllessma.nem. Dla. wielu milionów
ludzi po zakończeniu wojny
rulzpoczął się ciężki okres dźwi
gania z ruin zniszc.z1mych kra.
jów i leczenia ran wojennych
- innych natomiast koniec
wa.jny nie pozbawił możliwości dalszego bogacenia się
Kieszenie amerykańskich ka
pita.listów pęczniały od złota,
jakie zgarniali pro-wadząc dzię
ki woojnie „złote" naprawdę
interesy. Dochady, osiągane w
najoię-.tseych lat.ach dziejów
t f t t
- ·
1u dz'Kcsci
asysą wprcsje an
fabryki,
cznc. Przynosiły
produkujące broń, zapewniały
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je umiejętne wykorzystanie s~ ~
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Wielki amerykański trust
General Mctors związał się
przed wojną z niemieckimi za,..
kładami samochodowymi Opla.
t .
kf t 11 .
koł 0 F
UJąc w
ur • mwesdolarów·
ra.n milionów
nich 35
Akojonaiiusze General Motors
wykorzystali tę okoliczność
dla pozornego ukrycia swych
wielkich dochodów w czasie
wojny. Dzięki ustawie 0 do.
chod:z.ie, wydanej w roku 1942,
suma 35 milionów dolarów, zazakładach
inwestowana w
Opla, uznana została za stra.tc
wojenn.1 . w ten sposób w zna:
cznym stopniu uległy zmnieJszeniu pcd;?,tki. jakie winny
odprowadzane na rzecz
być

państwa.

Ale to nie wyczerpuje jesz.
cze możliwości jednego z wielu intratnych interesów, jakich
dokonanie umll'i:liwiła wojna
akcjonariuszom General MQ·
tars. Dziś trust ten zgodnie z
~merykańską polityką w okupowanycb Niemczech, przej.
mujc ponownie kontrolę nad
z~kła.dami Opfa. lilteres jak
się pa.trzy. Ja.k się bowiem okazuje, 7.ak!ady Opla nie tyl··

że

ufo ulcg!ywjakiemukolko.
czasie dzia
wiek zniszczeniu
ale zostały
łań wojennych,
zmwznie rozbudcwane przez
hitlerowców, którym dostar.
cz.ały tysięcy aut pancernych,
wartość ich
że przeciwnie "
wzrosła·
W ten sposób przy jednym
ogniu zdołali akcjonariusze
General Motors upiec dwie tłu
ste pieczenie. Czyż można się
dziwić, źc wyobrażenie ich o
wojnie jest inne, aniżeli nasze? Niewątpliwie wspominać
będą oni wojnę, jako okres,
który pomnożył ich majątki,
za.pewnił możliwości nl)WYch
zysków.
Łatwo zrozumieć dążenia. amerykańskłcb podżegaczy wojennych. Wiadomo, co za ich
usiłowaniami się kryje, jakie
nowe horoskopy dla. rozwoju
swych interesów sobie stawia.
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przed Kongr~sem Zjednoczeniowym kongresowe uzyskała 108 i 106 proc. ~
w dniu 8 grudnia 48 r. z poczuciem planu, a załoga PZPB w Ozorkow.ie ~
wykazała w tkalni 123 i 133 proc.,
dobrze spełnionego obowiązku.
Inicjator współzawodnictwa :z.alo a w przędzalni odpadk:zj 139 1 ~
,..
.
. •
ia śr7
ga PZPB Nr 3, uzyskała WYJątkowo 12~ proc. Natomiast przę
w Oz~rkowie ~
ce~ny s~kces w t~aini wykonując dmoprzę~na PZPB
!
6 listopada plan dZlenny w 153 proc. planu dziennego nie wykonu3e.
~
i
io:
listopada
PZPB Nr 7 wykonały 6
·a 8 l stopada 111 proc. Robotnice i
ją.
robotnicy przędzalni średnioprzęd- plan dzie11ny w tkalni w 115 proc.,
SKOS.
~
nej wykonali w ciągu tych dni plan a 8 listopada w 121 proc.
................................................................................................................
w 127 i 103 P.roc. Gorzej kształtuje
się sytuacja w przędzalni odpadkowej (111 proc. i 93 proc.). Warto jed
nakże podkreślić, że przędzalnia ód
padkowa jest kilkakrotnie maiejsza
od przędzalni średnioprzędnej.
PZPB w Pabiani!cach wykonały
Przyjęto tedy jednomyślną uchwaOdbyło się ogólne zebranie pxacow
6.11 48. ·plan dzienny w tkalni w ników Ochrony Skarbowej w Łodzi. ł~. na mocy której wszyscy pracow130 proc., a B.11 w 10'7 proc. Nieźle
W przyjętej rezolucji pracownicy mcy d~a uczczenia Kongresu Zjedprzedstawia się sytuacja w przę Ochrony Skarbowej zapewniają, że noczemowego ofiarują jeden dzień
na odcinku zwalczania nadużyć 1 pracy na budowę Wspólnego Domu
ci~nkoprzPdnych (113 i
dzalniach
skarbowych uczynią Zjednoczonej Partii.
przestępstw
130 proc.), średniop1·zędnych (105 i
Wezwano również pracowników
wszystko. by dopomóc w urzeczywi104 proc.) oraz w odpa(lkow'i (103 stnieniu uchw<łł Rządu i Kierownic- Iz~y Skarbowej do podjęcia podobh>a przyszłej Zjednoczonej Partii ne.i uchwały.
107 proc)
·
j Kl:Jsy Robotniczej.

I
I

I
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Uchwala pracowników
Ochrony Skarbowej

Taryfo telefon;cznc;
nie

będzie podwyższono

Krążą uporczywe pogłoski o

11"_.•m.::--------··-•••• ----PODZIĘKOWANIE
I

ma-II
I

nastąpić z dniem 1 stycznia
1949 roku znacznej podwyżki opfa~
telefonicznych.
W związku z tym Dyrekcja Okn: gu Poczt i Telegrafów w Łodzi
munikuje, iż tego rodzaju wersje .
pozbawionłe są jakichkolwiek podstaw, ponieważ Ministerstwo Poczt
i Telegrafów nie przewiduje wprowadzenia zasadniczych zmian w ojącej

ko.li

płatach łelefonlcznych.

TRUWiSZl)wtk:im, kltórzy w ~aa:ie długtl.ej choroby
SZKOWSKlEJ, ok!a!zlalli wL.ele współc:zuoila.

ś. p. IRENY

i poaioohy
a. °"!'. sz~€1góllniości Dr ~ell.ryłroWll Tr.twlli:ildemu, prof. Dr Ern!llow?
MJ;!J,ewiczo~ Dr Stanisławowi Rudz·f1.~kicmu za na<ler l;l'OOJUiwa
~ekę . lekarską, Henryce Maokłew,;czowej za sei:-decz,na op"<.'kę
' •.elę~ą. Grolllu Przyja.c'.ół z Kolumny i tamtejszemu Jfołu.
P. C. K., ZespołoWj Redakcl1 ,Kurje~a ·F·Jpular1.ogo" 01'3•• w;;zvs-'
km, któ~ wzijęli udzliJa:ł w żairo>bnym obrzędzde pogrzeb.':iowym ~skłąda.ją wy1ra~y \V'd2Jięc7.!ll00c i

i\IATKA ZMARŁEJ

»RODZI:, A,
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czczą pc:uvcwęf

Sportowcy polscy

-zagonit~nych .hołieistó

Historia rekordu H..irm lippo
I

„Sowiecki
Sporl" w ostatmm stojący już na poziomic ówczesnej
?_lwntri:t: pod.aje historię ::a- ekstraklasy światowej. Reko;;d DcraaZieckiego rckordii w 10-boju. 1mina przetrwał bardzo długo - !J,:,
Temat tc:i. obszernlc l'OZwija „Głos aż 17 lat. Dopiero w 1945 r. S. KuL:.idu", pbz:1c
1źnic~ow, jako pierwszy zawodnik
Jck wla1..0mo obecn:e rekord ten I radziecki, pl'lekroczył 7.000 pkt., unsleży do Heino Lipna i wynosi zyskując 7.082 pkt.
7.780 pkt.
•
Niez>vykle intensywny rozwój lek
W Jrnżdym ~porcie wyczynowym ko~tl~tyki . radzie~klc~ po •. drugiej
Is, 1iejt; pewna „g1·anlca wynika- :o;me. ś~•1natowe3 m_e wr?z~ł dłu
wa". Po za ldór<l zaczyna się już po „!ego z=:~~a. r~k~rdowi Kuzniecowa.
4
2:1om szczytowy, d:straklasy.
10_ Rzecz~1śc1e, JUZ .w 19 .7 r. Woł_k~w
boju granlcn takq jest sumn 7 _000 uzyskuJe 7.159 P~•., a. w rok pózrl!-cj
pln.
·
ten sam zawodnik osiąga 7.229 p:.tt.
Oba ie wyniki by~ już najlepszy.
W histon_i lckkoatletł'.kl. do te,J m:; powojennymi wynikami na śwlc
pory_ zalcd•.vic 30 zawodn:kom uda- cie:.
ło się przekroczyć tę granicę (~ię- 1 \V międzyczasie na firmamencie
d~y Il}mi j~~~ 1 1 Polak - W~tol_d lekkoatletyki radzieckiej pojawia
~~eru~to). \\ ~~6?, t~Sh 30 zawodni- siQ nowy fenomenalny taleht w o~o
ow Jest 4. ~z1e"1ęc1ooo}stów ZSRR, bb 'B:elno i::P?::.. Już za pierwszą
a :ffiiano;;icie: S. ICu:J?t;;cow, W. ;>róbą Lipp p1·zekracza 7.000 pkt., za
Wotkow,
Denłislenko i .<I. L!pp,
drugim ;;a·; razem bije rekord WołNie jest tak łatwo uzyskać 7.000 kowa, t:zyskując 7.584 pkt.! Wynip~t. A~y tego dopiąć, trzeba w.lee kiem swoim Llpp zakwalifikował
nieprzeciętny talent 'i trenować sy- się do grupy najlepszych 10-boistów
ste1'.1atycznie przez kilka lat.
·
świata„ majqc w historii 10-boju
Pierwszymi 10-boistami rosyjski- czwarty z kolei wynik (po Morrisie
ml byli: Alltoni Ce.lzik. W. Maro.ku- - USA, Clevercie - Niemcy i Clar
jew, P. Laudenmach i J. Sergiejew. ku - USAJ.
Wszyscy ci
zawodnicy
osiągaH
Na mistrzostwach lekkoatletyczmn1eJ więcej po 5.000 pkt.
nych ZSRR, rozegranych w br. w
Cejzik, późniejszy mistrz Polski Charkowie, Lipp poprawił własriy
i reprezentant 11nsz na Olimpiadzie rekord uzyskując 7.780 pkt. a więc
w Paryżu (1924 r.), w 1022 r. usta- zaledwie o 120 pkt. mniej od rekor-·
nowił rekord ZSRR, uzyskując 6.011 c1u światowego Morrisa, a przeszło
pkt. Rekord ten przetrwał do 1928 uOO pkt. wlęcej, niż miał tegoroczny
r .. kiedy to A. D:;mlu uzyskał lep- mistrz olimpijski, Amerykanin Mat
• szy wynik. PM.nie.i rekord stopnio- hius.
wo poprawiali: G. Rajcwsklj, A.
W ciągu 3 lat radzieccy lekkoatKanaki, I. Stiepanczonok i znowu lc::1 IJOprawili rekord ZSRR 'h 10~
Demin. Ten ostntni O!li[!enął w 1921i boju o 860 pkt.! Fakt ten świadczy
r. bardzo dobry wynik - 6.920 pkt., najlepiej o wielkim talencie zawod-
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Concordia (Piotrków) prowadziee•
Wszystkie A-klasowe drużyny rozegrały
już po cztery spDtkania o
mistrzostwo okręgu. Runda jesienna, podobnie zresztą, jak wiosenna,
obfituje w liczne niespodzianki. Do
najważniejszych z nich należy zaliczyć słabą lokatę w tabeli wicemistrza okręgu Tomaszowianki
(dawny tomaszowski TUR).
Również i kolejarze
łódzcy
za-

pokładane w nich nadzieje i
błądzą gdzieś w środku tabeli.
Piotrkowska Concordia dzięki odniesionemu w niedzielę zwycięstwu
nad zgierskim Włókniarzem wysunqia się na czoło tabeli.

wiedli

Dotychcz,psowa tabelka przedstawia się następująco:

Concordia

Zntw walczy
z

Włókniarz

Con~ordią

W dniu 14 listo1)ada 1948 r. o godzinie 11 l'ano w hall „Wimy" tirzy
ul, Armii Czerwonej nr. 80, odbędą
si(;! zawody bokserskie o drużynowe
mistrzostwo Ok:.'ęgu kl. A. między
KS ZMP „ZRYW" o CHitS „CON-

CORDIĄ".

I
zawo-

Sprzedaż
biletów w dniu
dów odbywać się będzie w kasie

przed

halą.

Zebranie

(Zg.)
Lechia (Tom.)
Boruta
TUR (Łódź)
ZZK (Ład:..)
"'
•·
;.KT;:, I b.
.
.u~K (Koluszlu)
ZJednoczoJ?-e
Tomaszowianka

gier
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4

pkt. st. br.
8:0
10:2
6:2
14:2
G:2
9:6
6:2
8:7
5:3
6:3
7:7
3:5
3:5
6:14
2:6
4:10
4:8
1:7
0:6
5:10

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

Odpowiedzi redakcji

z. D. - Łódź. uwagl pal'lsk.1e są najzu.pelniej sJ,uszne. Nie zawsze jednalc dysp<>nujemy dostateczną ilością rn!ej&{:a,
aby obszernie: omawiać mecze pllkarskle
W SObQtę, dn. 13 listopada br. o o mistrzostwo A-Jdas;·.
poda.Jemy n3 innym mlejs<::u.
godz. 19 w lokalu RKS „Skra" przy z!Tabel::ę
islowa uznania - d2.lęlcujemy.
ul. Sierakowskiego 18, odbędzie się
Fertyńslll Łód:<. Na ustalenie skła
du llgowej drużyny ŁKS nie mamy żad·
zebranie wszystkich cz.łonków.
nego
wpływu. Czynność tę spełnia kleZe względu na ważność omawia- rownicl.wo !clubu. Zgadzai;ny slę
w zunych spraw obecność obowiązkowa. iPełności, z panem, że niejednokrotnie jedenastka LKS była błędnie zestawiona.
ZARZĄD

sportowców Skry

Jeżeli jest tym zdenerwowana, nich jeszcze bierze
środek, ale gdyby nawet skutku nie było, nie<:h
się pan tym nie przeraża. Na przyszły miesiąc może
już wszystko być dobrze.
Niezbyt tym uspokojony Clyde zabierał się do
odejścia. Może istotnie Roberta myli się, może oboje

ten

zupełnie

niepotrzebnie się martwią. Nie mógł jednak
pozbyć się leku, że wisi nad nim niebezpieczeństwo,
które się być może jeszcze powiększy przez następny
miesiąc. Dreszcz go przeszedł.
- A czy nie zna pan jakiego doktora, do którego
by żona mogła pójść? - zapytał jeszcze. - Gdyby
nic się nie zmieniło na lepsze? To zbyt poważne dla
nas obojga i wolałbym jak najprędzej pozbyć się kkipotu.
Powiedział to wszakże w takim zdenerwowaniu,
że aptekarz spojrzał na niego podejrziiw:e. Młodzie
niec ten gotów był zgodzić się nawet na niedozwoloną operację, co farmaceuta uważał za coś o wiele

ników

Zwlązku

Radzieckiego i ich

:!oskonalej metodzlt: treningu. Nale
ży
zaznaczyć,
że
prócz 4
p1·zekraczających 7.000 pkt..

„asów",
ZSRR
mu jeszcze kilku zawodników, uzyskujących ponad 6.000 pkt. Lekkoe.tletyku radziecka posiuda wlęc bocaty m:;,.teriał rezerwowy.
10-bój - najbardziej wszechstron
na i najtrudniejszrt ko:µkurencja
riajleplei 'świadczy c. sile lekkoatletyki w ZSRR.
KOLEGIUM SJ!:OZIOW LOZPN
I{OM:UNIKAT NP.. 37
:o: rlnia 11 llsto;;ada 1918 roku
Obsada zawct:ów o m!.slrzo<two kl. A:
dni.a 14 lls~oPacln 1948 r.
Goaz. 10 l>0lsko ZJednoczcne Zlednoc=onc - Tomaszowianlrn - Stę::i!el'l, goaz.
a bols,lco Zjednoczone Zjednoczone U
- \'!Jdzcw lB - Kowalski J'an. gc<lz. 10
boisko Wima TUR Łódź - LKS IB Gr.ll:>owsl<i, godZ. 8 lJ.olsko Wima przedmecz - Banasiak. godz. 13.30 boisko Koiu-szkl ZZK - ZZK Łódź - Jc:<lraszczak,
godz. 11.30 boisko Koluszki przec':mecz Melka, godz. 13.::0 l>0l:;k-o Piotrków Con·
cordln - Lechln - M.arc!nlak, godz. 13.SO
bol!llco Zgierz Boruta Boruta - Wlóknlau
- Win!:irslti, godz. 11.30 boisko :ti:lerz
Boruta vrzedmecz - Lewandowski.
KLASA B:
Godz. 13.30 bo!sko ognisko ognisko Unia Skierniewice - Woźnlakow.skl, go·
dzlnn rn boisko Oznlsko Resursa - Gwardia, Łódź. - Kantorski,• godz B boisko
Ognisl:o przedmecz - Kryslalt,°godZ. 13.Z~
bolslm Legia Legla - Bawełna - Ko·
walczyk, godz. 11.30 boisko Legia przed·
mcoz - •rurskl. godz. io boisko DKS
Tramwajarz - Płomień - Kuczera, godz.
O boisko DKS przedmecz - Panfll, godzlnn 10.30 bOl&k.o PKS I UKS - Skra
Bałuty Grynlewskl, gcxlz. 3.30 bolslw
PKS PKS II - Skra II - Clelepa, godz.
11 bolrlco TUR Chojny TUR Cl1ojny DKS - Sztenhelm, godz. 9 polsko TUR
Chojny przedmecz - Plewiński.
KLASA C:
Godz. 10 bo:Sko TUR PL Toga - Marysin - Jachowccz, godz. i3.30 boisko WJma
Wima - Partyzant - Paproclci.
godz. 13.30 boisko Zryw PL Gwiazda Czyn - Bretszlein, godz. 10 bÓlsko Arlco
Odzież
Ł. Podgórze - Spychalski.
godz. 13.30 bolsko Arko Metalowiec Zryw Łódź - Suwała, g~. 13.30 boisko
N. Złotno ZMP N. Złotno - Ąrko Sznycer, godz. 10 bol.sko Ozorków ZMP
ozorków - Odzież zg. - Ekler, godz.
13,30 boisko Ozorków Bzura Ooorków ZMP Unia K<>nst. - Dębski, godz. 10
boisko Zryw PL Powszechna - Naprzód
- Raczy1°1sld, gOdz 10 boisko POdgórze
Skóra - Łodzianka· - Golański, godz.
13.Z-O boisko Podgórze Jedność - FJJmo·
wiec - Szymański, gode. 10 boisko Zd.
V/cla Metalowiec - Ła"1<.owiak - Trawkowslti, godz. 13.3-0 boisko Zd. W<>l3 ZMP
6 U - Włóknlarz Zelów - M!chols1:1,
g<>dz. 10 boisko PKS II Mechanik - Chemiczna - Kopczyński, godz. lS.3-0 boisko
K~rsznice ZZK Karsznice - Drukarz
Sieradz - Górecki Jan, godz. 10 boisko
TUR Skiemlewlce TUR Sklern. - Unia
II Sklern. - Gć:-ecki St3n., godz. 13.SO
boii:ko B::-zezlny zryw Brzeziny - ZZK
III Kol. - Kolasiński, godz. 10 boisko
Unia Skierniewice Skaut Sk!ern. - ZZK
Rogów - Pałyga, godz. 9.30 boisko ŁKS
Widzew lI - ŁKS Ili - Marcinlrnwskl,
godz 13 boisko PKS I PTC li - Boruta
III - Werner, godz. 13.30 bois.lto DKS,
ł'..ód~ ZZIC III - Zjednoczone 111 - Tom·
czak, godz. 13.31> boisko 'llUR PL TUR
m - Włókniarz ill - Sikorski M'ccz.
Lini.a na zawody Ruch - Widzew: -·
Okobowlcz 1 Hanysz.
Pkt, 2. Prosimy członków Komisji
Kwalifikacyjnej o przybyr.!e na posiedzenie w dniu 16 llstopada br. o godz.
19 do lolr. ŁOZPN. Obecn<:>ść wszystkich

g

CSR

i.,ONDYN. Intensywne poszuki- Zwiazku Hokeja Lodowego depewania lotnictwa angielskiego, aby szę kondolencyjną z powodu ~a
odnaleźć zaginiony samolot z 6:-ciu gi1lięcla nad kanałem La Mx.~c11e
repn~zentantami hokejowymi Czc- saraolotu z u-Ina rcprezentacyJnYchos1owc:cji, nie dały wyniku. Za- mi hokeistami Czecho:>łowacji.
równo ministerntwo cywilnego
*
lotnictwa, jak i RAF do dzisiaj
Również w środę podcz~ mec~
nie miały żadnych pewnyci1 wia- pl~ścinrskicgo
Czechos1o~ac1a
domości co do losu zaginionego (Środkowa) - Polska (Śr~dkowa)
samolotu.
zawodnicy uczcili jednomml,lto~ą
"'
\ciszą pamięć zaginionych hoke1Polski Zwil.!Zek Hokeja Lodowe- stów czeskich.
go wysłał do CzechosłovracY.J.cgo

z czarne·

księgi

H!gdi. GBer i Dqsc. PZPN
Wydział Gier i Dyscypliny PZPN
postr.nowH odrzucić nastc:pujące pro
testy:
Rymera i Ruchu w sprawie spotlcanio. o mistrzostwo ldasy państwo
wej z powodu braku istotnych przyczyn.
Szombierek w sprnwic spotkania
o wejście do klasy państwowej z
PTC gpyż zmiana sędziego nastąpi
ła zgudnie z przepisami.
Poza tym protest AKS w sprawie
spotkania z Polonią Bytom nie
został rozpatrzony, ponieważ kaucja
została wpłacona po terminie.
Wydział Gier i Dyscypliny PZPN
ukarał dwunnstomicsięczną dyskwa
lifikacJ·ą kapitana drużyny ligowej
AKS - Spodzieję za podpisanie fał
szywego składu swego zespołu (wobee braku Mrugały wstawiono pod
.
. .
.
pod
Jt;gO nazw1sltJem mnego gracza)
czas spotkania o wejście do klasy
państwowej AKS Polonia (Byt o m) • Za to Sanlo P rzewinienie kie-

Składy

z

na mecz

Węgrami

Kaplt:in związkowy PZB - Derda ustalił następujący sklad plc;ściarzy polskich.
którzy wystąpią pod firmą „\Varszawy"
i „Sląska" w spotkaniach z reprezentancją Budapesztu w dniach 24 1 28 bm.
Barw stolicy bror.:ić będą: Easpercz::>k,
Grzywocz, Baz:trnlk,
czortek, Stysiał,
I~olczyński, Szymura 1 Klimecltl. Rezer·
wow!: Patora, Tyczyńnl<i,
S:;;ymańskl,
Komuda, K::.źmlcrczak, Pisarski, Arclladz
ki i Jaskóła.
Sląsk i·eprezentować będą:
Koloc!yjs1d

(Lubiln), Bn6'Aka., K.:i:ui.:i., ll.<.u.1.lil..k.,

sznajller (Nowara) Franek 1
Kolotl~'jsld,

vacat....

Białkowski.
St~·sial i ;coiczyńsJti przed
ułiadzą się na miejsce po-

spot!mnlami
bytu trenera Sztama (do Itatowlc lub
Olsztyna), który doszlifujo ich formi:.

nie

Reprezentanci
mogą otrzymać

ur:opów

WAR.SZA\VA. - Krakowski Związek·O·
l<ręgowy Holrnja na Lodzie zaw!adcmil
PZHL, że reprezentacyjni gracze Polski
i zarazem zawodnicy KTH Crorich. Le·
wackl, Nowak 1 Rzeszut nie mogą otrzymać urlopów na okres przy&otowawczego obozu treningowego reprezentacji
hokejowe.! Polskl. Obóz ten trwać bę
dzie od 15,11 do 15,12.
Crorich pracuje w Społem Krynica, Lewaclcl Jest uczniem Liceum w tejże miej
scowoSci zaś Nowak i Rzeszut są zatrud·
nieni v1 piekarni „Robotnik" w J{rynicv.
PZHL zwrócił się w dniach
najblticzłonków obowląZkowa.
szych
do GUKF z pro~bą o interwencje
Pkt. 3. Pr<islmy o przyl>ycle w dnlu 17 w tej sprawie.
listopada br. o godz. 18 do Lok1-1lu ŁOZPN
kolegów: Paprockiego Szczepana, Sikorskiego Marlana 1 Raclęcklego Stanisława
celem :.łożenia
wyjaśnień
przed ret.
dysp. Kol. Sędz. ŁOZPN.
Pkt. 4. Proslmy Kolegów Dąbskiego_ 1
W dniu 19 listopada o godzlnle 19
Parola o naelc,łanie w elągu 24 godzin w IGkalu ŁOZPN przy ul. Płotrkow
sprawozdań z meczów z dnia 7bm.
Pkt. 5. Proslmy o przybycie w dniu skiej Nr 67 odbędzie si~ walne zebranie Związku Hokejowego,
18 bm. godz. i9 kol. KaŹ!mlerczaka.

Hokeiści radzą

zdrożniejszego od przyjmowania preparatów medycznych, mających ten sam cel. Ten młokos wcale
pewnie nie jest żonaty, pachnie to aferą uwiedzenia
młodej niewinnej dziewczyny.
Spoważniał więc
i, nie mając już ochoty udzielania rad, odparł chłod
no:
- Może i jest taki doktór, ale ja go nie znam.
A przy tym nie pośredniczyłbym nigdy w takich sprawach. To jest niedozwolone. Nie tak łatwo zresztą
natrafić na takiego doktora, który by chciał się na to
zgodzić. Pan oczywiście może go sobie szukać, może
mu się to uda.
Mówił poważnie i patrzył na Clyda badawczym,
podejrzliwym 'Jl rokiem i doszedł do przekonania, że
lepiej nie mieć nic <lo czynienia z taką osobistością.
Cly<le wrócił więc do Roberty ze świeżym pudeł
kiem lekarstwa, chociaż ona stanowczo zaprotestowała przeciw temu. Przecież nie działało wcale, pocóż więc ma je brać. Ponieważ jednak nalegał, zgodziła się osfatecznie.
Starał się jeszcze przekonać ją, że cała niedyspozycja może być z zaziębienia, albo jest nerwowej natury. Hoberta jednak, ssidząc z jego tonu wywnioslrnwała, że cierpliwość Clydn ma się ku końcowi i że
widocznie nfo zdRje sobie dokładnie sprawy z 1;ego,
co jej grozi. Czyżby Clyde nie miał ochoty dłużej się
!'lią opiekować? Cóż ona wtedy pocznie?
Cly<l'2 tak łatwo poddawał się różnym nastrojom,
iż teraz, usłyszawszy od aptekarza, że należy czekać

rcwnik sekcji piłki nożnej AKS .Siwiński otrzymał także dwunasto-

miesięczną

dyekwalifikację,

zaś

w

klub uknruno grzy\'mą pieniężną
sumie 3.750 zł.

Sześciotygodniowq dyskwalifikacją

ulrnrano Konarskiego (Widzew) za
brutalnq grę podczas spotkania kla_
sy państwowej Widzew - Rym.er.
Surowe napomnienia za wYmyślanie
podczas meczu AKS - Polonia (By
tom) otrzymał Cholewa.
DZL4.Ł OFICJALNY LOZPN
KOl',flJNIKA.T NR 69
Podaje się do wiadomości dalszy ~
:ozgrywelc klasy C:
1. 21.11.48 Grupa II
BoU:ko Marysin godz. 13 Marysin
Wima.
21.11.48. Termin VI. Grupa Y·
Bol.slrn Łask g<>dz. 13 Łas>:!.owiak
Dru>karz bol$ko PKS u godz. 10 chemiczna '._ ZZK Karsznice, bo1s.Jco ze16w
go~. 13 Wlólmlnr_:i: , Zelów - Mechanllt
Pao:.c;n1ce, boisko Za; Wola godz. 1<1 Metalow1ec - ZMP „6' II.
:?ll.11.43 Termin VllBolsko· Zd. Wola godz. 10 ZMP ,,&'' Zd..
W-ola - Łaslwwiak, boisko PKS U godz.
10 Mechanllt - Metalowiec u. Wola, b01sko Karsznice godz. 13 ZZK Karsznic&
- Włókniarz Zelów, bols,ko Sieradz groz.
13 Drukarz Sieradz - Ch.emicwa Pabianice.
2 a) Wyznae:za się powtórny terml.n.
za>\•odów Bawełna - Gwardia Łódź na
boisku TUR P. Lud. w dn. 28.11 '8 r.
godz. 11.
b) Wyzna= si<: i3 minutową dogrywk-:
zawodów ZMP Unla Konstantynów Spożywczy na boisku Konstantynów co-dz.ina 13 na dzień 21.11. 48 r.
c) Odwołuje się z3we>Cly klasy B DKS
Aleksandrów - Ognisko.
d) Wyznacza się finałowe spotJranla o
moralny tytuł mistrza ltlasy C jak na-

I

st<ll>uje:

BolSK<:> TUR ?:... gooz.. 11) '1'.UR
Ognisko.
.ia BolsJ..:o Ognis~ godz. 10 Ognisko - TUR III.
2) Zez·wala sic: zawodnil:ov1i Rajtarowi
z KS „Boruta'' na dalszy ud.ział w zawodach o mistrzcstwo, gdyż n3 podstawie opinll delegat6Y1 l treści protokótu
sędziego, WG i D nie dopatrzył si<: podstawy do tt!>=tr~nla zawodnika u.stm:ięte
go z bO:i(;ka w dniu 7.11.400 r.
4 Karze s.ie zaw(}dników: Musiała Jana ·z DKS Aleksandrów jednoroczną dY·
skwalifikacją od dnla 31.10. 48 r. do 30.10
49 r. § 124 pkt. e za umyślne l<opnięde
zawOdnika
bez Dilki na zaw0dach w
dri!u 31.10. 43 r.
bl Bartczalta Zdzisława z RKS „Skra''
sześctom!esii:czną
dyskwalifikacją
od
dnia 8.11 48 r. do dnia 7.5. 49 r. § 124 pk~.
t. za uderzenie zawodnika na zawodach
w dniu 7.11 ł8 r.
cl Smlgielskiego Jerzego z ZKS ,Tramwajarz'' dwumiesięczną clysk:Wali!Jkacją
od dnia 15.11. 48 r. do dnia 14.4. 49 r z
odliczeniem miesięcy
zimowych ~ J2ł
pkt_ e za brutalną grę n:i zawodach w
dniu 7.11. 4S r.
d) Marciniaka Jerzego z KS Partyzant
jednoroczne, dyskwallfllrncją od dnia 8.11
43 r. do dnia 7.11. 40 r. § 124 e>kt. w i v
z"' podanie świadomie fałszywego składu
n3 zawOdach w dniu 7.11 ~ r . oraz awuletnlm pozbawieniem piastowania mandatu kapitana drU<!:yny Od dnia 11.11 43 r.
do dnia 7.11. 50 r.
21.11.~3

III -

8.11.

0

(Dc!rnńozcnJe na.stąpi)

do drugiego miesiąca, mimo obaw o własną przymimo, że sprawa Roberty wbijała się klinem
w jego własne sprawy, gotów był spokojnie, obojętnie czekać cały ten miesiąc.
Roberta może się
myli. Robi się tyle zamętu może zupełnie niepotrzebnie. Zobaczymy jeszcze, jak podziała nowa doza piszłość,

gułek.

Niestety, nie było żadnego skutku. Roberta podo pracy. Wymizerowana okropnie zasiadła
do ro})Qty, która mia!a być dla niej tym utrudzają
cym cwiczeniem fizycznym, ale i to nie p,omogło.
Dlaczego Clycle tak łatwo pogodził się z sytuacją;
Czyż naprawdę liczy, że w następnym miesiącu coś
się zmieni? myślała z rozpaczą.
Trudno coprawda wymagać od Clyda, żeby mógł
zrozumieć całą głębię tej sytuacji..
Z rozpalonymi od pocałunków Sondry wargami
udał się do dawnej kochanki, której bledziutka twarzyczka i przerażone oczy powie<lzfa.ly mu na vJstę
pie, że nie zaszła żadna zmiana.
Nie mogła być bardziej znękan~ i zrozpaczona
ni± przedtem, osłabła jednak bardzo od leb1rstwa
przyjmowanego w nadmiernych dozach i czuła się
bardzo źle. Powiedziała mu, że śmierć jej nie przeraża, że woli umrzeć, niż wyjawiać ludziom S'-!v3 hań·
wróc±ła

hę.

d. c. n.

__Ł_od_z_i_/Dotac,je
.-D_z_i_e_n_w

Ra.dy Państwa zostaną wyczerpane

·i osztzednie
racjonalnie
remontowq
wielkq

----~~~;-,\~~.;-~~;~~---..J~~:w~' Zrozmachem,
(Zglerslca 63),

Rowlńs~!ej

• Koprowskiej

prowadzi Ł·ódź
::!a~1~ ~r~~~~i; ~~~~;;,~~~~c~).(Pomor;']ł.!'f'flfI' Jf\ 'fl'm\l./~ W pełnym toku znajdują się w prowadzenia tej ważnej
IJ"JJI.. Lflfil.LJ. LJ1 .ll~ Łodzi roboty remontowe. Akcja, jesienno - zimowej.
0

TEATR KAMERALNY

rozpoczęta we wrześniu posunęła
się już daleko naprzód. O jej zasię

u1. Daszyńskiego 3ł.
o godz. 19.15 sztuka Tcrence Rat·
pt. „Kadet Winslow"„
TEATR ,OSA'• ·
Dzlś , :a3J.:~?:1 ~9 •;; 1 ~e 1 ·S: 4 ~otn1.edzlelę
l święta o godz. 16 1 1s.3o komedl& mu·
pt. .PEPINA'•
~·czn1o R
MUZ'l!"CZNEJ
KOMEDII
TEATRStolza
„LUTNIA".
Godz. 1915P~~~~~s~a H2:tENĄ'· opera
1tom1czna ·w 3 al<tach c5 od$lonachJ muzyka J. ottenb3cha.
PARSTWOWY rEATR POWS'ZECBNY
n Listopada n - tel. t5o-36
ooi~~z:fiJ\'' - H. Hc!jermansa
w pią.tei.: dn. 12.11. r.b. przedstawienie
~~zeg~~· prem:lera Sl'ltukl nu Erenbur·
„Lew na
iv~J~~:' 0P~~s~:Jg
Łódź, ul. Jaracza 21.
~~ 0Ja~actzo;~~5 t.f,P~~!u~0:1~~

gu świadczy to że zaangażowano
'
.
do wykonama remontów na peryferiach w domach robotniczych
ponad sto przedsiębiorstw budowlanych. Nad naprawą dachów,
h d o.
.
.
zagrozo?yc.
za.b ezp1eczen1em
mow, remontem ustępow I studzi~n i pracach instalacyjnych, _wo
elektrycznych itp.
dociągowych,
pracuje co najmniej 2 tys. '.robotników, nie licząc tych, którzy zajęci są przy przewozie materiałów budowlanych i usuwaniem
gruzów.
Nad całością akcji czuwa nadzwyczajna komisja dla racjonalnego i oszczędnego zużycia dotacji
Rady Państwa. Komisja ta i szereg jej podkomisji
PRACUJĄ BEZ PRZERW
co daje gwarancję celowego prze~

ooMu ZOŁNIERZA

Dziś

tłgana

ga

Str. 5

roRIER POPULARNY

Nr 312 (1096)

wa=··.

blem".

TEATR „MELODRAM"
OKZZ~. (Gmachweselne•
godz. 19,1518 „Gody
oTraugutta
widowisko l:idowe w u!cladzie 1 rezy~rll
Leona Schillera.
OSTATNIE 2 WYSTĘPY
KALINÓWNY W LODZI.
Niezwykłe powodzenie jakim cieszyły
się niedawne 3 wieczory pieśniarskie DO·
RY KALINOWNY, skłanlty artystkę do
dania w Lodzi jeszcze 2 (ostatnie) wystę
py w sobotę i niedzielę 13 1 14 b.m. t> godzinie 19,45 w sali Filharmonil. Program
In.
częściowo zmieniony, obejmuje m.
szereg Piosenek 1 scen charakterystycznych. Bilety w kasie FilharmonU od
10--13 1 od 111-tej.
ul.
Dzlś

Dnia 13 listopada. br. 0 godzinie
18.30 w lokalu WK PPS przy ul. Ja.
ra.cza. Nr 45 odbędzie się ogólne zebranie Se~cji Grodzkiej NauC"Lycieli.
Obecnośc obowiązkowa pod rygo.
.
rem partyjnym.
Z!\l"Ząd Sekcji GrcdzkieJ
w sobotę, dnia 13 listopada 1948 r·
o gcdz. 16 w Iok:i.lu dzielnicy przy
uJ. Andrzeja Struga Nr 46 odbędzie
się odpra~va • Gekreta.ny i ska.rbn!ków Kom.1tetów I stopnia o:L"a:z kuł
!~~ s:=.c~~!~:r;~o;o do DzielZc względu na ważnl>Ść poruszanych spraw na odprawie obecność
wyżej wymienionych obowiązkowa.

MUZEA MIEJSKIE
SztukJ - WJęckowsk1ego 36, otwarte od
prócz pllnledziałków I piątl{ów.
Prehistoryczne - Plac Wolności Nr 14,
czynne codziennie 011 10-17 prócz poniedztałkOw.
Etnograficzne Plac Wolnośc1 Nr 14,
czynne cctdzlennle od 10-17 prOcz ponle·
d21alk0w. w niedziele t święta od 11-11.
Muzeum Przyrodnicze w Parku Slenklentedzlał!tów
PlastYl<ó\v - ul. PlotrSpl>łdzlelnla
.lrowska 10.2 - Wy.sta.wa prac malarskich
w1cza ~zynne od godz 10-17 orócz on- pod odpowiedzialnością Partyjną.
Mleczyslawa SfęmtńskleRo. otwarta od
godz IO-IR
Dz'ś, w piątek dnia 12 bm., o g.
Park
· Ośrodek Propagandy sztuki Sm. H. Slenklewic-za - Wystawa obrazów 17, w lokalu dzielnicy Zielona, Po·
olejnych, temper 1 rysunków artysty ma- łudniowa 65 - odb~d:>Je się odpralarza H. Kryska, otwarta codziennie od wa sekretarzy i przewodniczących
10-13 1 od i5-18, w n!edz. i święta od kół partyjnych.
10-18.
!0-17

MARKSISTOWSKI KURS DLA
br., 0 g.
l~, w świetlicy K. Ł PPR odbędzie
się zamknięcie kursu.
W programie referat I. sekr. WK
ul. Marsz. StąUna 1,
ADRIA
„o.sta:ni Mohikanin" - godz. i 6„ 18 , PPS tow. Sołtana nt: „Rola inteliZ~ednoczonej Partii ~lasy
gencji
20, w niedz. 14.
R.obotnicze.i", sprawozdar>J~ :k1er~w
aA[~~Jc d~z~1~1~~~~?c!!.i~~o~~~ety.
„Zaknzane piOS'ellki" (n<YWa wersja) mka kursu tow. Janowsk1e„o oraz
i;odz. 18, 20. w niedziele 15. Film do_ wręczenie świadectw ukończenia.
zwalony dla młodzie2y.
1
8 w nie.... ff-U-A:....~.::
i6.
dzielę
F!Jm dozwolony dla mlodzleż;y.
GDYNIA - ·~J oaszynsK:1&110 2:
8
0
~~ fi-~a:._ ~~~~ 1 ~~~cf2 , ?s~'i6 , 1 1 i, 8 fs: 11.40 l~~~~c~! lJ~ ~?a!'A~1!d.smh.

w ruecizi~~~flii~~~~~a

BA~'.~~e~z~~·1J.rd.'.:c ~~~~sf ~ ~~'.

akcję
ślić, że o akcji łódzkiej Rada Pań- złotych.

·

złotych

ma
Jeden milion
stwa wypowiedziała się pozytyw- być wydatkowany na studia wstę
Celem odpowiedniego poinfor- nie, podkreślając to, iż zrozutnia- pne, próbne wiercenia i pompqwa
nia w okolicach Niebieskich Zr6mowania społeczeństwa o przebie- no potrzebę
gu całej akcji, przewodniczący RATOWANIA DOMOW PRZĘD deł, z których woda w przyszłości
ma być specjalnym rurociągiem
NASTANIEM ŻIMY
nadzwyczajnej komisji, wiceprezy
dent, tow. Bugajski, zaprosił na oraz że społeczeństwo zaofiarowa- doprowadzona do Łodzi. Państwo
ostatnie posiedzenie komisji przed ło bezinteresowną pracę, która u- wy Instytut Geologiczny studia te
stawicieli prasy. Uczyniono to po możliwia powiększenie zakresu ak zapoczątkuje w najbliższym cza.
..
. • CJl.
. d z1ec,
.
s1e.
I. t rzeb a powie
raz pierwszy
Na terenie Starostwa Łódź W dalszej części obrad okazało
iż dobrze się stało, że umożliwiono
w ten sposób przedstawicielom o- się, że wiele rad ząkładowych Północ wydano już 34 milu. złopinii publicznej bliższe zaznajo- zwróciło się do komisji z wnios- tych na remont bloków mieszkalmienie się z realnymi możliwościa kami o betpłatne przydzielenie pa nych przy ul. Franciszkańskiej i
mi racjonalnego wykorzystania py i smoły, z tym, że robotnicy Zawiszy. Na zabezpieczenie dorządowych kredytów na cele re- satni podejmują się wykonać ro- mów na innych ulicach wyasygboty gospodarczym sposobem. Po- nowano 22 miliony zł. Nie wykomontowe.
Na wstępie konferencji wicepre nieważ chodzi tu o ludzi zamiesz- rzystano ich jednąk jeszcze w pełzydent tow. Bugajski odczytał o- kałych nie w domach miejskich ni i spośród 11 zakwalifikowanych
trzymane od Centrali Handlowej przeto postanowiono zwrócić siel domów, gotowe są już cztery. Z
Materiałów Budowlanych pisma w tej sprawie z zapytaniem do Ra przyznanych ZOM--0wi 50 miln.
w sprawie dostawy papy na po- dy Państwa, czy można wspomnia wydatkowano już około 13 miln.
na zakup sprzętu, koni, polewakrycie dachów. Jak wiadomo, brak ne wyżej wniosku uwzględnić.
tego artykułu opóźnił o kilkanaś- Dalsze. obrady zmierzały do tego, czek ulicznych itd. 25 milnionów
cie dni wyknonanie szeregu prac. aby stwierdzić, czy wyasygnowa- zarezerwonano na kupno samocho
·
· o dd ano d o na dl a Ład zi k wota 302 milionów d ow
· o b ecme
· ze
· się,
Ok azuJe
w ł oski ch .
Ogólnych robót remontowych
zł. będzie mogła być w pełni wydyspozycji Łodzi dodatkowo
KILKA TYSIĘCY ROLEK PAPY korzystana do 1949 r. Bawiąca w Zarząd Niechomo~ci wykonał już
na podstawie rozdzielnika. W ten Łodzi ekipa kontrolna Rady Pań- bardzo wiele. Na 189 zakwalifikosposób Zarząd Nieruchomości roz stwa przypus:;icza bowiem .ie oko- wanych d0mów,
lYYREMONTOWANO 173 .
porządzać będzie ogółem P?nad 20 ło 25 i_riil~. złotrch, prz;znanych
tys. rolek papy, co pozwoli zaspo- dla dzielnicy połnocnej Łodzi nie wydaJąc na ten cel około 25 m1In.
zostanie wypdatkowana. Sprawo- Z 402 zaplanowanych dachów pokoić potrzeby miasta.
Odczytano także nadesłane przez zdania, złożone następnie 0 prze- kryto papą 175 (74 tys. m. kw.), co
Kancelarię Rady Państwa pismo biegu akcji wykazały jednak że pochłonęło 15 miln. zł. Zreperowa
zalecające zwiększenie tempa ro- nie tylko sugestia ta niP ma Pod- no 35 studzien, 14 ustępów. Instabót i właściwego poprowadzenia staw, ale że zachodzi możliwość lacje elektryczne przeprowadzono
w 39 domach, wodociągowe w 13.
akcji. Akcent ma być położony wyst4pienia
Na materiały budowlane wydano
O ZWIĘKSZENIE
nie na remont poszczególnych
dotychczas do 40 milionów. OgóKREDYTÓW
mieszkań i drobne naprawy, lecz
na rem~mt całych domów, w któ- zwłaszcza dla Zarządu Nierucho- łem wypłacono za roboty 44 milio
ny, gdy zamówienia dotychczasorych mieszka co najmniej 50 proc. mości.
robotni~~w .. W niektó::yc? ośrod- Miej~ki«; Zakłady Kanalizacji i we opi~wały na 77. mi~ionów.. Z~
kach m1eJskich nas~aw1eme .władz W~dociągow do 1 grudni'! wyko- rząd N1~ruchomośc1 m~wątphwie
szło w mylnym kierunku I było naJą nowy rurociąg wodny od Pla wyczerpie całą przydzieloną mu
:::powodowane żądaniami miesz- cu Zwycięstwa do Widzewa. Trwa sumę 145 milionów.
Na remont .3 domów na Stoka<;h
kańców,. które nie pokr;::-vały się ją pertraktacje w sprawie nabycia
cystern do wody dla Bałut. Na wydano 20 m11n. Na remont kąpie
z zasadnicz;vm ~elem akcJl.
Na margmesie warto podkre- cele te w sumie przyznano 9 miln. lisk z wyasygnowanych 7 miln. około 4 milionów kosztowała bu-
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Państwowa Centrala Handlowa Iska w Łodzi otrzymała dla

w swoich hurtowniach

.

~pozy".'7~
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m~erw~ncyJnych

.

1

dla

l'
ce _ow
przeciw-

pkir~emySł °:-VPY~htrpkrzy k~h?Y Kihn- dzb1ał~ia spekulacji, do sprzedaży

80 1

IeJ 23 4 roz-

:o. otmkom dalszych 5 milionów
10 . .ov:s
s ego
,
P.ocz~ła sprzeda~ JaJ z kontyng~n- JaJ. .
JaJa te rownież sprzedawarte hę
tow mterwencyJnych dla łodzkiego świata pracy. Jaja sprzedawa- tlą po 20 zł zostaną one rozpro
·
.
d
kl
ł
20
1

~~~:o~~~e!~~mwajowej

przy ul.
Jak z tego wynika, możliwości
wykorzystania otrzymanych sum,
pomimo tego, że firmy budowlane
są przeładowane :pra~ą. Tempo
prac prawdopodobnie me osłabnie,
gdyż chodzi o szybsze ich wyko·
nanie ze względu na
SPODZIEWANE OBNIŻENIE
TEMPERATURY.
d
... dl
.
h
U
b' ruc obmótiondo 10 1{Odsn;isb]~ ~ 0 7
o prze ię 10rcow 1
10ru ro
rjest
ta <;J~ó onb rdo i zul z howam~ ~au ow anyc na m1e1scu
en~<. w
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.:=..R::-B· Y\::T=~- ~~: ft~łówl:o~s p:~~~ni~!~~zi ;-'~~;~~e ~~!~~c~~:t~;~dzf!~~: p~o:-va~zo~a
gastronomicznym.
zakładom
.
PCH
ół

Spożywco'w
·
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'yts~tema~ycznie

0 g em
Nalezy zaznaczyć że akcja inma na swoich skła
terwencyjna przepr~wadŻana .iest
.
dach J?Ółtora m~lion~ jaj. .
prlYSZłCSC'
~i~~!~~e~ icz.~u:rlu~ej~;ur1~~-'i~~ó Oprocz tego, Jak się dow1a.duJe- na podstawie zarządzenia Minirrnl9._2ou1~\„emonow i1•:
•
Aua. dla wsi. 13.00 Przerwa.. 14.SO z dzi:J. my, Centrala Mleczarsko-Ja1czar·· sterstwa Przemysłu i Handlu.
!Dla mlodzleży>
Ładnie, że ojcowie naszego miasta
„Aleksander Matrosow'• - gOdz t6.3a prasy, 14.35 Z twórczości Mozarta (pł.J.
rr""''O<lZ"ll c.ue~i<:ŁD"- walltę z bru14.65 Wi.ad. sport. 15.00 Kornll'!1.ika.ty. 13.30. 20,30, w nlcdzlele 14.30.
d;;,;; i u1cchlUJS" twei~: przyjemnie, że
muz. lekkiej i tanec?._
Pab1an1ck~·.
-· Ruda
MtJZA
15.30
płyt. 15.20 Pog. aktualna. ncj z Kwadrans
18, ::o, w nicdz. lG. 15.05
- godz.
„Gilda"
nareszele prasa. napisała., ie walka roz
8 aud. słow._muz. z cyklu: „Białe knt_
Fllrr. niedozwolony dla mło<i.Zlety.
poczęta.. Była. ona rozpooynana Już
I
kl" w opra.c. B. Busin.kicwicza. - 16.00
POLONIA - 01 P1otrkowska 01.
wiele razy, a.le tera.z rmpoC'Lęto Ją
00pi50 i C.Złere1• łodzianie
ogólna. lS.40
lG.SO Skrzynka.
Tajgi'' -lgodz. 16, 18.~.0. 21, W Dzie!nni:k.
„P:"e•ń
śl11apel górnikóv.r
podejmuje
„Wieś
n!edz. t~.30.
ZDOIWU.
Melodie
16.50
Tok.'.lra,
E.
pog.
skich"
1mm dozwolony dla młodzieży.
Do wszystkiego człowieka kultural
Do ~ejskiej Rady Narodowej nie może bezpośrednio porozumieć
ludowe z płyt. 17.00 Konc. dla przodO\v_
PRZEtHVIOSNrn - 2eroms1t1ego ~•/'I•
mll'i:na przyzwyczaić. A my,
.. w tych d,niach się z nimi, celem zebrania „niezbę- nego
pracy. Trao.sm. do Czechoslowa_ w. Łodzi Kwpłynęło
„Pan! Miniver" - godz. 17,SO, 20, w nlków
h
. .
.
• .
Ł--'
C
l
Koncert
18.0J
zawodach".
„o
17.45
cji.
niedz. 15.
„,..,_Zlallle, pra.gmemy przec1ez uc oroo:rywk. 18.35 ,.Uliczka Klasztorna" - pismo z ance aru ywilne3 Pre- dnego materiału. W związku z tym
Film dozwolony od lat 18
12 odc. pow. racl. 19.00 „Miirynarze s. zydenta Rzeczypospolitej, przeka- Prezydium MRN zwraca si·ę za n. a- dzlć za. ludzi kulturalnych.
Rono rr.;1K - 01 l(Hlnsk1e~·o 111:
na
Przy,;wycza.ili.śmy się słuchać
aud. „S!użby Polsce"· - 19.15
„Cygańska miłość•' - godz. 16, 18.30 P." hod-'.
. . j t i
.
Konc. symf. w wyk. Ork. Filh. war_ zuj~ce MRN do sz~zegół~wego z~a szym pośrednictwem do wymi·e21 w niedZ 13 30
·.,.c
rogac11 u 1ie m11ie an a przec
ST.a.wski-ej P/d :M. 11.fierzejcwski.ego. 20.00 dania cztery skarg1 łod
Jnim niedoiwoion.y dla m·"'dzl-~y
' • Ł o- prawldł"""'·
a J mia n1'onych wyz"ej 4 mi esz k ancow
1 d"1e •·
.,..,_!enm·1c. 20.20 „ Meo
"' ""' ·
„.vo na. dra gą stro!lę, przy.
J zian,
· · St . ł
.....nccznc ··. ...,„
ao~~A - ul. Rzgowska 84:
T . . k :z;wyeza!Jlśmy się nie wskakiwać 1
ams awa eza1,rn, ana dzi aby zgłosili si
.,Narzeezona z TUrtcmenit" - godz. Gra Zespół .r. Orzechowskiego. 21.10 w. now1c1e
w bi„.,.u
.He.nry.ka i naJ-'wczes'n1·eJ· do b1·ęurmaoRza1dwy1e(NJao-· nic w~rs!<».kiwać
Ak. Moui.rt lt-ó kKwarte~ lF_dur na o2h16:i.
w nledz 16.
18,
..., z tramwa"
k Matuzal.e
S
.30 JKacprzaka,
a rzypcc, a w ę l wio onczelę. dla młodzlety.
Fllrn20,dozwolony
ju. pn;yzwycza.iliśmy się nie podcho.
celem ud . l .
„Litemturn frru1cuska szermierzom po_ ana zym ·a. Wym1en1en1 miesz- wotki 16)
łlEIHJRn _ •. , Rzi;:owskll :a:
zie erua po- dzić do kasy biletowej w kinie poza
.
'
„Wesoły pensjonat•' - godz. 18, 20,30, sto;>pu". 22.00 .,Od m~lod1l do melodii" - kańcy naszego miasta odwołali się
bardzo
Gra Sekstet P. R. 2.30 Monlla.ż tlti·rięk. do Prezydenta Rzeczypospolite]·, trzebnych WYJ.aśnień. i informac. ji, kolejką i jeszcze do wielu,
w niedz. 1s,3o.
p
h
• t
. I
d
h
któr
bez
23.10
wiad.
Ost.
23.00
Pu~.
proc.
z
lG.
Film dozwolony od lat
yc. me mozna na ać ich wie u pazy ecznyc r.i:eczy, rzy-z;wyMuz. ta.nec~. 23.20 Progr. na jutro. - apelując od decyzji, zapadłych w
IT\ 1.owy _ ui KlllnsJtle.i:o 123 ,
. cz'i!.'li.śmy sie·
„stostra lokaja'• _ godz. 16,30, 18.30 , 28.30 Konc. ::Oyc-ren. 23.59 Zak. aud. i ich sprawach na. terenie różnych sprawom biegu.
1\-Iam wrażenie, że nie sprawi nam
Hymn.
21l.'11. w nie<iz. H,30.
zbyt.niej trudności przestrzeganie
urzędów łódzkich.
Film dozwolony dla młodzieży.
IWIT - Sałucld Rynek 5,
czystości na. ullcach, za zaśmiecanie
Ponieważ skarżący się w swych
„casabl:lnca" - godz. 18, 20, w n!e· którycb w dużej mierze J>O?!Osimy
d
. h d o Ił
. po d a l"I swo1c
h rue
.
dzielę 16.
odnowledzialność.
c a
p1smac
Fi.Jr niedozwolony dla młodz!e:l:y.
.
.
A
nych adresów, prezydium MRN Wypadek na RzgOWSk.fe j
'.r~CZA - ul. P1otrltowska 108:
le rue tylko my, sza.ny, zamysle-- -·- ·- · •Zakazane piosenki" cnowa wersja) ni pn.echmlnlc jesteśmy winni.
W dni
godz. lłl,30, 18,30, 20.ao, w n!edz. 1uo.
Mz.ło jest na ulicach eknlYneczek
u wczorajszym, około godziLEONARD CASSINI
Film dozwolony <lla młodz1ety.
ny 22, na ulicy Rzgowskiej, na prze- do śmieci, mało wozów zbierających
w FILHARMONII.
S'ATR'Y - stenklewlcza
z ullo nieczystości.
ciw poses·1 N 13 d tał ·
·w piątek, 12 listopada r.b., gcdz. 19,15 w
„Dzlew<!zęta z baletu•• - godz. n, 19,
su;: po
OS
•
r.
J
ramach koncertu symfonlcznego Fllhar21, w niedz. 15.
Należałoby io Jakoś zorganiz<>wae.
tramwaj mężczyzna przebiegający
. . : 'fri~.,~:r·~·
monii wystą"Pi znany pianista brytyjski ~~.:·.·~
Film dozwolony od lat u.
Nie jest to żaden problem.
LEONARD CASSINI, odbywający obecnie "'J' 1• • f i[j p'"' ;,
Wl8ł..A ·- ul. Daszyńskiego t:
Już ml się widzi obr'I". tJrzys:dośostatnim momencie przez jezdnię.
I'.,
„Tchórz·' - trodz. 17, li. ·lit, w nie- t<mrnee koncertowe po Pol<:ce. Artys!a . I
Okazało się, że jest to Antoni Po eł najidealniejszego. kultu~alne"O
na afiszach
7.atn!ast zapowiedz!anego
olon7 dl•a mtodz1e•y.
dzFJłmlelę~olz5w.
„
utwoChopina wykona szereg
Koncertu
"
u
łodzianina. Vłyjdzic z domu, papier.
zamieszkały w Tuszyni
krzywa,
rów solowych Scarlaticgo, Kabalewskie1rt.OKNIARZ - ul. zav~adzka 11:
wnubęd.otje
ruchem
eleganckim
kl
le.
Wezwany
8.
żródłowej
ul.
przy
„Czerwony krawat" - godz. 17, 19, go, Rachmaninow.a i innych. Poza tym
•
k ta t
ś · t i
orkiestra Filharmonii Miejskiej pod cl;•:11, W nledz. 15.
. k"ie.go stwier- caI d o m1e n me . s nie grzeczme
. M"!eJS
karz p ogo t ow1a
FJbn dozwiolony dla młodz!e•y
~ I
ORMICKIEGO
rekcja WŁODZIMIERZA
. "
w ogonku w „Polonii". czy „Wiśle",
wykona Allegro Symfoniczne K. Sile-orWOl.NOS(' - ul. Nap!Orkowsklegci 111:
dził ciężkie obrażenia ciała i prze- nie popychając nikGgo, - w nocy b~„Pleś11 Tajg!" - godz. 15. 17.30, 20, w sklcgo, v Symfonię Schuberta 1 Taniec
wiózł go w stanie beznadziejnym do dzie ltt1rzystał z publirr.nych szale""ll!m'lll!i.611.Jłl,~
słowiański oworza!p Kasa Fllharmon!I
n!edz. 12.30
........
i
tó
""
czynna codziennie od godz. 10--13, zaś w
Film dozwolony dla mlodz!e~y.
w, 0 le OC'Z.r „.śele przl"-:-acni ojcoszpitala ŚW· Jana.
dn!u koncertu od 16 do rozpoczęcia.
ZACHĘTA - ut. Zgierska 28:
wie JlaS?.:Cl?O mia.sta - i o tym WTes'l':D eh d
·
.. Noc w Casablance" - godz. 18,30, część bHetów przezn.acz-0ną dla członków
o o zenie w tej sprawie prowii cie pomyślą•
- Gdzieś w pobllżu musi być wo.
zawodowych. rozprowadza
związków
.I0,30, w n!edz. 16,30.
dzi Milicja ObyWatelska. (o).
·
W;ydz. I{,ult. - Ośw. OKZZ (Traugutta is). da! Na. pewno!
l'ilm dozwolony dla młodzieży.
BOP.

Skarg1. do prezyden ta RP

\
,KONCERTY
11

Pod tramwa1·em

WmzJa

Str 8

!Yalq repor•aż

,,l'JCICCZlii'' do· 1111t;C1Dil

DOROŻKARZ

STARY

17 osobowej spółki skórgumowei

,,Przywiązał się człowiek do tej
ła, ale też i ludzie byli inne, szanow SWolm zawodzie. Najczęściej iwot- wać się mnieli. Młody człowiek, jak szk~iny i do tej dryndy_ żal byłokać go można :koło Dworca Kaliskie- umówił się ze swą wybranką na spa- by to Sprzedać"_ powlada filozofigo, gdy wtulony w miękkde siedzenie cer, to nie ciągnął jej po Piotrkow- cz.nie i naraz ożywiony zwraca się w
swej .świeżo - odnowionej dorożki, skiej w te i nazad. bo by sobie ogon stronę dwóch jegom-0ściów. którzy
Józe~ .Walczak już 40 lat pracuje

osło~1ętr budą od wiatru, czeka na
pasazerow. Z daleka już można rozpoznać jego zaprzęg, po ślicznie ut~zymany!ll śiwk~. który niespokojme grzebie nQgą i gryzie wędzidło·
Tłum łudzi wychodzi z pociągu i
z pośpiechem podąża na przystanek
tramwajowy. Niewiele osób bierze
'.aksówki, a obarczeni dużym baga.
:;:em wchodzą w pertraktacje z doroż
karzami.
Nie miał szczęścia tYm razem Józi:! Walczak. Spod budy słychać cięż
kie westchnienie - będzie musiał
czekać do następnego pociągu.
„Cóż, tTza będzie rzucić dorożkar
stwo" - .odpowiada na pyitanie,
czy długo Je~cze ma zamiar rpracować przy swoich 70-ciu latach. „Nijak lllie mogę wyjść na swoje. Dziś lu
dziSka ino na tramwaj li samochód
patrzą, koń już u nich uważania nie
ma. Ho, ho, a nie tak dawniej bywało!".

Tu stary
n1em

dorożkan

pociągnął

no.sem

wąsy.
Człowiek,

wem sumiaste

z irozrzewnień. obtarł ręka

,,Ej, dobre by-

u sukni na nic zniszczyła i zadyszki.
dostała z przyczyny gorsetu. Do fia-

kra wsiadali a tak sobie spacerek odbywali po mieście. A dziś„." - tu
wzrok starego weterana zatrzymuje
się z goryczą na młodych ludziach,
którzy ująwszy się pod ręce !I'aźnym
krokiem śpieszą uliicą - ,,każdy woli -piesik:om smarować"·
Z dalszych infurmacji Walczaka
wynika, że dorożkarstw.o przestaje
się już „kalkulować". Dzienne utrzy
manie konia kosztuje 400 zł„ podatek miesięczny 3,040 IZl. plus częste
reperacje pojazdu.
„A najgorzej, że mieszkanie muszę płacić jako llli'by :prywatna micjatywa. żeby chociaż ta inicjatywa
chciała nas wspierać, to <b ym jeszcze
nic nie mówił, - ale oni ino w taksówld się pchają". Na terenie Łodzi
mamy około 300 dorożek. Licz'bę tę
doganiają taksówki. których jest u
.nas z każdym miesiącem więcej· Siłą
faktu wńęc kOIIlile pojazdy będą z cza
sem z~ełnie wycofane rz „Obiegu",
ustępując miejsca samochodom. Ale
Józef Walczak me porzuci swego P<>sterunk\1 na „koźle" dorożki. P.rzez
40 lat !Przyzwyczaił się do tego trybu

dzień

życia.

skład Sądu

wcho-

• I• •rusze samob6jstwo
.ID ą •a on1e
mieszkańców
Zakwl
J
6
znajdu1ącej się
Howe oospodarstwa. ogrodnicze wWOJ·. 1o·dzk1·m

mętczyzny

domu WZY
Jeden z
ul. Sierakowskiego Nr· 38 zaszedłszy
w pi~do pralni,
cy, spostrzegł ku swemu przerazeni.u zwłoki mężczyzny wiszące na
pasku. Wezwany lekarz pogotowia
stwierdził zgon.
Na podstawie dokumentów. jakie
znaleziono przy samobójcy stwierdzono, że jest to Stefan Banachowski, bez stałego miejsca zamielsz~~
nia. P.rzyczyna desperackiego i:r
1
nie znana. (o}-

&

Na ostatnim zebraniu Zrzeszenia
Ogrodniczego ZSCh. w Łodzi zapoznano się szczegó!owo z produkcją
ogrodniczą i sadowniczą w woj. łódz
kim. Produkcja w tej gałęzi rolnictwa macznie się powiększyła, m. in.
ZSCh. wytypował w b·r. 70 przykładowych gospodarstw ogrodniczych
M.;
-•-·· l'"'"·
i.i.mowa ł 10 h a upraw n...,,on
Zd.t\.wa
warzywnych oraz udzielił pomocy
ro1nikom przy zakładaniu 786 hasadów. w których wysadzono 38 tys.
drzewek owocowych. Producentów
owoców i warzyw zrzeszono w 43
kołach ogrodniczych.

Pomyślnie przedstawia się sytuacja w szkółkach drzew owocowych
oraz :niemniej pomyślnie w Państwo
wych Nieruchomościach Ziemskich
okręgu łódzkiego. W szkółkach w
Milejowie zaoczkowano m· in.: 6.500
śliw, 7 tys. czereśni, 9 tys. jabłoni, 4
tys. gruszy.
Szkółki w Broniszow.ie i Garlicy
Murowanej wyhodowały 48 tys. drze
wek, które znalazły natychmiastowy
Okręgowy związek Emerytów ;z;us. na
zbyt. Do jesiennego sadzenia drzewek owocowych przygotowano tere- cctemniałe dzieci i.ooo zł.
Pl'S 1 PPR w Nowym Złotnie w wyruny na 100 tys· smuk.
ku akcji przeprowadzonej w dniu ~ lis~pada. składają 1,000 zl. na strajkug-cych
górników we Francji.

....

dzień ciągnienia

SZEPTANA PROPAGANDA
prowadzi za kratę

Po wojnie „złote interesy" 1iatural
nie się skończyły.
Sąd skazał „malkontenta" na 3 laprzed Rejonowym Sądem Wojskowym w Łodzi Pryc Władysław, właś ta więzienia i konfiskatę mienia.
ciciel sklepu rzeźniczego i gospodarstwa rolnego w Chocianowicach. - - - - - - - - - - - - - - -

„s::ita~:~~t;:ag:;;.;vi:~!:wi~:i

Oskarżony jest typowym przedstawi-

Gzymsy spa daJą

d "ó
cielem elementów wstecznych, które
raniąc przeChO ni W
przez szerzenie fałszywych wiadomoś
Administracja poszczególhych <loci usiłują podważyć autorytet obecmów w naszym mieście nie ~a~~e
nego ustroju.
· ·
sw OJeJ pie
Przeszłość Pryca rzuca dostatecz. dba o budyn k'1 powierzone
czy· Stare zmurszałe balkony, czy
ne światło na przyczyny jego nieza- połupane gzymsy pod tvply.wem desz
dowalenia. W okresie okupacji, ma- czu, czy wichury kru~zą się, o~Y
jąc żonę Niemkę, Pryc przyjął volks- wają i spadają na ul:cę._ W t;:t~:.m
Estę a syna swego Henryka zapisał mo~~~e ~\~;~~~~ ~~Ż.~~~~~i'Powodziło mu s~awiadomić odpowiednie władze,
do ,,Hitlerjugend".
b odt
·
.
u
. wted Y d osk onale i. ze spekulanc- które
wysyłaJą w. razi~ po rze Y
s1ę
kich dochodów mógł kupić sobie kil- dział. Straży OgmoweJ. aby zerwać
·epotrzebne częs'ci muru lub zabezod
Aktyw Partyjny wraz z delega~em
. . '
.
•
n~
Związków zawodowych oraz Komitetem kumorgowe gosp arstwo rolne·
p1eczyc zagrozone nueJSCa.
~
Ku1t.-Oświat. kuracjuS'Z6w w Tuszynku
- staną-1 do apelu pom<icy strajkującemu
Onegdaj, na przystanku tramwaj<.proletariatowi walczącej Francji i na ten
cel zebrał:
na rogu ul. 11.go Listopada. i
wym,
Od pra-cowników Sanatorium 28,160 zł.
„Spółka'•
Zachodniej zdarzył się tego rodzaJU
Od !kuracjuszy - 3,185 zł. Razem - 31,S45
zł.
wypadek. Z frontonu narożnego deze spółdzielnią
mu s.padł kawał gzymsu, raniąc AnRoman Woźnicki, były właści nę Wawrzyniak· Doznała ona obrażeń głowy w postaci dwóch ran tłu
OQŁOSZENIA DROBl\E ciel fabryki cykorii w Zgierzu, czonych. Lekarz Pogotowia Miejskiepo pnejęciu zakładów tych przez go udzielił jej pierwszej pomocy. (o).
Powszechną Spółdzielnię SpożywL e k a t z e
-o_r_m_e_a-._S_IE_N_K_O__ KSAWERY specJatt- ców w Łodzi, został w niej nasta•
•
'k t h ·
· k k'
sta chorólll skórnych, pęcherza. weneryc2
nych. p:-zyJmuje. KiUti.sktego iaa. w go· nowis u ierowm a ee mcznego. Powszechnej Spółdz1eln1
232
Wykorzystał to dla uzyskania dodzlnach 13-14 t t6-IB. Tet. 205-5.~ . Celem pogłębien;.1 pracy Komite•
.
Dr REICH~R - specjalista, weneryczne datkowych poza pensJą dochodow. \ tów SklD<TV>W"'Ch . i skoordynowania
•
•
•
~„~ J
.
.
skórne, płciowe (zaburzenia) Południowa
·wa.xoz;J;l!M ewPQ1s 11~i.1p !li Ju W tym celu pobierał on od kazde- jej z pracami pełnomocrukow I pratosbura anego cowników. PSS - PSS zwołuje w dn.
k'l
1 ograma suszu
. ' H lis~opada 48 r. (niedziela) na godz.
. cz
Dr. PIESKOW - r:erwowe. ;vey,rnętr 7i~ go
dostarczanego do ,fabryki „prowi- 10 w sali RKS TUR w Helenov..ie zeelektrowstrząsy 3-~. Zawa~a. 6 • zję". Tak więc w okresie lutego brani~ P:ezydiów Ko!Uitctów SkleKupno i sprzedaż
1947 . k wzi łon od powych 1 Pełnomocników z nastęd o czerwca
pującym porzrdkiem dziennym:
ą
IO u
·
„LEICA · · ednego z dostawców za dostarKUPIĘ aparat fotograficzny
1) Zagajenie i wybór prezydium·
Zgl06Zenia do red.akcji Kuriera Popular- J
ncgo (PiotrkOWEka 68), dział miejski, CZOne 98 120 kg SUrO\"!C3 259.000
2) Sprawozdanie z działalności PSS
·
·. . .„
.
-1001
godz. 12-14.
za I kwartał 1948 r.
zł. „prow1zJ1 ·
.
•
3) Sprawozdanie z dotychczasowej
Za bezprawie to został ukarany
Zagubione dokumen1,_
'
działalności Kom. Sklep.
ZAGUBIONO kartę rejestracyj·na hahdlo- W dniu wczorajszym przez S-~~.....
4) Referat o współpracy Komite,
wą, wydaną przez rn uru;d Sk~bowy kręgowy w Łodzi, który wyuał
~~~Iz~~v:1'~1s~e:;~f~ ~~zeruiębm~i~ wyrok opiewający na 1 rok i 6 rnie tów Sklepowych z pełnomocnikami.
sięcy więzienia oraz zobowiązują- członkami i pracownikami PSS.
'
·
5) D ysk"USJa.
· 10 tys . grzył
d
legitymację PPS, tramwaZAGUBIONO
rejestracyjną RKU-ŁOOź, cy go O zap acema
kartę
jową,
6) Wolne wnioski.
-1059 wny.
Upt.;:s Ignacy, Przeskol;: 3.

Ol...•arq
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Kontakt z Rozenbergiem i nieuczcl

Pi·erwszy Sqd Obywatelski

Na pasku w piwnicy

bł

rozpatrywała

recki Feliks Sobczak, Adam Grze(dawniej „Sclnveikert").
W roku ubiegłym władze zostały lak, Bolesław śnieć. Jan Chybowski,
powiadomione o tym, że w fabryce i Władysław Szymczak, którzy za
mocno chwiejnym krokiem zbliżyli tej popełniane są systematyczne kra- każdorazowe przepuszczenie wyżej
się do jego dorożki. Dłuższa chwila dzieże skórgumy. Przeprowadzono wymienionych bez rewizji, pobierali
którego łapówki w kwocie 500 zł. Mieczys!a'\'1
upływa, zanim pasażerowJe uloko- szczegółowe dochodzenie,
wawszy się pod budą przypominają wyniki były dość :rewelacyjne. Oka- Zawadzki (Wrzesińska 72). pełniący
sobie swoje adresy. Siwek „podcię- za?o się mianowicie, że kierownik funkcję magazynie.ra w fabryce oraz
Stanisław Wacław Zwoliński, przewodniczący
ty" batem rusza szybko, rad, że skoń .produkcji tej fabryki
czyło się nudne czekanie. Walczak Weiss (żeromskiego 150) wraz z maj. rady zak adowej (Gliniana 20), nie
wymijając stojące obok dorożki do- strem Leonem Bcdnarkie!lll (Kątna tylko wiedzieli o kiradzieżach dokorzuca z wysokości swego kozła: „tak, 47) i brygadzistą Bronisławem Rozen nywanych na terenie fabryki i nic
tai'k, dziś to albo z bagażem, ałbo pi- bergicm (Łączna 13). w pierwszych nie robili, aby im zapobiec, ale Zajane. innych pasażerów już nie ~a" miesiącach 1947 r. systematycznie wcdzkj pomógł Weissowi, Bednc;irko_ i z rezygnacją spogląda na chwie- przywłaszczali sobie skórgumę, pro- wi i Rozenbergowi w ich mad11nacjące się w gł~bi fiakra pÓstacie za- dukowaną w fabryce i wydawali ją jach, dostarczając Bednarkowi z marobotnikom - Tomaszowi Chmie- gazynu 80 kg. dobrego surowca bez
wlanych młodzieńców.
lewskiemu (Felsztyńskiego 12), Stani- uwidocznienia tego w księgach·
8 . u.
sławowi Ro.~lń\Skiemu (Centralna 37), Prócz tego obaj - Zawadzki i ZwoJózefowi Wielemborkowi (Małopol- liński k.radli· skórgumę, otrzymywaska 16). Józefowi Olejniczakowi (Gra ną od Bednarka i Rozenber~a. W tobowa 1) i Mieczysławowi Brewińskie ku dochodzenia ustalono winę w~
\mu (Murarska 42), a !którzy wynosil~ stkich podejrzan;i:ch. Orzeczei:1em
W WO)eW6dztWie łódzkim ją poza teren fabryki i sprzedawah Komisji Specjalne], wszyscy O~Karprzygodnym kupcom· Robotnicy ci żeni w liczbie siedemnastu s'lnero14 listopada odbędzie się na te- wypłacali ze swej strony po 1,000 zł. wani zostali, do obozu pracy przymurenie Sądu Okręgowego w Łodzi od każdej wyniesionej płytki skór- sowej w Milencinie, na okres do
uroczystość związana z rozpoczę- gumy majstrowi Bednarkowi, a w/ dwóch la.t każdy. Aspołeczna postaciem czynności pie;rwszego na te- czasie jego urfopu Rozenbergowi. wa wszystkich oskarżonych u,sprarenie WOJ•• łódzkiego Sądu Obywa- Bednarek i Rozenberg połowę otrzy- wiedliwia całkowicie surowy wy~
·
manych SU!m wypłacali. kierownika- miar kary.
telskiego. Sąd ten rozpatrzy w Bra wi Weissowi.
toszewicach pod Zgierzem pierw-

bywało cały
czasy!
bez przerwy rpo mieście kursował, a już z kolei żelaznej, to nie
mógł nadążyć ipr:r&-jezdnych odwozić.
do monotonnego wyczekiwa- szy proces. W
święta prawda, że ta dzisliejsza mo- ni'a na gośol. w upał, deszcz, czy dzą okoliczni chłopi.
toryzacja konkurencji nam inie !I'obi- mróz.
ły

Komisja Specjalna

utrzymywali
poważną sprawę kilkunastu pracow- wymi robotnikami
ników fabryki gumowej w Łodzi strażnicy przemysłowi: Edward Ja-

•

3·ciej klasy

Wypane po 500.000 zł padły na 712 43244 264 362 678 912 089 44342
Nr Nr 5932 w Poznaniu. 93397 w 820 868 981 45148·151 191 250 282 911
46199 285 323 399 602 47108 284 48132
Warszawie.
339 49695 930.
Wygrane po 200.000 zł padły na.
50267 51171 544 570 715 982 5276'!1
Nr Nr 58220 w Katowlcacb. 65360 w 902 53043 222 468 600 738 766 8tJ2
Bystrzycy Kłodzkiej.
54585 757 829 938 55054 100 247 698
Wygrane po 100.000 zł padły na Nr 732 56233 57574 803 58'198 862 59007
Nr 13575 22745 23346 38513 84034.
514 939 61239 266 504 773 62170 486
Wygrane po 50.000 zł padły ::ia Nr 811 63162 306 362 486 582 SilO 64167
Nr 5039 7930 25925 29231 48331 53567 358 65153 168 267 65600 519 66846
64895 69913 84706 86655 87458 93625. 67115 732 948 68038 320 5S3 611 972
69747 'i0798 71404 759 72401 888 73303
Wygraae po 20.000 zł padły na Nr 613 75124 644 896 78156 353 5119
Nr 940 5334 6138 8520 11049 15620 79293 443 648 818 80946 81428 639
1786.5 19457 22.815 24855 25193 28765 82027 559 83514 819 85120 156 335 613
28996 34185 35878 38072 39865 44027 738 750 848 981 994 86043 369 574 721
49054 49216 56525 70239 70747 74007 87111 136 277 398 475 669 959 S837P
741117 76056 78699 81959 85510 87077 537 623 650 796 986 89016 497 90285
88243 92559 92828 93291 95579 97016 782 907 91116 481 601 625 92390 500
930S9 239 95014 710 942 97072 089 270
98268.
475 761 99517
Wnrane po 10.000 zł padły na Nr 460 751 98300 436 452
Nr 1815 2954 6434 7422 564 5a3 670 660 998.
9132 11869 13040 17200 20837 24al6
25810 2622.8 871 29310 31277 33936 Dah'Ly ciąg wygranych po 1,000 \\ł
19003 13 83 106 63
34567 37025 125 601 41238 765 43832
44603 47007 48388 49033 50744 51677 2<>2 86 302 33 61 88 468 "19 504 3-3 64
711 987 52000 59633 945 60330 61531 73 655 62 91 769 99 62'3 96 904 20042
6as49 63016 114 126 69103 207 70073 72 107 16 45 265 402 15 22 67 587 652
910 '117'10 74462 989 75607 77648 79110 9 769 866 83 991 21096 138 225 374
81816 82808 83610 85763 86076 87395 '464 524 64 606 16 81 754 833 55 9013
929 89241 857 90811 95111 473 96594 22157 61 9 86 200 33 93 415 61 550 606
31 49 896 922 82 23013 125 53 77 2'i3
98034 053 99388.
Wygrane po 4.000 zł padły na Nr 92 328 39 52 89 618 64 '705 14 85 872
Nr 930 ·2024 664 994 3108 330 4-04'1 353 910 25 35 45 96 24009 77 80 155 21!1 28
437 743 5399 5119 6287 301 972 7213 50 63 310 '18 435 50 '10 84 543 629 41
2.ri 656 896 9022 025 501 748 102'73 60 721 8 834 57 86 917 69 84 25096 12~
364 540 628 635 671 11158 218 282 338 212 29 72 329 69 92 429 43 7 78 583 91
m 12002 810 13640 647 780 s19 850 623 729 929 47 26039 t49 ~1 10 s sza
1~1 298 471 548 641 681 904 15030 449 58 9 609 45 736 86 956 g 27051 60
243 255 16086 450 902 174{)9 620 18785 93 5 121 162 246 94 342 544 608 94 811
810 20200 21137 671 22167 595 '715 812 54 62 28072 '71J 149 71 224 6 3!ł8 444
910 23361 591 24001 416 568 739 25396 52 518 72 672 723 76 92 893 967 20021
618 632 919 987 26215 898 27027 383 5 2()5 41 410 22 68 629 98 '121 76 911
-łf)I) 28680 '112 891 953 962 29071 180 802 41 930 30023 05'5 61 9 1?.6 98 382
650 874 30504 '108 731 32003 082 200 430 '70 5 560 73 90 '114 812 $5 953
207 436 856 33479 706 34141 181 459 3'1036 47 71 91 325 422 43 513 3 '145
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Dalszy ciąg wygranycJi podany będzie jutro.
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PogoSpołecznej Jakubows·ki Andrzej,
-1Có4
nowskiego 64.
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ZAGUBIONO legitymację emerytalną na
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ZAGUBIONO legitymację partyjną PPS
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ZAGUBIONO legitymację
Bolesław, Nowotki 22.
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