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Do · Nar~oaa··:Pol$

.i ego

Prezydenta :Bo1e·s1awCJ Bieruta .

Or~dzie

-

·

WARSZAW A. (PAP~. Prezydent Rze.
czypospoJitej Bolesław Bierut wydał na·
ste,Pująoee ore,idzie do obywateli:
„Sejm ustawodawczy. powołany przez
naród w w.yborach mtła 19 stycznia, po.
ale
wierzył mi najbardziej zaszczytną,
też -i najbardziej odpowiedzialną godność
Prezydenta Rzeczypospolitej,
Przyjmuję tę decyzję jako nakaz najwyższego organu reprezentuj:i.cego wolę
i władz~ narodu polskiego. Zgodnie ze
swym sumieniem oświadczam: tak jak
dotychczas wszystkie swe siły poświę.
cać b~dę służbie Rzecz.ypos.polltej i dobru
narodu.
Obywatele!
Doniosłe chwile dziejowe • przeżywa
dziś naród polski.
Odrodzona RzeczPOSPołita dźwiga się
.'
szybko z ruin I .ziyszczenia. .
\V.spólnym , wysiłkiem wskrzeisiliŚlllY~
życie w zniszcżonym barbarzyńsko lira.
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pokój I bezPieczeństw'o naszvch granic.
Bracia! Pogłęblafo1v w SO.bie to źróuło
mocy naszej - miłość dla Polski. Niech
ucichną wszelkie \vaśnie i spory, gdy
J Polska wzywa nas do czynów wielkich
.
na miarę dziejową.
Niechaj Ś\~adomość. że jesteśmy brac·
i ml góruje nad sprawami drugorz~nej
i ~vagi, nie7h spra~via. al!yśmy si~ zawsze
czuli dr,1ećmi Jedi neJ nam wspólne!
Matki-Ojczyzny.
Odbudowa ,kraju, prz.ywrócenie mu ;fe.
go· świetności, a narodowi dobrobytu I
wymaga od nas wszystkich
szczęścia ·
·
zjednoczenia.
Wybaczmy winy tym, którzy chcą
włą.czyć się do twórcze.i pracy narodu.
Niech wrócą do kraju jak najszybciej
wszyscy pragnący wziać udział w wielkim dziele odbudowy Polski.
· Czekaja nas wielkie zadania. Nadcho;
dza.,ce Jata wypełni~ musi jąszcze bar. · dziej ś'':_iadomy (i wytężony w~siłek. · ·~
' ... Mu~~ „ iV~.rooukować więcej towa·
rów„ '\\'.)'dobyć więcej w~la, obsiać wii,cej ziemi. Kole~ musu. pr~ wietć wlQ·
ce:i - to~iró\v, •POrty zwłl)ks-zyć· przeładtt·

i

I

1

ju. Oży wiliśmy zburzoną stołłct. W c1._
gu n.iesJ>ełna dwu lat wskrzesiliśmy J)Ol·
skość na Ziemiach Odzys\rnnyclt, na któ·

rych miliony PoJakYM -znó\v żyją •i ;pra- ·
·
·
··
cuja dla Polski.
Mimo ciężkich prób nie zmalała we·
wn l)'trzna duchowa m(}c narodu - prze·
ciwnie, wzrosła jeszcze wzbogacona hartem i doświadczeniem tragicznych 'Prze-

nek.

· Mushtiy •otworzyc . więcej szkół, drukoz gruzów
nowe gmachy. budować jasne mieszkania
dla ludzi pracy.,
innej drogi wiodace:i do szcz.ę..
N.ie
ścia narodu i pomyślno~i Polski.
Droga ta wymaga z~polenia wysiłku
całego narodu, wszystkich obywateli.
Ziednoc.?.mY si~ wszyscy wokół najwyż
powołanych
szych orJmnów państwa
przez naród.
Zjed~oczmy się w ·twardym wysiłku ł
zn()jnej pracy dła sz<'.,.eścia narodu i wielkości Rzeczy.p osp0litej.
Prezydent · Rzeczypospolitej • Polskiej
wać więcej ksi.q,żek. "dźwigać

ma

żyć.

niezmierwną i niewyczerpaną motwórpzą obdarzyła historia nasz na.
ród bohaterski. Żródłem tej . mocy jest
najgor~sza miłość , Ojczyzny, w sercach
cą

Bo

·
ludu Polskiego.
Miłość Ojczyzny wyzwoliła z niezrównaną siłą bohaterstwo narodu w dniach 1
1
.
cierpień i walki, dała nam zwycl«)&two.
Miłość OjczyŻny wskazywała narodoWi ·kierunek drogi w doniosł~j pracy przy 1· .
form SJJ<>łecz1;1ych, k.tóre
·
odb~dowle ~aństwa.
MJłość 0Jczyzny ~ypr9wadziła Polskę ją now,e, niewyczerł)ane
,
Odrodzoną, na wielki, dziejowy szlak re. ozych.

l
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. .
.
,_
wcr4ż w.y.żwala'.' Mliość Ojczyzny podyktowaia nam s~uBOLESŁAW BłER\J>T
zasoby sił' 1twór~ ' s~ą 'politykę : zagran'iczną, której '',celem·
. · ieśt~ ugruntowanie niepodległości, · trwały Warszawa, dnia 5· Iutego· l~j!f' r.
.. .
' .
~
.

I'

_

Rzą_·d po··d ·ał.::~Slil

·:d.o·:.)d.Y.mlsii

\ Tow. Cyrankiewicz otrzyl(tal misj_ę l:worzenia nowego gabin·etu,

WARSZAWA PAP, Na posiedzeniu' w dniu
. u .wicepre~ier; , c. ~ył slfł ,::tle .tylko wie~itn,..i ~rz~m~aii.~~i,_ 1.re·i
W i~ie~iu C2łonk~w rzqd
5 lutego roku bieżącego Rada Ministrów na Gom:i~ka „ złożył • ustępujqeemu ptem1erowł fonna:ni politycznymi, gospodarczymi< spoJe.
wnio:iek Prezesa Rady Ministrów uchwaliła Osćbce-Morc:wskiemu .seideozne pod.ziękowa ,c:'zn'Ym' i lei:.z ·'·także~ był wielltłm kirbidein ; na
• zgłosić Prezydentowi Rzeczypospolitej dymis· nie ?.a' całq aolychozase>wq prac!}.
. . ~
drom odbudowy,. kr· .ju.
ię cułogo rząC:u.
W krótkim J?rzomćwienb wicepremier Go· . Dzi9la tego . dokonał -cały ?·a:rpd,poleki-pod
mułka podkreślił zasługi' tow. Osćbki~Moi-aw.:' <kierown'ictwam rządu na czele;.. JCtćrego ' stal
.
sldego jCl'ko jednego z współtwórców · Krajo- tow. Osóblm-Mcrawsk!.
Pr:Z&m6wlenie · swoje wicepremier • G'..o~_uł
we! Racy Narodowe!, Polskiego Komitetu
Wyzwolenia Nc.;:rodoweg0 , Szefa Rzqdu Tym. kc zalr,o:ńczył • życzenlem · w im·' eniu w.szys,lkic~
czasowego oraz d'o chwil! obecnej Premiera .!\'.<>~egów· , 'dalszej owocnej P.Mey· dla <robra.
1 naro~k.
·
,
Rządu J•'dności N<l!'odowef.
Z ~ JColei · pr&mier E>sól:ikcr·Mor(l.wald · złoiiy'ł
Ten mlni<lllly okres ·.rwćch i ,pół , lat o.dznwl

P~~ękoVTa. tr~e, ~szystki.m ~~:>nlCom Rady Mi
n1strow za .wspołpracę 1 okazywaną mu po-moc: w 1 pełnieniu trucmych, o'c:ipowiedzialnycl:i
.
obowiązków. ,, Dalszy ciąg no -sfr: 3~el
·
·

Kon111nikat·

oo· wszyst~k·i·c·h

za.kład'ó· w

p·rac·y

· Uroczyste odczfłJlnie Orędzia :- Prezydenta R. P. ·.

n~iś w czwartek 'o ·godz. -13· rozlegną ' si~ ,syreny fabryczne i , syreny jparo"1io-

zów. Będzie . to sygnałem 'dla wszystkic'h; fabryk i , urzędów do z.wołania · zebrań

c-elem o.dczytania

TOW. CYRANKIEWICZ

Narodu Polskie~~

Orędzia

Prezydenta ·'R.zeczy.Pospolitej · Bolesfawa -·B;ieruta:, do

·

·,
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poruszył

Demobalizacia

~OSKWA (Oba!. wł.) Prezydlum Rady tłaJ
wytszGj ZSBR wydało dekret w sprawie de•
mobllłzaclt s!ors:aycb roczników tolnleąy ar.
mll lqdoweJ, floty I lotnictwa ZSRR.

-

mlędzynaro

0WY JORK (PAP). W
dnia 5
Pr;y tej oknii
prezydent Inia nowego kodeksu prawa
lntcgo Przedstawił prezydent Truman Problem międzynarodowej organizacji o- dowego.
kongresowi -doroczne sprawozdanie, Jio- Pieki nad uchodźcami.
Generalne Zgroma'd zenic przekazało w
tycz~,·ce współpracy Stanów Ziednoczo·
Prez~dcnt wyraził prz ekonanie, że Sta. tej sprawie swoje dyrektywy specjalnej
nych w organizacjach
międzynarodo- ny Zjednoczone powinny brać pełny u- komisji kodyfikacyjnej. 'Komisja ta oprze
wych.
dział w pracach· tej 'organizacji. Prczy- si>Ęi w swe.I Pracy na historycznym pr~Cał~ sprawozdanie dotyczyło ·działał- dent wspomniał również o narodach ko-1 cedensie, jakim jest proces norymberski.
no~ci 01 rz i udziału Stanów Zjednoczo- lonialnych i stwi2rdził, że Stany Zjędno 7
Nowy kodeks określił wojnę; agresywnych w pracach ONZ.
cwne na ostatniej sesji generalnego zgro- . nn,, jako przcstę'J) two przeciw ludzkości.
Stany 'zjednoczone - ośwtadczył przy madzenia popierały te11e wydania karty Odpowiedzialność za to prz ~stępst :vo potej okazii. Prezyde nt Truman _ są ży. T1raw narodów kolonialnych, celem PO·.1nosić będą nie tylko państwa i mi rody,
"otnie zainteresowane w ty n, aby ONZ lepszenia ich Pozyc:i1i "Politycznej i wa· lecz równ i eż osoby indywidualne. Rówwywiązała się w całej pełni ze swych runków gospodarczych.
•
nież ludobójstwo„ I polityka eksterminazadmi. Stany Zjednoczone bt:-dą więc poNastęipnie Prezydent Truman wyraził cy.ina. skiero\vana pl'Żechvko jakiejlml·
pierać ONZ we wszelki możliwy sposób. się z uznaniem o uchwale gcneraln~go wiek rasie, klasło lub ugrupowaniu ludz·
Polityka· ta cieszy si~ poparciem ol- zgromadzenia ONZ w sprawie c-pracowa- kiemu, jest przestępstwem.
brzymie.j wi•.ikszości narodu amerykańskieg·>. Struktura ONZ - podkreślił prez~ dent Truman
przewyższa wszystkie!
1
, dotychczasowe próby uj ecia współżycia !
,
międzynarodowego W ramy organizacyjnc. Prez~·(lent wyraził przekonanie, że
Il! fi'
r..
.
.
uchwały ~eneralnego zgromadzenia ONZ
MOSKWA (Oes!. wł.) W Helolnkach
w szkodowań od Nlemlec. Wartość ogólnq ak·
będą realizowane p.rzez wszystkie naro- Moskwie podano do wiadomości, lź między tywów nie111'.ecklch określono sumq 6 mllla·
dy . zjednoczone. Następnie . stwierdził rządem ZSRR a rządem Fl.nlandl.l zostało o· rd6w marek llńskloch. Z tego połowa będzie
prezydent Truman. że zaznaczyły si·ę po- siągnlqte porozumienie w sprawie dawnych · spłacona w clqgą kit 1947 .i 194B "'' towcuac:h,
st~py na drodze wiodą.cej do utrwalenia aktywów niemieckich, · znaiduJących sę na

I

I

m".ll•atk1" n' emt"eckie _n no·czet rep rac • wo"ellftY"h

wZSR R

1·

N<1 mocy tego- dekretu - w okresie o
mcuci:i do Cli!erwca r.b. przeprowadzona bę
dzie demobllłzac1a trzech roctnlków !ołnlerzi,.
armll lądowej, dwóch roczników Iloty woJen
n•I I Jednego rocznika • lotnictwa.
Będzie to pląta
chwtll zakoAczenla

.

tr~sza demobillzaclł

oa.

w~lny.

--·

I

Pro est młodz" e~y radf eck!e
MOSKWA (PAP). Zgodnie z apelem

świa"'

towej federac;Ji młod~eży demokraty=ef,
antyfaszystowski komit~t młodzief.ly radrleoklej pzeoła, na. ręr e premiera greckiego
Maxlmosa depeszę pro.testacyfnc(. Depesza
gtosi: „W lmlenlu 25 mnlon6v1 młodzlety
rad:deckłol przyłąc:zamy się do protestu de•
mokratyc:rnych
Innych pcmstw

org.omlzacli młodżlezowyc!l
przeciwko prześladowaniom

organlzacll grocldel młodzieży Epon.
Domagamy się zaprzestania
represJl

prnclwko przywódcom tel prgcmlzatji".
D•,pesze protestacyjne do rzqdu greckie-,
go zostały V(YBiane fu.ż przez org=izacje mło
.
.
.
bczpi~czeństwa świata.
teryt'l•lum Flnl<lndll.
a połowa w innych nktyv.• ach.
d.ziezy lran<'usklel, omeryk'anskłel, austnac.
· Pierwszy krok w tym kierunku wieAktywa te zostały na mocy postanowies\
Umowa powyi!i1za została podpisana dnia kleJ, Y'fł9lersklel, algierskie!. brytyjsldeJ oraz
dzie przez uzgodnienie ipodstawowych poczdamskich przyznane ZSRR na poczet od- 3 lutego 1947 r.
I szeregu Innych pa6stw europelsklcb.
za 5 ac1

p rn wd z: wej i ~ku tecznej , kontroli

:;~~~i:·:::.::un::;::::.::;::

I

Schumac er·- zp·ce ge tap ·
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ta111e pozytywnie rozwiązany.
·
Prezydent Truman przypomniał trudne

~. l~Ok~'.1~ ~·0W~~~an~~e~g1~s~~;~-0:ą.spŃ~;
1

uzgodmono Jeszcze wszystkich najważi;iejszvch,.Ptmk.t ów. nie osiągnięto jeszcze
, ;iednomyslnośc1. Prezydent Truman wyraził przekonanie. że obecne dyskusje doprowadza do porozumienia.
Obecn stanowisko delegacji ameryka ·s. icj i delegacji radzieckiej świadczy
o fJrm, że dzień, w którynt nastą1Pi porozu..; innle, nie jest daleki.
Przcchotlz.a.c do sprawy odbudowy goit rczej świata, , prezydent Truman
przypomniał, że Generalne Zgromadzenie ONZ powzięło jednogłośnie uchwałę,
w myśl której Rada Gos.podarczo-społeczna ma przygotować zalecenia w sprawie odbudowy gospodarczej krajów.
zni~zczonych wskutek działań W()jennycb
oraz w sprawie rozszerzenia wSt>ółpracy
spodarczej między wszystkimi naroda·

Dzisiejszy trybun
niemiecki
sprzedawał ge·stapowcom komunistó
•·
•
h
• sm1erc1
• • • W Oac bau
n1em1ec IC ·W Obozie
k~

PRAGA PAP. W dzie-nniku praskim „Rude
P:avo" zamieszczono list czeskiego więźnia
politycznego, który w czas'e wolny przebywał
z, Schumacherem w obozl~ koącentracyjnym
w Dachau.

Autor listu Zamecznik pisze m. in.: „SchUMalqc dur; wpływ l'a otiu zbrodniarzy
rnacber przebywał w obozie w towarzystwie Schumacher wykorzystywał to dla celów us
dwu krym1Dallst6w ntemtoc:ldch Karola ,Capa wania swych przec:lwnłków pclllyc:myeh. I ta, .,.
I Karola Zbnmermcmna, którzy DM:rf q na sunp. w 1942 r. wszyscy niemieccy komunlłc
mieniu łmlerć wielu tysięcy wtętnlów.
zostali przez;uJczenl · do t. zw. tr~portu
śmlerc:l.. Je~ynle mal'I gcustka więźniów podln<!ś\C\ ZameC'ZD.lk 'Zdawa.\a aoble spt
wę z tego. łe właściwym huplratorem doko•
nywanycb p!"!oz Capa l ZlmmermCUUlt.l zbrodni.
był Schumacher".
W odpowiedzi dr. ~ruber poinformował,
lt dotychczas przeprowadzono dochodzenia
w sprawie 60 tysięcy hlllerowc6w, z pośród
których 2300 otnymało wyroki sądowe, w tym
Moskwa (PAP). Nakładem radzieckiego
30 wyroków łmlercL
wydawnictwa politycznego
Patlament austriacki - jak zapewnił Gru państwowego
ber - w nafbl.l0s;.ym czasie optacuJe nowy ukazała się rozszer:.. 'na biografia Stalina
program denazlllkacll uchwala!qc nowe usł.!J w nakładzie 1 miliona ogz.emplarzy. Autora:·
wy deaiazlflkacy!ne.
Gr.tb&r zapowiedział, U w .n'.aJblitezych mi bi.ogram sq m. ł. kierownik. wydzialu
d.nlac'b rzqd przedstawi nowe memorandum, propagandy kc. WKP(b) Aleksandrow, zna.które zawierać będzie •zczegółowe dane w .ny publicysta generał Gałtctklnow, dyrektor
· sprawach poruszonych przez Gusiewa.
instytutu im. M<ITksa, Engelsa l Lenina Knwkow i akademik Mitin.

Sprawa
hitlerowcó
dyskutowana na konferencji.
LONDYN (Obsł. wł.) Ńa wczorajszym posie
dzeniu zastępców ministrów 1pra.w. zagranicz
nych w dalszym clqgu udzielał wyjaśnień m.J,.
nister spraw zagranicz.r.uych Austril dr. Gru·
ber.·
'
Przedstawiciel ZSRR Gusiew zadał Gruberowi szereg pytań od.nośnie uwięzienia prze·
stępców wojennych i usunięcia hitlerowców
ze stanowisk w administracji państwowej. W
szc.zególnoścl Gusiew pro~!ł o wyjaśnienie,
co rząd austryJackl µczynił ,,., sprawie 536 ty
slęcy bltlerowc6w.· których sprawy miały w
swoim cmsle być szczegółowo zbadane. ·

mi.
Prezydent podkreślił, fe ugruntowanie

Poko;u 'zależy w znacznej mierze od roz-

woju współpracy gospodarczej.
Prezydent Truman padkreślił, h ONZ
wysu1~ła problem
ochrony praw czło
\v: ka. Sbny Zjednoczone b~.da czuwać,
aby spta va ta nie została usuni•ę1ta w

·londyńskiej

'.

•

at Polski ao .ee 1e ee
delegacji polsk·ej

Stalina

I

•

św·etleniu

owa biografa

onferencję londyńską

Prace kom·sii

śledczej

ONZ

LONDYN (Obsł. wł.) Z Aten donoszq, iż
Tsald(lll.s urzqdzil przyjęcie n~ cześć przeb~t"
wa:jqcej w GreC'ji Komisji Sledczej ONZ.

, Stwierdzić nale!y, I.! delegacje Norwegll, ł pokoJ .i z NiemcamL S:i:czeg6lnłe pozytywnie
LONDYN. Y.oresponden! PAP uzy,skał od
Komlsla postanowUą pneslucbać w czwar
delegacji polskiej na konferencji londyi'tskiej Czechosł0wacJI, Jugosłuwil, mają W(lpólne z przedstawia się' współprac-a z dalogataml Cze tok przedstawiciela Bu· garll, w piątek I so·
, :mstąpców minlsl:ów spr~w zagranicznych Polską poglądy na p)dstc.wowe zagadnienia chosłowacjL
bolę - przedstawiciela Alha.nll I w pon1t>dzla
szere ; wyjaśnień dotyczqcych stanowiska
lak - przedstawiclela Jugos;awlL
Po s 'i \\cbec problemu ni mleckiego.
Wszystkie te po11lędzcllla odbędą się ptzy
. D:legacja podkreśla, H. memorandum poldn:wiach zamknlętycb.
klo z:rvtiera ...I. obok sprawy bezpośrednich
LONDYN (Obsł. .wł.J Na "."czorajszyrn posle się o war~nki życiowe Niemców w bryłyjskiej
etosu ków polsko-u!emhcklcb, 1lonnułowanle
dzeniu
l~by Gmin konserwatysta Ryszard strefie okupacy1nej.
•
pe lądu Polski na przys::łołć Niemiec w og61
law
zaatakował
rząd
laborzystowsk!
oskarżaMinister
Hynd
odpowiedział,
że Anglia
'.
robi ,w tej mat.'3rii, co tylko można, aby zaoU--zynlono to w prz'!konanlu,· l~ bezpieczeń
MOSKWA !PAPJ. Agencja Tass donosi ;:.
jqc go, iż w stopniu niedostateczny.m tr~szczy patryw_gć Niemców w żywność i tłuszcza.
11 •
~olskł wląte slę łclśle :a całołclą proSzanghaju, że p.9wna jednostki omerykańskia ·
bl ·u n1 mle kiego.
.
stacjonowane w rejonach T!an-Tsinu, Tang.
W dz:ledzlule pollłyc:~l7 J Polska uwata z..tr
Ku, Pei-Pingu i Szan-Hai-Kwan są obecnio
najuc ·nlrJi;zy postulat dlugo!rwałq i' wszech
Ze czcią przypominamy 9·tc:i rocznicę bohaterskieI śmierci
przesu.wana
w nieznanym ki,grunku. Z portu w
s •{,nn kontrolę nnd Niemcami :a zachowaTien-Tsini!'
odpłynęły
statki załado.wane wo1
11.io'n o "'łpacJl wojskowe!.
·
N :z&''ly r.oetulat g~spod.l:lrczy ...:... to plerskami. Według przypuszczań oddziały te wy, u~ń'> WO odbudowy kra!ów znl'lZCOnycb na
syła się da inn'ych miejscowości wzdłuż wy....
hu.e·~ napaści nlemlocl•lel. Delegacfa stwier
brz.'3ża Chin.
d"a, 't realn<J motllwołć zawarcia tr<iktatu
który
poległ
przed
bramami
Estramadury
w
Hiszpanll
w
W pewnych kołach utrzymu!e slą, że posu.
pe;' ojc·w go z. NI;mc~m1 Z:'lle!y ponadto od
I:.utoc·.n·e przeprowadzone! denazUlkac11. Deniącia te nie wiąz11 s!ą z zamiarem wycofamiędzynarodc;>wq reakcJą dnia 6 lutego 1938 r.
łr.ga Ja ~odlsreśl<:J, lt rzec?.q wielkie! wagi
nfa wojsk amerykańskich da Stanów Ziedno.
HELA BRAZYLJA, TURKO, SZPIGIELO WIE,
fest po.cżumlcmle paistw sąsladuJących z
czonych. Równocześnie do Pl3i-Pingu przybyi m::timl, wobec tugo drlegacla polska na.
JADZIA EPSZTAIN l TEO Pł.AWNER
wajq nadał rodzińy woiskowych ame.rykań•
·
a JUŹ 1.-oJltaktv
Drzed.itawlcłelaml
1skicl\.
t:r i:r.rńs w·
·

Toskliwi piekunowie Niemiec

Ruchy wois USA
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WARSZAWA (PAP). W drugim dniu
nroczystej sesji Sejmu Ustawodawczego:
punktuafoie ·o godzinie 12-ej marszałek
Kowalski otwiera posiedzenie trzykrotnym uderzeniem laski marszałkowskiej.
Na porządku dziennym - jeden punkt
,_ wybory prezydenta RP.
Marszałek powołuje na sekretarzy posłów: Ozge-1\Ucha]skkgo i Kurkiewicza,
PO czym ?dC~Ytu~·e d}a przypomnienia
posłom naJwazmeJSze punkty przyJętej
wczoraj ustawy o wyborze :Prezydenta i
wzywa do zgłoszenia kandydatur.
Zgłoszenie musi być pisemne i zaopatrzone przynajmniej 50-ma J>od.pisami po-

słów.

,

Zgłoszony zostaje w imieniu klubów
poselskich: PPR, PPS, SL i SD wniosek
z kandydaturą na prezydenta ob. Bolesława Bieruta.
Gdy marszałek komunikuje o tym, Izba - prócz wsłów z PSL - wstaje i
przez dłuższy czas manifestuje na cześć
kandydata bloku,
wznosząc
okrzyki
„Niech żyje".
.
Marszałek oznajmia następnie, że clo
tej kandydatury przyłącza si~ również
PSL - ,,Nowe Wyzwolenie" i Stronnie·
two Pracy - co wywołuje nowe oklaski
na ławach poselskich.
Po ustaleniu, że inne zgłoszenia kandydatur nie wpłynęły, marszałek zarządza
głosowanie, powołując na skrutatorów
posłów: Bancerza, Kowalewskiego, Trze
bińs~iego i Wysockiego. Odczytane za.
staj~ jeszcze 114jprawiedliwiehie nieobecnego wskutek .choroby posła WyrzykowskiegQ, po czym Marszałek Sejmu prosi
posłów o wypisywanie imienia i nazwiska kandydata na kartce i złożenia jej
do rąk skrutatorów.
Sekretarz. poseł Ozga-Michalski, przy.
stępuje do kolejnego wyw0ływania
nazwisk posłów z listy w porządku alfabetycznym.
Je.st godzina 12.10; padająi pierwsze
nazwiska: Abramowicz :Edward, Adamowski Leon. W.zywani :r>odchodza,. ze
złożoną kartką
do jednego z czterech
skrutatorów j 'śkładają głosy.
Godzina 12.20 głosy oddają: Gomułka
Władysław, Grossield, Gruhecki.
Godzina 12.30 - kartkę składa marszałek sejmu Władysław Kowalski w kolej.
ności alfabetycznej, a . za nim :posłanka
Krassowska, Kruczkowski, inż. Kwiatkowski :Eugeniusz.
Powoli o kulach zbliża się do skrutatora Pos.;ł Maślanko Józef.
GMzina 12.40 głosują. posłowie: Miko- łajczyk Stanisław, Minc liilary, znakomita literatka Nałkowska.
Godzina 12.~3 głos oddafo z uśmiech.;m
:r>oseł Osóbka-Morawski Edward, a dalej
P:tszkiewicz Gustaw, Popławski Stani-

ez
dzeiiie na godz. 14 z porzą·dkiem dzknnym ślubowaniel prezydenta RzeczY{IOsipolitej.
Godzina 14.05. Przed gmachem sejmu
tłumy Publiczności. Nie zrażeni śnieżną
wichurą, ludzie Humnie czekaja,. na trasie,
przejazdu nowowybranego prezydenta.
Wzdłuż całej ulicy Matejki potężnieje okrzyk „Niech żyje!". którym ludność
Warszawy manifestuje swoje uczucia dla
głowy :r>aństwa. Na pokrytym śniegiem
dziedzińcu se·jmowym, gdzie ustawiła sio
kompania honorowa,
pada komenda:

sław.

Godzina 12.53 składa głos senior sejmu
ustawodawczego Trąbalski Franciszek.
Ostatnie głosy W!Pływają od godz. 13-cj
od posłów Żuławskiego i Żymierskiego.
Skrutatorzy 'Przystępują z kolei do obliczania głosów, z sekretarzem · zaś spraw
dzaja,i jeszcze raz listę, obecności posłów.
Marszałek oddając w'rę•czony mu pro-'
tokół głosowania posł-0wi Bancerzowi prosi g:o o ogłoszenie wyników.
Oddano głosów 433 w tym ważnych
408, bezwzylędna większość wynosi 205.
Poseł Bolesław Bierut otrzymał 408

bywatela Prezydentem Rzeczypos11>0litej
Polskiej. Czy Obywatel wybór przyjmu;ie?".
„Przyjmuję" brzmi odpowiedż Prezydenta.
Posłowie wstają z miejsc. Najwyższy
dostojnik Państwa zbliża si 1ęi do stołu pre
zydialnego, prawa~ rękę kładzie na księ
dze Konstytucji z 17 marca ]921 r„ dwa
Palce prawej ręki wznosi w górę i dobitnie powtarza za marszałkiem sejmu rot~
ślubowania.

Marszałek komunikuje Iz.bie, że ,Prezy·
dent złożył przepisane ustawą śhibowa·
Z ulicy Matejki migoce.'c proporczyka- nie i porządek. dzienny na tym został wy.
mi, wjeżdża szwadron szwoleżerów, za czertPany.
nim a~1to wiozące szoferów kancelarii cyWszyscy posłowie wstaj.ąi. Wybuchają
wilnej i wojskowej ·Pr<!zydenta.
okrzyki: „Niech żyje!" Długotrwała ma·
Za chwilę kompania prezentuje broń. niiestacja. .
Powoli zajeżdża na dziedziniec otwarta
Przy burzy oklasUów marszałek sktalimuzyna z Prezydentem Bierutem i pre- dai Pierwszy gratulacje P.rezydentowi i
miercm Osóbką-Morawskim.
w te:iże chwili posłowie intonują_ hymn
Ob~j najwyżsi dostojnicy jacfąJ z od- narodowy, po czym trwa dalsza mani·
krytymi głowami; orszak zamyka drugi fe.stacja.
szwadron kawalerii. Orkiesti:a gra hymn.
Na ławach PPR rozlegają r;;i·~1 słowa roAuto zatrzymuje si·ę. przed wei'ściem do ty: ,,Nie rzucim ziemi, s~id nasz ród",
gmachu Sejmu, gdzie wyeiadającego Pre- które podchwytuje cała Izba. Głosy pozydenta Bieruta wita wicemarszałek sej- tężnieją Przy zwrotce: aż się rozleci w
mu Stanisław Szwalbe, rpo czym ob. Pre- proch I pył krzl{Żacka zawierucha".
zydz:nt w towarzystwie najwyższych doMarszałek prosi jedn~go z sekretarzy
stofoików przechodzi do sali posiedzeft. Io odczytanie Porządku dziennego posie0 g-0dz. 14.15 Marszałek Sejmu otwiera dzenia. Ponieważ nikt nie zgłasza sprzeposiedzenie pow-0łuj.ą.c na sekretarzy: ciwu, ani poprawek, Porządek dzienny
posłów Kowalskiego Stanisława, Trze- zostaje przyjęty. Marszałek wyznacza
bińskiego Henryka.
następne posiedzenie sejmu
na sobotE}
Na salę obrad wchodzi Prezydent Rze- dnia 8 hm. godzina 10 rano.
czypospolitej_ Lśni w blasku jupiterów
Prezydznt 'Bierut 'Przy burzliwych oKrzyż Grunwaldu.
klaskach całej izby opuszcza salęi obrad
Prezydentowi towarzyszy :r>rezes Rady przyjmująic PO drodze gratulacje od wiMinistrów i wicemarszałek sejmu Szwa!- cemarszałków Sejmu i członków Rz.ądu.
be. Obywatel Bierut staje z prawej stro- Prezydent w otoczeniu rządu in corpore
ny marszałka sejmu: „Obywatelu Pośle, udaj z sI~ do apartamentów marszałka
Sejm Rzeczy;pospoytej Polskiej obrał O· sejmu.
„Baczność!".

Uła~kaw·

r

I.

m zec ypos

p zy
enie Rzepeckiego

~AR..SZAWA (PAP): W pi~rwszym
dnrn swe~o .urzędowania Pre~ydent R~eczypospoliteJ ob. Bolesław 131erut. rozpatrzył sprawę skazanych w :r>rocesre R..ze·
peckiego i współoskarżonych.
Prezydznt Rzeczypospolitej ułaskawił
całkowicie skazanych: Rzepeckiego Jana, Jachimka Tadeusza, Szczurka Jana,
Sanojcę Antoniego, Malesse Emilię.

O godz. 14.45 zebrało się w Sali Ko1um.
nowej Domu Poselskiego prezydium KRN
w osoQ.ach 1\viceprezydenta Szwalbcgo,
Zambfowskiego i Barcikowskiego oraz
cały rząd.

Pośrodku sali widnieje stół przykryty
narodowymi barwami, na Rtórych wYło
żono tekst
akt1.t przekazania władzy
przez Prezydenta KRN.
Punktualnie o godz. 15 wchodzi na salę
Prezydent Bierut w towarzystwie marszałka -sejmu i premiera Rza,idu Jednoścf
Narodowej.
Premier odczytuje protokół z obu po·
siedze(1 sejmu, nast·ę pnie prezydent skła
da na r~ce marszałka sejplu rezygnadę
ze ~wego mandatu poselskiego.
Szef kancelarii cywilnej prezydenta odczytufo protokół o przekazaniu władzy,
który podpisu.i4: Prezydent Bierut, mar·
szalek sejmu l(owalSki i premier Osóbka·
Morawski.
Szef kancelarii odciska Pieczęć na dokumencie.
'
·
Po dokonaniu tego aktu Prezydent Bie·
rut opuszcza gmach sejmu.

• • •

W całym kraju - zarówno w stolicYi
jak i we wszystkich \Viększych miastach
wojewódzkich - lotem błyskawicy obiegła wieść o wyborze Prezydenta Polsk'i wyzwolonej.
Gromadzące
się . tłumy
,,·ysłuchały
w1e~c1 z sdmu przez megafony. Na placach miast trysnęły w nieibo fajerwerki i
sztuczne ognie. Ludność wiwatowała
spontanicznie na cześć Prezydenta Bieruta. Przez ulice miast przeszły uroczyste Pochody i capstrzyki.
Na rozkaz Naczelnego ·wodza w mo·
mencie składania przysięgi Przez Prezy.
denta Rzeczypospolitej w sejmie, oddano
21 salw honorowych.

i szeregu innych skaz.anych

I'.11uSkaza~y~
Żuk?Wi
Kaz1m1erzow1,
i

H~nr?'kowi, _Leskh=::f Ponadto w pierwszym dniu swego 11„
,-RY~1ckiemu Jozefow1 rzędowania :Prezydent Rz.zczypospolitej
M~zy,czce Ludw1kow1 ob. Prezydent skorzystał z prawa łaski w stosunku de>

h
k
ś ..
. p b h M.
azanyc na ·ar~ mier.w 0 oc ~ 1•
1
Oskarżonemu Gołębiowskiemu Maria- chała, Abakanowicza Piotra, Wo,,rama
nowi kal"ęi śmifrci zamienił ob. Prezydent Tomasza, Salskiego Stanisława i Kocema
w drodze łaski na bezterminowe pozba- Stanisława.
wienie wolności.
··

zmn1eJszył orzeczoną karę

zibawienia w-0lności. \

do 6 lat Po- sk

ar a kse·mu
Nowoobrany

Marszałek

Sejmu Władyw r. 1894 w PCIJprotni pow Rc::wsko-Mazowieckirn. Jego ojciec
był fornalem - to też całe dzieciństwo spę.dził na wsi. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Białej Rawskiej, Wladysła.w Kowalski
zetknqł się z grupq 1,Zaranie", w której stał
się wkrótce 'czynnym działaczem.
W r. 1914 po.wołany został do słurżby woj.
skowej w armii rosyjs&cj. Po powrocie
z wojny Kowalski rozpoczyna czynną pracę
politycznq
w szeregach
„Wyzwolenia".
głosów.
Wkrótce
te.ż otrzymuje mandat członka Za·
Białych kartek złożono 24, jeden gfos
rzqdu Głównego tej partii.
nieważn:r.

sław Kowalski utodził się

W r. 1926

wa k'
Władysław

Kowalski

zostaje

cej" oraz „Rodzina Mia!'" Wskich". Po.za ty·
się jegc liczne nowele
l fragmenty literackie.
Prócz powieści pisze Kowalski szereg
rozpraw, w których porus· a szereg podstar
wowyc'h zagadnień li~erackich i kulturalnych.
W zwiqzku ze swq działalnościq spo1ecz·
nq i polityczną; K'ow'llski zostaje w okresie
SCllD.acji kilkakrotnie •a rc-·ztowany, a w r. 193S
znajduje się nawet na liście kandydatów do
Berezy.
W o.kresie okupacji zostaje w r. 1940 osa
dzony w więzieniu, ut.:aje mu się jednak
szczęśliwie zbiec. Odtqd powadzi już cywet
„nielegalny", wciqż zmienia miejsca pobytu,
kilkakrotnia
unikajqc
zastaw1onych nań
przez Gestapo sideł.
W r. 1944 po bezowocnych próbach przekonania ówczesnego prolondyńskiego kie·
ro.wniclwa Stronnictwa Lu..:owego, by zerv-rnło z fałszywq politykq emigrantów lcndyt
skich - Kowalski pr~yłqcza się do grupy
„Woli Ludu" i razem z innymi działaczami
ludowymi kładzie fundamenty organizacyjne
i polityczne •JlOd nowe, odrodzone Strollliiictwo Ludowe.

członkiem Centralnego Komitetu Niezależnej mi pracami ukazujq
Partii
czelną;

Chłopskiej" .

W

1928 obejmuje na:-

reda:kcję „Samopomocy Chłopskiej",

gdzie pisuje artykuły pod pseudonimem
Barttomieja Zarychty. PoZi-r tym zamieszoza
swoje artykuły w „Wy::;woleniu" i w „Nie.za:·
le·:ź!nym Chłopie".

W r. 1928 podejmuje pierwsze próby pra;cy literackiej. Razem z Helenq Boguszev;skq
i Jerzym Kornackim za.kłada zespół literacki

I

„PrzE'dmieście".

Podstawowym wkładem Kowalskiego do
literatury stajq się dwie powieści: „W Grzmiq

Na Podsfawie ogłoszonego wyniku mar- 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 lllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllJll IJlllllllJJJJJllJlllJJlllllJlllllllllłiłllllJJllllllllJlllll
szałek stwierdza, że poseł Bolesław Bierut został wybr.any przez Sejm Ustawo•
dawczy prezydentem Rzeczypospolitej,
P<> czym zakomunikował Izbie, że uda się
wraz z prezesem Rady Ministrów do eleotrzymał m~się
kta w celu powiadomienia go o wyb-Orze.
Dokończen i'e ze str. 1-.ej
Izba przyjmuje wynik wyboru burza
długo.trwałyc,h Olklasków.
WARSZAWA PAP. W środę dnia S bm. o rozpoczqł rozmowy z przedstawicielami kluPosłowie wstaj r,1, rozlegają si'ę. okrzyki: godz. 19,10 Prezydent Rzeczypospolitej ob. óów poselskich dla wysrucha:nia ich opinii w
„Niech żyje!". Manifestacja trwa dłuższy Bolesław· B<lerut przyjqł w Belwederze preze sprawie utworzenia nowego r.iqdu.
okres czasu. Na ławach PSL cisza.
sa Rady Ministrów tow. Edwarda Osóbkę-Mo
Jako pierwsi przybyli do Belwederu. dla
Marszałek prosi jednego z sekretarzy rawskiego, który zakomunikował ob. Prezy- przeproyvac:'zenia rozmów w sprawie utworze
o odczytanie protokółu z dzisiejszego Po- _dentowi, iż Rzqd na po:'ledzeniu w dniu 5-go nla nowego rzqdu przedstawiciele Stronnl.ct..
sied.:enla, po czym stwierdza, że porzą-1 bm. postanowll podać się do dymisji.
wa Demokratycznego w osobach Wincentego
Marszałek
Władysław Kowalski
Jest
dek dzienny został wyczerpany.
Ob. Prezydent przyjqł dymisję rzqdu i po- Rzymowskiego i wiceministra Leona Chajna.
W tym momencie wstaje poseł Miko- lecił tow. Premierowi pełnienie funkcji Preze·
WARSZAWA PAP. Prezydent Bzeczypospo· współzałożycielem Krajowej Rady Ncrrodowej
łajczyk i oświadcza, ż.e w myśl regula- sa Rady Ministrów, zaś poszczególnym mini.. liteJ przyJął w dniu S bm. o godz. 23,45 posła il był jednym z uc:zestn.tków- fej pierwszego
minu przysługuje ruu prawo zgł-oszenia strom kierowanie ich resortami do chwili po.. Józefa Cyrankiewicza l powierzyJ mu mlsJę plenarnego posiedzenia w konspiraqji. Otl.
:Protestu przed ślubowaniem elekta. Mar- woła.nia nowego gabinetu.
, (tworzenia nowego rządu. Tow. Józef Cyr(ID.- lipca 1945 .roku był Ministrem Kultury i Sztuki
szałek sejmu wyznacza nastePne nosie·
o aodz. 20-tei Pzezydent Rzęczvoosoolitei kiewlcz oowlerzona mu misie D?ZYlal.
w Rzqdzie Jedliości Narodowe.L

zą

po a

się

Tow. Cyrank ewicz

do dym is "i

tworzenia nowego gabinetu
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Włókien

a Fabryka

i

Jelęniej Górze ,

Syn etycznych w
u

1eszcze kilka tygodni temu ni.:i można
Przybyliśmy już tylko na uroczystość
Biorąc pod uwagę,
na 'produkcję pa- Pić. Są to Jednak qsterki, które wczdnfo}
było Przejść swobodnie przez hale i dzi~ przekazania tej instalacji do eksploata· ry pończoch zużywa się nie więcej jak czy później zostaną pro publico bono udzińce fabryczne zawalone zwałami "gru- cji. Mieliśmy wi·e·c sposobność przyjrzeć 15 gramów steelonu łatwo 'mD ż.na obJJ· sunięte.
zu, resztkami maszyn,. szkła I instalacji. się skomplikowanemu pro~sowi prawa· czyć, jak wielkie możliwości kryja,. si~
• • •
Znaleźliśmy się; tu z okazji uroczyste- dze,•cemu od węgla do delikatnej przędzy w noworozwijającej się gałęzi wytwór·
Dolnośl1aiska Fabryka Włókien Synte•
go poświęcenia i Przekazania do eksplo· steelonowej.
czości.
tycznych zatrudnia obecnie około 500 roa.tacii Pierwsz.;j instalacji Produkującej
O tym łatwo się oczywiście pisze i
Nie wolno zapominać, że nitka steelo· botników i pracowników i to snmych Posteelon - syntetyczna.• przędzę - przed- czyta. Wystarczy je'dnak przejść się Po nowa zrywa się pod własnym ciężarem laków. Widzimy wśród pei:soneln fabry.
miot marzeń płci pi• knej.
salach fabrycznych. na których lśnią na- d-0piaro przy długości ponad 36 !f11ome· cznego wybitnych 1acf10\vców' od dzieNa terytorium fabrycznym o powierz- Pisy „Ostrożnie ! Wejście z ogniem grozi trów, podczas gdy wspókzynnik samo- sięcioleci Pracuja_cych na tym polu.
·
chni blisko 10 ha mieściła sie za ·czasów eksploz;ki", obejrzeć skomplikowane ma- zrywu nitki stalow~i wynosi zaledwie 19
Al~ obok nich zatrudnieni są pracowniniemr~ckich fabryka sztucznej w;iłny na- szyny i instalacje, zajrzeć do laborato- km . .Oznacza to, że nitka stalowa jest cy, którzy kilka miesięcy temu przyszli
Jeż,fłca do Koncernu Phrixa. Ale Koncern riów, ażeby zrozumi;ić, że polscy inży. dwa razy słabsza od nitki steelonowej do fabryki jako ludzie surowi, a dziś z
Phrixa choć wprzegnięty w rydwan hi· nierowie i robotnicy dokonali tu wyczy- tej samej grubości. Oglądaliśmy pollczo- dnia na dzie11 dojrz;iwaja., nabierają! dotlerowskiej machiny wojennej, był jed· nu nielada.
.
, chE} ze steelonu. Jest taka mocna, ż3 świadczenia i staja, si'i;: specjalistami.
nak przede wszystkim przedsh;biorstwem
Obecnie czynna instalacja obllczona dwóch mężczyzn cie;1tnac z całej siły nie
Ci ludzie, których fala powojenna rzukapitalistyc?Jnym, walczącym z konku- iest na produkcję 3 kg steelonu dziennie. mogło jej w żaden sposób uszkodzić.
ciła tutaj ze wszystkich krańców Polski
rencyjnymi koncernami produkt jącymi Produkcja ta stale b~·dzie wzrastać. Je• • •
zruklimatyzowali sie: świetnie, .zżyli si()
w Dessau włókno syntetyczne. Sprycia- sienią rb. przewiduje się budowa nowej
.
ze sobą i stanowia, polskie, roihotnicze karze z dyrekcji Phrixa już podówczas instalacji Produk11iącej już 75 kg steelonu
Nie ma oczywiście !wiateł bez cieni. dry na Ziemiach Zachodnich.
•
zrozumiel~ że wlókno syntetyczne po- dzien.nie; ~V rokn 1948 wi~na produkcja Zanotować jeszcze można dość duży odI tu może, a nie w pof!czoszkach, które
chódzr;ce z węgla posiadać b~dzb po cl ·odm?śc się do 200, kg dziennie. Jedno· setek wybrakowanej produkcji,
sa,1 tak Pi~kne i nie w steelonie, który
wieloma wzgI~·dami przewagc nad sztu- ześn1e w roku 1_9~8 przys!ąpi CZPW do
Wielu z robotników, pracującvrli w at- jest tak ważny dla naszej gospodarkL
cz.ną wclną• wyrabiana,. z drzewa i celu- budowy olbrzym1eJ fabryki steelonu pro- mosferze wyziewów chemicznych, w wa o czym jes~cze będziemy pisali, leży s~
łozy. I dlatego w tajemnicy prze·d nie- I cb•k1d11 1c;ij w ci111gu doby kjlkadziesiąt ton runkach szkod!iwyc't! dla zdrowia, nie o- dno zagadnienia.
b
t
I'
.
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miecką opinią i nawet Przed załov fa- ! l•..'.'-!;O Sl!rowca.
trzymuje mleka, chociaż można go kuLem.

: ·czy 1
-, dy-plomaty·e· zny

i~~1:~iiJ:i~~i~i~1:1~~cEfi;~:rirF~~rj

nad tym, by podrobić perlonow:J~ Prz~.dzę
Produkowana. przez konkurenta w Dessau . W r. J9H ndało się im to czę'ciO\l'O

~~~i;~f·ć choć

tylko w skali

ćwierć

tech-

,

o Antarkt 'dy - Ziemi Obiec nei w· eku atomowego

O'dy front zbl'żał się do Doln~go ~JąOmawiając spraw~ zwieITLchnictwa
ska wywieź}i Niemcy wszystkie maszy. Ipaf1stwowego nad Antarktyd•a.:, rzecznik
ny pr?dukltJ~c,e. sztuczna,. :ve}m:•. a wraz brytyjskiego m:•ni.sforstwa spraw zagraz nimt wyw 1ezh laboratorium i całą· do- nicz.nych połQżył na·cisk na to, że AngHa
k?ment~CJ'~ nau~o,wo~bada.wczą .. Cze·g o ma znacz.nie większe prawa do tych tere·
me zdązylt wyw1ezć - zmszczyh. Resz· nów aniżeli każ.de inne pa1istwo. Nie kwe
Y dokonała artyleria„.
stio~ując zgłoszonych 'J)rz.e·z Argentynę i
Inżynierowie i technicy polscy stanęli Chi1le pretensji. A·nglfa jMna,k podkreśla
przed niezmiernie trudnym zadaniem. swoje wyłączne PraW{) na pewne pasma
Trzeba było odtworzyć sk<1mp.Jikowany l"\::lu antarktycZltlego, jako na odkryte
wielostopniowy proces chemiczny, z
prz,cz Anglików.
rego tylko kilka ogniw znali pozostali
Wszystkie te wywociy mają na celu
na miejscu robotn•cy nbmieccy. Na -pew· wykaizanie wyła;czności brytyjskich praw
ne ślady naprowadzały uczonych na- do wybrzeża Antarktydy i do tego jesz·
szych szcza tki maszyn i urzą.dzeń. Poza- cze, że Anglia jest ra·czej zainteTesowana
.em nie było nic.
w ,,naukowym ba·daniu" nowegio kantyDzię-ki wytężonej Pracy Instytutu Ba· ne•ntu. Jednakże ~iOka rÓ\'{1J1ież w sprawie
dawcz.ego Włókien Sztucznych pod kie· Antarktyidy . zal'l1te~esowan~ch
pa~stw
rownictwem naukowym tow. inż. Bała. ka·t~~oryczme sta•;v1a •. veto
pr~~;c1wko
k'
d
.
.
. .
taik1eJ wyłąc·zin-0śc1 ,,prawa badan , tym
cz yń 5 tego . u a 10 si~ w ciąl!:u miesięcy bardziej, że jak głosz.ą ostat•nie komuniodtwo:zyć 1 ulepszyć ,cały proces la}Jo- ka•ty badawcze, na Antarktydzie z.najduią
ratoryiny,. W ten sposob dokonano Pler- silę boga1e zł-0ża uranu. Projekt BTazylii
wszego kroku w walce o Polskie włókno przewiduje poddanie terenu całego „szó·
syntetyczne. Wówczas do Pracy przy- stego kontynentu" kontroli ONZ, co uniesta,IPiło Centralne Biuro Konstrukcyfo~. możliwiłoby zmonopolizowanie źródeł tak
które pod kierownictwem inż. Horwatta obecnie pos. zukiv;anego Pierwiastka w jei Prof. Dowkontta zbudowało odpowied- d·nym r,~lku.
ni~ instalacje.
Jednocześnie zgłasza d'(} wybrze,ża An·
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tarktydy rosq;czenia także Francja, która dania na samym lądzie antarktvcznyin
wniosła niepośledni udział w bad.ani u te-J prze•lmnały geologów. że zł9ża tam istniego ko·ntynentu. Dyplomatyczne rozpral\vY Jące są znacznie większe.
na temat <lQtąd całkowicie martwego i
Stacje geologiczne i" .metemofogiczne
zapomnia·nego kontynentu toczBJ się w isitniej1a,ice od 1920 •r. na terenie połndnio
chwili. kiedy jedna z największych eks- wych wysp Shettlandzikich, na ziemi Gra.
pe-dycji ma dotrzeć nie tyil_ko do brzegów hama i w Po-rt Lockroy na Falklandach
tego lądu, a'1e postawiła sobie zadanie do- zajęły sięi w lata·ch 1930 - 1935 ba<laniem
kłaidnego zbadania jego wnętrza. Na razie topografii Antarktydy. W rezultacie tych
wyprawa Byrda, po trizech kolejnych ka- prac sporządzono kilka map fizycznych
tastrofach i spowodowanych przez nie WY'hrzeża i jed·n9,1 mapę gco'1ogiczna.
przerwach znajdwje się w drodze. Nie·
W roku 1940 prnjektowana hyła ~rielka
mniej, pogłoski, które dotarły do zainte- wyprawa -geoio1ticzna angielska. ktora
resowiHlYch w tej sprawie środowisk wyruszyć miała pod- przewndn'.ctwem
wskazuj.a, na to, że wieilki sztab uczonych Binghama i Brucela z Margaret Bay. WYgeoiiogów i fizykó1'v, biiorący udział w eks- prawę te o<lłofoino z J)Ol\V'Odu wojny. Ale
~dyc.ii ma na celu nie tyJ1ko wzeniknię- właśnie w tym samym, czasie ekspedycja
.cie w głąb kontynentu, aae i zbadanie Sta>t1ów Ziędnoczonych dotarła do miejsc,
mo.ż1liwości eksploatacji rud uranowych. do któ.ryóh miała dojiść zamie.rzona wy.
Wedrug doty<:hcza,sowych przypuszczeń prawa brytyjska.
geQJ,ogów, złoża ich na Antarktydzie przeWvniki amerykań&kiei wyprawy z rowyiszają znacznie dotąd gdzieko1lwiek ku 19-10 -0tacrza ścisła tajemnicn-. Jest fakmia•ne kopalnie uranu.
tern, ie wszyscy członkowie tamtej wYPierwsze próby geolo~icznych badań prawy obecnie b;mą Ponownie udział w
pod;i~·te zostały w roku 1935. Wtedy to ekspedycji Bvrda.
z ni..;izbita, pewnością stwierdzono obecJednocześnie z pierwszymi windomoność złóż uranowY'ch na wysunii~1tych na ściami na temat ekspedycji Byrda dotarły
południe przyl.aidkach wysp Falkilandz- do pism amerykań~bch wiadomości, że
kich i na Ziemi Grahama. Pobieżne ba· uznane przez Stany Zjednoc?.Dne i AngiJi,ę1 prawo Prancii do tzw. „Zi·emi Ade266 · cholera. Wczoraj u nas, w naszej lhs·kiej" na Anfarkty;dzie porzostaje w
'
przeklętej wsi sczerniało trz.ech chło- związku z rzeikomo zawartą w zeszłym
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(}rzehlad Pawła Hulki-Laskowskiego)
Gdyoy panowie dobrodzieje nie po·'
gardzili jego towa.rzystwem, to za·
p rowadziłby ich do Kro'scienka, gdzie
są wielkie go9podarstwa, a wszyst·
' kiego kwadrans drogi dalej. Miejsca
jest tam dużo, ka~cfy żołnierz, będzie
się- mógł przykryć baranim kożuchem,
c krów tam tyle, że ka.żdy dostanie
pełnq menażkę

i9ł't

mleka.

- Jedyną krowę ma. tutaj sqsia'd
Wojciech, której głos panowie dobrodzieje raczyli słyszeć. Jest to krowa
chora, melancholijna Wrogowie zabra
li jej cielątko. Od tego czasu mleka
nie daje, ale gospodarzowi jej żal,
nie chce jej zarżnąć, bo ma nadzieję,
że Ma.tka Boska przemieni wszystko

I woda tam nc lepsze.

ys··ci·

I

I

chol~rę„. Miłosierny

pów przeklął
chorych Liskowiec.
na
Bóg

ski':ąie~ę~~~ili

Szwejk majestatycznie

- Panowie dobrodzieje - zaczął
naśladując styl staxosty - czytałem
kiedyś, że za czasów wojen szwedzkich, gdy trzeba było kwaterować
wojsko, a starosta się wykręcał, to
go wieszali na najbliższej gałęzi. Na,
stępnie, dzisiaj mówił mi w Sianoku
pewien ka.prał, że- gdy przychodzą
kwatermistrze, to starosta ma zwołać
wszystkich radnych i razem z nimi
chodzi się po wszystkich chałupach
ł rµówi się: Tuta.i zmieści się trzech,
tam czterech, 'na plebanii będą mie·
szkali panowie oficerowie, a za ipół
godziny wszystko musi 1 być w po·
rządku. Panie dobrodzieju rzekł
Szwejk zwraca;jąc się do starosty gdzie masz tutaj porządne drzewo?
Starosta nie zrozumiał o jakie drzewo chodzi, więc mu Szwejk wytłumaczył, że to wszystko jedno, czy to będzie brzoza, czy c;ląb, czy grusza, czy
jabłoń bo chodzi o drzewo które ma
'
'
krzepkie gałęzie. Starosta
znowuż
·
·
ł
I
d
. iest
.
me zrozum1a, a e g y sły.szał, ze
d
h
h
l
mowa o rzewac owocowyc , z ąk ł

umową

zna'dują-

roku się tam co
eiksploatacJi
cych
rud do
uraJ11owych
przez tDwa·
rzystwo kopalniane brytyjsko.francuskie.

~~a~P:~~~~~~i t~vP~~~~~~~:'~e~~Te1j"~~~:
nak, marszruta wyprawy Byrda ma zawadzić także i o wY"brzeże A<lelijski,e.
'Wyścig d() Antarlktydy trwa na dwóch
trasach: j.e.ctna z nich wiedzie Przez
wzburzone i. pokryite Pływaj.a!cymi górami lodmvymi oceany - druga \vyznaczona jest na mapach, rozłożonych na :'!fołach ko·nferencyjnych dyplomatów. A zasadniczym ceiJem nie jest badanie n:iuko'we, lecz nadzieja odkrycia złóż rud uranowych, nowego źródła ~ncrgii i nowego
przemysbwe1to surowca.
_....._

dobra, panowie oficerowie będą
Mówiąc to wdziewał sukmanę.
mogli spać we tjworze, ale tutaj w
- Chodźmy, panowie dobrodzieje,
I
Liskowcu?.„ Bieda, parchy i wszy. On do Krościenka. Niedaleczko. Trzech
U
sam miał nio1clyś pięć krów, ale· wro kwadransów nie będzie. Co ja grze·
liczba posiadaczy radioodbiorników ,w nfe.
gowie wszystko mu zabrali, tak że on szny człowiek · mówię: za pół godziny'
długim czasie pr.zekroczy 500.000. Podobni9,
sam, qdy potrzebuje mleka dla swo· zajdziemy. Znam drog~ przez stru·
jeśli chodzi o głośniki, wkrótce osiągniąta ' bę
ich chorvch dzieci, musi po nie cho- mie11, potem przez gaik brzozowy kodzie liczba 100.0oO. W związku z tym, Polskie
, dzić do j(rościenka,
ło dębu„. Wieś jest duża, a w propiRadio postanowiło
nagrodzić
właściciela
Jakby na dowód prawdziwości je- nacjach jest tam dużo mocnej wódki.
500.000 zarejestrowanego aparatu oraz jego
go słów z pobliskiej obory ozwało się Ghodźmy, panowie dobrodzieje! Na
sąsiadów: abone_nta Nr. 499.999 i 500.00 1
buczen~.e krówek pomieszane z gło- co 1'eszcze czekać? Panom żołnierzom
Abonent. ~ólmilionowy otrzyma odbiornik
szwedzki t pu A99 "
t ł
·
sem kobiec,rm, który nakażywał nie· z waszego szanownego pułku trzeba
d .
·"
d'. pozo~ .ą ymk p:zypa d n.a
1e aparat ra 10wy oraz w1t na z04
·1
·
l
·
ł
k
ć
1
d
w
u
z1a
k
szc.zęsnym rowom m~ czeme
zyczy wyszu a noc eg porzą ny, wygod·
kup ksią' k Ab
t N 100000
t .
lm, ze
. b y ie
. c h o 1era po k ręc1'ł a.
. ł mer~
.
ze .
onen
r.
. Ago''zos podani/3
ny. p an zo
cesars k o- k r ól ews k'l
również nagrodzony aparatem
Al~ starosty n~e zm1eszn:ło to bynaj-"'I ?li~ si~ z !'1oskalami, więc· potrząbu- się,.
c.zer~śnie już .dojrzewały, więc czas gdy aboneną Nr. 999.999 1 '\oo.ooi. ~łr.zv
mnieJ. Wdzlewa1ac buty z cholewami ie xomecznle porządnegQ i czystego pow1edz1ał, że o mczym podobnym mają kwit na zakup sprzetu rolniczegc. roz
mówił dale!:
, ·
noclegu„. A u nas? Wszy, pCITchy i nie wie. ale orzed domem ma dc:i:b. 1radioodbiorni•
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Nagroda dla. 500.00 -nego
radioa„onen a -
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W fabryce Ranischci zorganizowano pralnię
Gdy podcr:ag częstych odwiedzin w I~
brykach ro:r.mawlamy z rcibo1nlkaml, obok
spraw placy zawsze n.a plan pierw1zy wy·
1uwaJq się I inne kv1ea le. Do nich należy
1tol6wka, przcdukole, pralnia. O Ile dwa
pierwsze zagadnienia doczekcr1y 1lę lu~ gor·
azego czy lep1Zego roiwlq"Zanla, o tyle spra
wa 01tatnla wcląi kulele. '

z .op

trywać będą

e
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przemysłów państwowych

pracownikó

wcdłt,g
0bowiąztd~;:::yclj
pizepisów.
Zmiany wprowadzone w systemie a.
prowidowania Pracnwników przemysłów
nie dotyczą na razie zakład6w pracy
przcmyi:ht hutniczego, .węglow.?go oraz
zakladów przemysłu mieiscowego', któ·
rych zaopatrywanie 'w artykuły żywno
ściowe odbywać się będzie nadal dotych•
czaso\VYlll sr<>t:!mcm.
_
.
\Vprowadzona zmiana w systemie a-

Nastąpiła Poważna zmiana w systemie kfadów pracy p0ł0ż.onych' na terenie za- pracc>wników

aprowidowania
przemysłów
Państwo
wych. Z dni'em 1 h1tcgo dotychqas istniejące Central:i AProwizacji
przy po.
szczególtiych
Za rza.dach
Centralnych
przemysł6w zostały zlikwidowane, a ich
prace
podję.Jy
reionow~ wojewódz.
Dlatego z prawdziwą r:ldołclą notuJemy
kie centrala aJHowizacyJne, kttlrych zaka.łdy. fakt in1takwania pralni przy miel·
daniem jest obsłt1gi\yanie wszelkich za1cach pracy. Taką miłą nleapodzlankę 1pra..
•
·
wiły nam Z12k~ody l!lawelnlan„ Nr. 20 (dawna firmy Ranłlch). W t<:>j 600·o1obowel labry
ce około 75 procent zatrudnionych 1tanowlq
ltcblety. Dla ich więc ,przede wszyatklrn
wygody :.;;<Ilnałalowano tu pralnię, w kt6reJ
co d:deń uporać tlę tr!leba z 30 ldlogramami
Związek Artystów Scen Polskich skreślił no
brudni) bielizny, klór.Q po praniu, zmaglo~ zawsze z listy swych członków aktora Boguwana wędruje d'o rąk wd71ęcznel wlaścl· sława Samborskiego który shańbil sią współclelki. Opłaty wy1naczono minimalne, około procą z okupantem, 'wystepując ,w riiemisckich
10 zł. za największą utukę. mydło daje filmach (m. in. „Powrót") zohydzojącyth Popralnia, ogranlC'Zeń nio w):>;:-,wadzono tad· loków i budzących ku nim_ nienawiść w spat
, t .
· . k.
nych, nie rzt::1dko 1ię więc zdarza, te matki- eczens wie niem.ee im.
małych dzieci przyncszą tu swe c\ężkie UoPo kląsce hitlerowców Samborski dostaJ sią
mokł nawet raz. w tygodniu.
do Ameryki Południowsi i ostatnio występowa! w Rro de Janeiro, w teatr-ze „Dos ComeDaJe się we znaki brak bielidła.
diantos".
·
Frekwentja pralni
oczywiście
duia.
Związek Artystów Scen Polskich, za pośred
Szczególnie, i&, jak mamy okazlę 1lę prze- nictwem
Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
konać Mt rnieJacu,
bieilzna uprana IHt przssloł do wszystkich polskieh placówek i orczysto · I atarannle.

się~u centrali.

Zadaniem central re,ionQwych będzie
usprawnienie
zwolnień
i przewozow
przydziałów przeznaczonych ·przez Miinisterstwo Aprowizacji i Handlu dla pracowników i ich wdzin w ramach norm
ustalonych, zaopatrywanie stołówek ; zakładów Pracy Draz
dożywianie d:dcci

- b r5 k .1 w··y aI0 ny
sam

prowidowania pracowników prze·myslów
spowodowana troska o polepsze·
·nie bytn pracowników. gdyż dotychcza·
sowy system aprowidowania zakładów
Pracy
Centrale A1'1rowizadi nie
ganizacji za granicą informacte o nikczemnej dawał dobrych rezultatów.
działalności Son:iborskieg<;>_.
„
.
Decentralizac:ia w dziedzinie aprowi·
Na skutek interwenci· ZASP-u clyrekc1a zacji uozwafa na szybsze zaopatrzenie W
„Dos. Com~di.antps" wydaliła Sa~borskie.go.
potrzebne a rtyk t1ły
żywnnściowc PO·
~1ez.~lezme od '.""ystąpienia mtorsk.e1 or- szczególnych zakładów pracy, gdyż Z<J·
gamzac.11 zawodowe1 •. prokurot~ro Sądu Okr~- stają wyc!imin{)wane z tego działania
gowGgo w Warszawie wszcze10 dochodzenie czynnik oclk:glości, różnorodności rynku
przeciwko Samborskiemu, gdy~ istnieją poszla zaopatrzenia, odrzrrcona konizczność daki,. że niszołeżnie od „artystycżnej" dzialol- ickich nieraz transportów it12. Stworzenie
ności w czasie okupacji, współpracował on z I rejonowych centrali aprowizacyjnych U•~
Gestapo.
sprawniło prace na odcinku zaopatrzenia
O Ile poszlak! te okażą się konkretne, wio- i pracownicy zakładów przemysłowych
dze polskie starać sią będą drogą ekstradycji zaopatrzeni be~d!\ w artykuły im należne
o c;irssztowanie Samborskiego, jako przestępcy/ w ilo~ciach norn:ami "przewidzianych wa
wo1ennego.
właśc1w:vch terminach.

z brazylijskiego teatru na skutek

W Zakładach B:awelnlanych Hr. 20 mę·
ezqce pranie przeatalo być zmorą kobiety.
1t6wnleż l w Innych fabrykach Łodzi Rady
Zakładowe i Dyrekcje powinny nie szczędząc
wysiłków przycznłć się do założenia pralni
fabrycznych. Kobiety - robotnice uwolnione choćby częściowo od clężklch go1podm·
sklch trudów, będą pracować lepie) l wy·
da)nlat. Będą produkować więcej tak nam
\>Oł1zebnyeh tk12nln.
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Podniosła u~ocz~sto •ć

w Łódzkich

Zakładach

rzc(d Przemysłu Papierniczego

I

Cewek

kosztem 150

tysięcy zł. ro(Zleqać się będq dziecięce głosy.

Howe dary dla muzeum
·1ojska Polskiego
Muzeum ' Wojska Polskiego ;w Warszawie,

J'.)owiąkszyły ostatnio cenne kolekcje 1'' dary,

z.api:;ane testamsntem, lub ofiarowane przez
osoby prywatne.
Kólekcjoner krakowski Józef Rotzko, ;zmarły
podczas okupacji zapisał muzeum 64 sztuki
broni, 'W tym niezwykle cenną polską zbroją
•karacenową z XYll w., która isst prawdziwym
unikatem.
Kpt. Władysław .ledochowski ofiarował mu2:eum ·odnalezione podczas walk nad Odrą
działo z 1662 r. wykonane przez puszkarza
Jana Krefta.
Krzyże Maltańskie, oraz podobizna św.
Jana Chrzcicisla, umieszczono na lufię, wskazuje, że zostało ono zamówione przez zakon
W Łódzki 'h Zakładach Cewek Przęd~alrycerski Joannitćw późniejszych Kawalerów niemych przy ul. Kopernika 60, \v dawnym
Moltańsk:ch..
'
mieszkaniu byłego !abrykantc< niemieckiego
Toep!era otworzony został ż!obek --' na razio
Bogato ornamentowana laweta podnosi war ua dziesięcioro dzieci.
fość zabytku, będącego jedyny'rn tsgo rodzaju . Za kilka dni w jasnycłi, czysiych po ko·
okazem muzeum.
1ach wyremontowanych przci: Centralny Zer-

I

Przęz

ZASP-u

rob ,

s.

została

W białych, ciepłyc'h łó:beczkach pod troskli·
wq ~piekq lekarskq i wychowawczą dzieci
robotnic b. fabrykanta Toepfera wyleczq się
z anemii, krzywicy a nawet z gruźllcy.
Na poświęceniu '.iwfetliey, przerobionej
z bezużyte_czn!e "!ltojqcej
pustkami,
zrujnowanej
hali
fabrycznej
odbyło
się
uroczyste . nagrodzenie i
odznaćze
nie czterech najstcrrszych robotnic i jednego robotnika Łódz'•ich Zakładów Cewek Przędzalniczych. Do zebranych przedstawicieli Centralnego Zarządu Przemysłu
Papierniciego, 'CZPW, partii polltycznych i
Zwiqz.ków Zawodowych przemówił dyrektor
inż. Kanel, llustrujqc w krótkich słowach, ze
szczególnym uwzględnieniem momentu prze·
jęcia kontr~li produkcji fabryki przez CZPW,
momentu ' od którego zaczqł się stały wzrost
produkcji i realizacja praw socjalnych robotnika. Dowodem wymownym wzrostu pro
dukcji sq dane ze stycznia ub. r. 11.385 kg.
cewek oraz sty~nia br. 55.476 kg ..cewek.
Ten wybitny wzrost p•odukcji zaznaczył się
dzięki podwyższeniu wydajnc;.ści pracy przez
robotników. W pierwszym r.:edzie przez naj·starszych robotników pracujących ofiarnie,
z po:iwięceniem. W uznaniu, ich pracy- Centralny Zarząd Przemysłu P.apierniczeqo przy

gro o a
Przędzalniczych

zn.al pięciu robotnikon:· premie po 5.000 z!.
i dyplomy wyróżnienia.
Najstarszq z x;agrodzonych jest 7l·letnłci
siwa już kobieta, majqoa za sobq 48 lat pro;.
cy w fabryce -·ob. Pulwer.
Nieco mło,9sza ob. Kakiet przepraeowatcr
45 lat, i dwie rówidśnice mające po 40 lat
pracy - ob. ob. SzymanE!lis i Durmiewiez.
Piątym jest ob. Więcko\\'Ski, maJqcy za sobct
15 lat sumiennej pracy. Ob. Więckowski
jest przedstawicielem „mniejszośpi"' męż .
czyzn w fabryce „Cewka",
).
Warto tu wskazać, że p•zewo'dn!ctvro w.
Radzie Zakładowej ma kobieta, tow. Zofia:
Kawałek, ci 0 szqca się dużym autorytetem
wśród załogi,

P.
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dzieW praca dobra
tam
są · dobre~ wyniki
P.Z.P.B.
17 {d. · St9larowa}
świetlicy

że w fabryce „Stolarowa" jest świetlica-i
rzecz to zupełnie prosta i zrozumiała. Zdąży' liśmy już przywyknąć u nas w Polsce do takich
rzsczy.
$wietlica, 0 której tu mowa, nie jest ani piąk

~r.

prowadzona, dala podobno dobre rezultaty .
I nie moż0 nawet być inaczej. Gdy się w
pracę wkłada tyle serca i oddania,_ musi ona
doc: dobry Yrynik,
N:edawno ob. Elerowski przeżył dzień
triumfu i zwycięstwa. W wy..remontowanej na
prędce nieco większsj, lecz ciągle jeszcze za
maie:; s:> li, orlbyła sią uroc z ystość 'otwarcia
6-c.io tygodniowego kursu oświatowsgo. Entuzjastyczna publiczność zapełn:ła l'\ie tylko sa
!ą lecz i przedsionek oraz podwórze. Wśród
zcproszonyi::h gości byt prof. Makarczuk. tow.
Dcraczowa i inni, znani robotnikom łódzkim
zasłu.ż<:1ni działacze kulturalno • oświatowi, Z
gorącą syrnpatiq i za:nterssowaniem otoczyli
robotnicy grupę mło dych gó rni.ków oolskich
z Francji, któr?y przyjechali tu na odbywający
sią włośnie drL·g; kurs kierowników świetlic.
Kurs zresztą w komplecie był obecny na sali
i wniósł swój wkład artystyczny w tę pią~ną

nie.jszą an; bogatsza od innych. Ma ona te
same zoslcgi, te sam-s trudności co w;ele innych świetlic fabrycznych ,w Łodzi. Kierown:k
jej lednak ob. Elerowski nieustannie myśli i
.szuka nowych sposobów ulepszenia swej pracy.
Najwląkszym bodaj dotychczasowym jego
dorobkiem jest. walka z aoolfabstyzmem dorosłych. A sprawa to wcale riie ła:wa. Ludzie
ukrywają tę swoją słabość, Więc obywatel
„świetlicowy" chodzi JN dzie11 wypłat do kantoru i po każdym robotniku podpisującym si ą
krzyżykami, robi znaczek w swoim no~esiku.
Wkrótce po tym nastąpuje poufna, krótka
rozmowo w cztery oczy i sprawa załatwiona- uroczysto§ć
jest nowy uczeń.
. Ama'orski zsspól muzyczny Oficersk:ej
Nauka odbywa sią w zupełnie swoisty 'spo- Szkoły Intendentury ze swym kierownikiem,
sób: m:ądzy uczn em a nauczvclelem krą±q • por. L1 · ba~em, dr,stali rz qsiste brawa nie tylko
tylko dyskretnie wrączar,'3 zapisane kartki pa za rnrne swoie z;a ·N.en:s się, lecz i za pieknie
pieru. Pierwsz.y przepisuje, \Cl drugi poprawia. ·I1 wvko .a1e p:orn·iki. Uznania swego i braw
jeden uczeń n•e zna drug:eg::i - powisrnikiem nie s1częc'z;Ja publiczność i :nnyrn uczestn 'jest tylko nauczyciel. Nauka, w ten soosób l kom arrvs-.vcz-,e· cześci uroczystości. a wiec

.najmłodszemu chórowi, to znaczy uczniom kur
su k.P-rowmków świetlic, śpiewak01vi • Dominieckiernu i dyrektorowi CRDK, tow. Nowickiemu.
Prof. Makarczuk z kierownictwa TUR w
królkim a p:~knym przemówieniu ,podkreślił
";'/elki pr;:ełr.:1 m, laki zothodzi w naszym życiu
l<ulturolnym przez wiączenie sią doń szerokic:i
mas ludu prac.l'jącego ora~ zapow:edział, że
przyszli kierownicy swietlic 1uż w trakcie swej
nauk: będą t;;ynnie współj.Jracowali z wszysrk'.mi śwte~:·comi fabrycznymi w Łodzi. Jest to
bnsprzecz1~ie rzec:J iliezmiernej wagi, nietylkq bowiem świetl;ce bądą miały w c:ągu
kilk J iygodr:i poważn·i pomoc lecz i „kursiści ·
zdobędą przy tym n1e.~bĘdne im dośw:adcze
r.iE.', którn rozwoli ;'11 w przyszłości szybko
i
L' rr:e1ątrn<.• ze· gan zować
p:.icą · na swoich
piacówkccr.
ZcpacŹo!l·c"NOny kurs oświ•Jtowy w fabryce .,Sto!or ')Wo" to poważnv krok naprzód w
szerz.er;iu k• 'tt·1v i o~w;~ :·; v1śród klasy robotniczej, Kurs będz:.e prowadzony przez TUR.
Robotricy „Stolorowo" niez~wodnie wykorzysta1q ~1~ v.· r.cłej rRin; M ~imy n::i:beją. że
z;:; P':!Vl: 1adem ich pójdą robotnicy wszystkich
innych tab· vk.

Pxzewodn'icząc.o "' ady Zak adoweJ
ob. Zofia Kawa!ek „ -

·

r;;;.c·~::.~:r:~:~~;$.F~mfi~~g(§fti.mL.z.:jfft:~.::~:1:rr:r~

'

Interpelade nasz. lJ~
Czvtelnihów

Dlaczego nie można dostac
' watoliny
Jakte mo!u być dosyć watoliny, jeśli mc:fi
szy y do wyrobu tel!e są zakonspirowane
po rómych z~amarkach,' strychach. i prał·
nlach. Na przykład przy ul. Spornej 20 (poses
ja poniemiecka) stoją dwie m.:inyny do wyro
bu watoliny nci strycilu, 6 w1.1rsztat6w dzie·
wiarskich stoi w pralni, które uruchomione
być nie mogq, bo warunki pomieszczenia
sq pod 'łażdym ''-'Zgł~dein zie. Na strychu
jest tirna i-a zimno, w lato 'za ciepło, . no l
lokato1zy spr::ec!w!ają ~lę bo chcą mieć
spokój po pracy . Władz.e przemysłowe pCl'
trzq na to prze:. pako.
LOKATOB

Gł.OS

Nr~

ROJ!OTNICZT

Rzecz)} ciekawe
WALKA Z POLIPEM NA ONrn
MORZA
Niezwykłą. przygodę prizeżył kilka dat
tern.u j~en z francuskich nurków w Zatoce Biskajskiej. Zosta ł on s•p11s2czony. z
akr~tu, by stwierdzić,
jakiego rodzaJu
prace należy wykonać w uszkodzonym
można dopełnić w miar~ potrzeby
dnie zato1pionego frachtowca {rancuski~Centrala bowiem sprzedaje również po- go. Nurek znajdował się zaledwie kilka
jedyńcze m<ible. Ziednoczeni-e łódzkie o- minut w wod1zie. kiedy olbrzymie zwicbejmnje trzy fabryki - Państwową. Pa- rzę obj·ęiło jego nogi, unie!'10żliwiai'ą.c ja·
brykę Nr 5, dawniejszą fabryke Spiker- kikohviak ruch.
Nfo mogąc dosi.egnać
mana przy ul. Zgierskiej oraz Pabian;ic.. swego noża myśliwskiego, przerażony
k1:1J Pa brykę Mebli-proj aktowa na w naj- nurek uciekł się do p-0mocy telefonu.
bliższej przyszłości
komasacja małych którym Połączony był z pokładem statku
fabryk przyczyni się do podwyżSzenia i w ten sposób zaalarmował załogę,
Produkcji.
Spuszczono natychmiast na linie drąg że.
O wielkim zapotrzebowaniu mebli ze lazny, starają1c si>ę nim trafić pa!i]'Ja, a
strony ludności świadczy fakt, że od ki.edy tan mimo to nie zrezygnował ze
chwili rozpocz~cia sprzedaży mebli na swego łupu, tr:ooba było zarówno nurka,
raty - obroty centrali łódzkiej wzrosły iaik i P.olir>a wyci·ll,!gnąć na powierzchnię.
dwukrotnie. Zwir,kszenie produkcji i za- Skafander nurka był tak silnie otoczony
opatrzenie rynku wewn>e;trznego blĘidzic wężowymi ramionami polipa., że nie moż
wielkim sukcesem Centrali Przemysłu na było nawert użyć broni palnej, lee,,.
Drzewnego. Poł-0ży \to wreszcie kr<is po-1 trzeba :·ło Po}adyńcz-0 poobcinać ramiotwornemu paskarstwu prywatnych sto- na z"'1.«7.ecia, by w ten sposób uwol.nić
Jarzy.
P.
spotnlłłot;~ ze strachu nurka. _ _ __
-·

w Ceni a _li P~zemyslu Drzewnego

Udostępn.ie'nae

·kupna mebli dla lud·zi pracy

W'SZYscy łodzianie i nie łodzianie za-I nie tylko wśród świata pracy, ale i iniklimatyzowali si~ Już w mieście, każdy 1cfatywy Prywatnej, dla której oczywiśjako$ się urządził - lepiej czy gorzej i cie ceny sa; wyższe i nie uwzględnia si-ę
p~dzi żYwot „człowieka poczciwego". . j rozłożenia sumy na raty. Mimo to ceny
Jedni w sublokatorskich pokojach, sło- są. niższe -0d rynk-0wych. Różnica między
no opłacanych, inni we własnych, lecz cenami r rynkowymi, a Cantrali Przemyjakże cz~.Bto pozbawionych. najniezbę<l- 1 słu Drzewnego dla lndzi pracy <lochodzi
niejszyah sprziĘitów, zmuszeni do ,,miesz- od 20 do 35 procent. Nic wi·ęic dziwnego,
kania" w walizkach.
że popyt jest ogromny.
A Przeci~ż czas już najwyższy, by
Niestety, dotychczasowa podaż na ryczłowiek pracy żył normalnie, by po po- nek wewnętrzny jest jeszcze wciąż ni<i.wrocie do domu, mógł odpocząć w ~ste- 1 wystarczająca.
tycznym i przyjemnie urządzonym Po koNajwfę.kszym powodzeniem cicszl\. ' się
.fo. gdzie· zamiast gratów, zwiąrzanych tak zwane meble „ludowe". Pr9ste, jassznurkiem, krzeseł, lub rozlatujacego się ne, ładne urządzenie Jednego pokoju z
stołu postawi i1owc m<i'ble. Oczywiście szafy, stołu, krzesła, łóżka i nocnej szaf·
nie mam na myśli palisandrów, orzechów ki - to komplet najtańszy i najcze.ści ej
~kaukaslfich czy fornierów, pod które .-nabywarly przęz róbotników. Cena jego
~prytni stolarze prywatni dają liche ga- . wynosi 16.500 zł.
.tunki drzewa: ale najprostsze choćby so-! Oczywiścię, że .ten skromny komplet
snowe ładnie wykonane mebk - nadadzą mieszkaniu estetyczny wygląd. Lecz
8
-j _
e
nawet i te były niedostępne dla rohotni-1
~.
~
ka, czy pracownika umysłowego. Astro~ ~ ',
,~
nomiczna cena choćby tapczanu 32 tysią- 1
'
c<i zł, pozosta"Yia sprawę umeblowania
Tłuszcze są jeszcze słabą pozycją w nio zawarta umowa „Społem" z Państ
w _sferze marze.n.
.
.
naszym zaopatrzeniu. Czynione sa powa- wowym i;jednoczeniem Przemysłu Ole.
za,do~volernem wH;c. został przyJęty 1 żne usiłowania by zwiększyć własna, ich 1jarskiego w sprawie obsiania minimum
. przez swiat pracy fakt, ze Centrala tian•
'
. • •
•
•
•
U dlowa Przemysłu Drzewnego _ rozpo- 1produkcie Prz<iz <podmes1eme zarówno 10 tysięcy ,ha rzepakiem Jarym. mowa
czyna sprzedaż mebli na raty ośmiomie- hodowli jak i obsiewów roślinami oleisty- ta j<ist korzystna dla '.Plantatorów, gdyż
si~czn<i (wysokość rat uzależniona od wy mi. Dowodem tych wysiłków jest ostat- Społem asygnuje im tytułem zaliczki po
sokości poborów) w ramach otrzymane- i
~o kredytu udzi( !onego
ceńtrali przez 1
Bank. Gospodarstwa Krajowego.
\
Kredyt miesifczny wynosi -0koło 400
tys:ęcy złotych, jednak niemal każdego
K-0szykarstwo było od la·t jednym z nie eksportowe i przystępuje do rozbudomiesiąca, wskutek wialkiego zapotrzcbo· przemy.słów chałupniczych, szeroko roz- wy swej pracy. W tym celu dąży do
wania granica jego zostaje przekroczo- bndowany,n w RzesZ-Owskim. W Njsku przejęcia urządzeń i budynków dawnc'go
na i dochodzi nawet do 7 milionów 1.;.
istniała od 1870 1:1oku szkoła koszykar~ka, . ośrodka szk·o,leniowego i
wytwórczegQ
Sprzedaż na raty rozpoczęła się od magazyny, farni.amie.i kotły do gotowania w Nisku. zwi,~kszenie produ•kcii suroww-rześnia ub. r. po zaopatrzeniu instytu- wikliny. Obecnie istniejąca w Rudmku . ca i rozbudowanie produkcji wpłyni.:! r;a
ej' Pm1stwowych w meble biurowe.
, nad Sanem Spółdzielnia Wytwórców Ko- zatrudnienie Powa2'nei ilości koszykarzy
L~:1interesowani<i meblami jest wielkie 1szykarskich otrzymała większe zamówie- 1okrięgu rzeszowskiego.
.
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MIĘSO

NA KARTKI
Wydział
Aprowlzacll l Handlu Zarządt;
Miejskiego w Łodzi pr.dafe do wiadomości,
ze dn.la 10, 11, 12, 17, 10, 19, 24, 25 I 26 lutego
w sklepach mlejskbJ sieci rozdzielczej na
!!:arty żyw-acśclowe I. kat. na odcinek 6-ty
wydawane będzie rnlęso świ• (rąb.<mka)
1.30 kg. w ce~e zL 8.
Jednoc2eśnie Wydział Aprcw1zacJi i Handlu Zmzt"du Mb;Jzklego w Łodzi podaje do
. wiadomości, że po tenninie tym !adna. retdamacJe uwzględniane nie będc;.

Na ostatnim posiedzeniu Kolegium Z1»Ł _._,
t
wi
rz ,.,,du Ml . kl
....
eis ego w 01'.U..1 pos cni-0 ono na
wniooek Wydziału Prezydialnego powołać do
życia Zakład Miejski p. n. „Domy Wypo·
czynkowe", który organizacyjnie włączony
został do Wydziału Personalneg". Statut o:r-1
gcmlzacyjuy nowoutw:-rzonego Zakładu zo·
stał już opracowany. i z.atwierdzony.

Zgodnie z wnioskiem Dyrekcji ZClirzcrdu
Kolegium Zar.ządu l11faijskiego vr Łodzi postanow'.lo ustalić z dniem I !'!I.tego 1947 r. podstaw-0we stawki czynszu ko·
l!lOmi.a.nego za lokale handlovre 1 przemysłowe przy zc:ch-0w0J1iu. podziału miasta na
trzy strefy, ustar.owioneg,., uchwalą Kolegium
z dnia 21 czerwca 1946 r. - na podstawie
dokonywanych
pomiarów powierzchni,
a
mianowicie:
a) dla lokali handlowy~h:
strefa I - zł. 4.- do zł. 5.- za I m kw.
powierzchni;
strefa II - zł. 3.- do zł. 4.- za 1 m kw
powierzch.ni;
strefa m - zł. 2.- do zł. 3.- za 1 m kw.
pov1ierzch!!! ·

_

MIASTECZKO" W

ŁODZI

Niedcwrao przedstawiciele Wydz.iołu Pla;nowcmia Pr~strzennego ZCIII'Ządu ~iejskiego
w Łodzi odl:yli kilka konferencyj z Naczelną
Dyrekcją Widowisk Rozrywkowych w spra·
wie ustalenia położenia stałej siedziby „We..
sołego mia.steczka",
które Dyrekcja Wido·
wis!:: Rozrywkowych ma zamiar zorganizo·
wać na terenie naszego miasta. Na kon!e·
rencjach tych uzgodniono zamierzenia zai111tereoowanych instytucyj z zamieneniam.i re·
gulacyjnym1 miasta.

NOWY ZAKŁAD MIEJSKI

Nicrncho1noścl

lokali przamyqlcwyc'h i

„WESOŁE

Liczba ogródków działkowych na terende
naszego miasta, przewyt2lszająoa fuż kilk~
krotnie stan przedwojenny, niebawem wzro·
śnie. Wydział Plantac\rj Za.rządu Miejskiego
w Łodzi zamierza w krótkim czasie urządzić
jeszcze kilka nowych ogródków tego typu,
które bqdq siq mieścić n':l teren.~ch przy ul.
Niciarnianej, Tymieniecldego i Tylnef, przy
ul Jarosława Dąbrowskiego, na: Księżlym
Młynie araz za 9sieC:.lem
!Im. Monwiłła
Mireckiego. Praca przygotowawcze trwają.

STA\'JEK cznszu 11'.0MORWll\l'>ł't
GO ZA lOKALE HANDLOWE - PRZEMYSł:OWE

1111111111
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NOWE OGRODKI DZIAŁKOWE

ZMJJl~A

czy~~: dla

1lu111 ta.1111(

NOWE TAlłGOW!SKO MIEJSKIE
.
Wydział Przedsiąbi< rstw Zarządu Mielskiego w Ł~dzi zamierza w najbliż~.zym cza·
sie urzqdzic na tereniF naszego m1asta no>we tart;1owisko, które mie.ścić się będzie
przy ul". Południowe! 22 . w związ.ku z tYlll
Referat Planowania Szczegółowego w Wydziale Planowania Przestrzennego sprecy<zował I~ szczegółowo zamierzenia regulacyj
ne i opracował szkic urządzenia wspomnia·
nego targowiska.
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tysięcy złotych

od ha, pozatem zobo.
siie wykupić cała wyprodukowaną ilość rze·paku po cen~ch wolnorynkowycly W ramach tej umowy Dlantatorom dana jest możliwość kupna zarówno oleju jak i makuchó"' Po bardzo ·nrs.
kieJ cenie.
Poza usiłowanian,1i, których założe·
ni<:m jest podniesienie krajowej Produkcji tłuszczów · Państwow~ Ziednoczenie
Przemysłu Olefarsklego celem wyrównania istniejącego niedoboru tłuszczowe
go importuje tłuszcz<- zza granicy. I tak
w najbliższym czasie przyhędzie do Pol.
ski 70 tysil!CY tor. tłuszczów jadalnych
zakupionych z EmergPncy Foót Council.
Z tej kwoty 26 tysięcy ton otrzymamy w
formie nasion oleistvch, 44 tysiące ton w
postaci tłuszczów jadalnych: szmalcu,
margaryny, oleju lnianego, tranu itp.
Równocześnie na zasilenie nasz·<igo zaopatrzenia tłuszcZ-Owego wpłynie dostar·
cząne nam w ramach d·ostaw UNRRA
7.700 ton oleju kokosowego. Dostawa tego tłuszczu spodziewana jest w marcu.
Olej t<in poddany zostanie rafinowaniu
w oqbudowanycb zakładach prziemysłu
tłuszczowego i olejarskiego „Amada" w
Gdańsku. Również w ramach dostaw.
UNRRA otrzymamy z Filipin 16 tysięcy
ton kopry.
_
W najbliższym czasie rozpocznie się
.w kraju produkcja margaryny. Odpowie.
dni odbudowany dział fabryki Amada"
zostanie uruchomiony wytwarza5~c dzien
.
d
·
50 .do: 70, t on
me o
mar?aryny.
Czymone wysiłki, ktorych celem Jest pokrycie krajowego zapotrzebowania 'na
tłuszeze pozwalają śmiało p9stawić twier
dzenie, że na potrzeby konsumpcyjne jak
i dla celów przemysłowych tłuszczów,
nam nie zabraknie.
wiązuje

I
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Donosiciel a czy

n:emieślni-

ry
palrio ka?

wa wszystkich III strefach zł. I.SO do zł. 3.Przed Okre,gowym, Sa.:d-cm ·Karnym sta- AK i na jej zlecenie postarała sie, o fał: ~ozdobiony chorągiewkami, że wYclioa
1
za
m kw. :oowio·1t:chru, z tYlll, fie w sirefie I t ncła Anna Nowosielska vel ttelga Miller, szywe dokumenty volksdeutschki, ttelgi wywala ona dziecko w duchu niemrec,czY'jsz po"<;!:-wowy nie mote wynosić niżej która
według
aktu
oskarż<inia
.w Miller.
·
kim, że witała się okrzykiem „tteil ttizł. 100.-, w stref!e Ir - ntż.eJ zł. 80:- oraz roku 1D43 wskazała Gestapo ttelenę MitSwiadkowie skreślili sylw<itkę oskar- tler" i że nawet z Polakami mówiła tylko
w strefie III - niźef zł. 60.telman za rzekomy handel zł· otem i żyw- żonej. Główni świadkowie oskarżenia po niemiecku. Pozatem oskarżona mieszWlelokrctna ·.v stosunk,1 do powy-ilszych ~ością, a córkę jej. Ali~ję Mitte.lman os~ar ttelena i Alicja Mittelman potwierdziły kała z żandarmem . niemieckim, niejakim
wymi~rów zoslafe 2achowana w rozmiarach, ~yła. o poch.oą,zeme zydówsk1e podaJą·c, zarzut1'. postawione w akci·e oskarżenia, Bieńkowskim i w domu jej bywali tylko
prze>\Tl.dzl=vch. wsp'JTTinlrin•1 uchvrałq Kole-- ze oJcem AhcJi był Żyd.
I z tym ·iednak, że obi~ kobiety zatrzymane Niemcy.
glum z dnicr 21 czwwca ub. r.
~o~prawie. przewodniczył s•2dzia .Sza- pr~ez Oe~tapo, zos~ały po upływie paru Kilku świadków było wzywanych W\
,
łansk1. o~karzał yrokurator B<?chenek..
1dm zwoln~one bez zadnych dalszych kon- czasie okupacji (Io' Gestapo w sprawie
ZJAZD STllONNICT'"'I\ nnmn:RATYCZNEGO
N.owo~1dska n1~ Przyzna~a SH} do ~my. sekw~nCYJ..
.
. .
.
Mittelmanowej i ·w owym czasie zeznaw ŁODZI
. Tw1erdz1ł~ ona, z<i 'Y cza~ie .okupaci.1 b~:
Inm świadkowie zeznali, ze w m1esz- wali na jej korzyść.
Zapowiedzlainy' na dzień 9 lutego {nie· . ła członkiem konspiracyJneJ orgamzac11 kani u Nowosielskiej wisiał portret ttitleŻ d
ś . dk,
ni·e T\otwi'erdzi'ł
lizie la) ! d s .
. t
1 ,
a en ze w1a ow
,,,
0
z eiz
trOIIllllc wa
emokraty~<mego
współpracy oskarżonej z organizacją
z. odzi i o-kręgu, z o•wodu sesji sejmowej
w1ęz1en1a
d .
przełożony został na dzle6 23 lutego br. tak>lli
•
•
Po ziemną: . .
.
~e niedzl"la N
dk 0 b d
·
•
•
Sąd
umewmnił
oskarzona.
·
- · a porzq u
ra sprawooda:·
Okre,-gowy S&id Karny pod Przewodnie- słynnej egzckucJi w Zgierzu, w której
·„ · Zasadni·
··
nia z akcji vryborczef oraz referaty polilycz- tw"'m sędziego Kwaśniaka skazał wczo. ł
t p lak,
W
.
.
czym motywem wyroku un1vwinmaJąCe<
ne przedstcrwiciel! Centralnego Komitatu rajw na ·10 lat \Vi>t;izienia Ernesta Lindnera zgm.~ o s u o ·?w. , czasie teJ egzc- go był fakt, że <;:Icstapo zwolniło natycli·
Stronr?c~wa z Warsz.a:uy.
członka SA.
kUCJI zmuszał m1eszkanców · Z·gi1erza do miast zadenuncjowane przez N-0wosie1ską·
. Obec-.uość wszystkich członków · CIJktywu
Oskarżony prz:rd saml\i wojną wyje- przyglądaniu się jej, obrażając przytem pod poważnymi zarzutami Helenę i Ali'<
Bł!IOnn!ciwcr Demrkrcrłycz.nego w Łodzi na chał do Niemiec, skąrd wrócił do Zgierza słownie godno~ć narodową Polaków. cję Mittelman.
Rowy-1.,s:::ym zje~d 7 ie cbowiqzkowa..
iui; w czasie okuvacji. Brał on udział w Oskarżał IJrokurator Kaczyński.
Prokurator zapowiedział kasacj~
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