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„
Wo; ska demokratyczne w odleglos'Cle 60 kim. od ką miejscowości .
slolicy Grecji. Sophulis ewakuuje pospiesznie :~:'~ta~~::!~ż:i;: .i~;~~er~!:~jąs~~~h~andar~
wsie i miasla. Masowa \ucieczka ludności na PARYŻ GrPC~~
żimu ateńskiego,
wzrosła
le„eny wyzwolone kra1· u
.51

A

BELGRAD PAP. - Rozgłośnia wolnej Grei
cji opublikowała komunikat wojenny naczel
nego do~ództwa armii demokratycznej, któ'FY podaJe:
Na północ od miasta Metsowo artyleria
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PARYŻ PAP. Agencja France Presse dono tnP 8 mostów drogowych i 26 kolejowyph
si 2 Aten, iż według opubllkowar>ego przez on:.: zniszczyły pewną ilość wagonów I parodo\\Ództwo III korpusu wojsk rządowych ko wo1ów.
m·.mikatu wojska powstańcze zaatakowały
Greckie ministerstwo beipieczeństwa naw pażd7ierniku 83 wsie, wysadziły w powie- ka~ało wszczęcie śledztwa w związku z uciecz

w K<',r.yntii odwFriccala
momencie
ataku wojsk

PAP.
demokratvczna agen
cja prasowa podaje, że na skutek represji relici.ba uciekinier{;w
do 300 tysięcy. Rząd Sofu&a postanowił ewa
ku<>wać dalsze 130 wsi.
Armia demokrat.;-<.-zńa wezwała uciekinie~ów i wysiedlonych a.żeby p'l'zybyll na tereny
uwt:>lnione, Jdzie znajdą pomoc w miarę tech
nic:wnych możliwości

I

Faszyst0ws k1.epr0w0k3c.eweFr3nc..1

zestrzeliła nieprzyjacielski samolot, który za- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

W okolicy
miasta przez
Flomierzał
bombardować miasto
uwolnione
rina zdobyto 9 samochodów nieprzyjaciela,
armię demokratyczną.

1

1

który zostawił 17 z:ibitych i 41 rannych. Oddziały nasze zaatakowały przedmieście miasta Komotini. Atak wojsk rządowych w oko-

Tajna organizacja niemiecka przygotowywała zamachy i sabota.&.e
W porozum1·eniU Z kollaboracJ•Onistami
'

licach Drama odparto.
Uwolniono nowe miasto położone 60 kilometrów od Aten. Dwa bataliony armii demokratycznej zdobyły w ostrym natarciu pozycje nieprzyjaciela i oswobodziły miejscewo~ć Desfina. Ludność zgotowała entuzjastycznt> przyjęcie naszym wojskom. Wielu mężczyzn i kobiet wyraziło cheć natychmiastowego przyłączenia si~ do oddziałów powstańezych.

PARYŻ PAP. Dziennik „Ordre" uj,awnia
sensacyjne sz-:zegóły działalńości na terenie
Francji nielegalnej organizaCJl niemieckiej,
składającej się przeważnie z byłych członków
proniemieckich organizacji wojskowych i politY':znych z okresu okupacji, a w szczególnaści milicji Petaina, Waffen SS. legionu walczą· czasie
· na f ronue
-" wsch odmm
·
cego w swoim
przeciwko ZSRR, dywizji „Charlemagne"' i kol-

laboracjonistów. Ma ona charakter organiza- gmachy publiczne. poczty, centrale telefontcz.
cji paramilitarnej i dzieli się na tak zwane ne itd.
grupy bojowe. Głównym zadaniem tej orga2) organizowanie sabotaży na liniach konizacji jest praca na rzecz odrodzenia Nie- lejowych, szosach, mostach, liniach telefoniczmiec hitlerowskich.
nych i telegraficznych,
·
W_ po~zątkach. r?ku 19~7 kier?wnky tej
3) poparcie sił prawicowych w celu „poorgamzaCJi
wydali mslrukCJe, ktora między możenia ustaleniu we Francji dyktatury woj.
·
innymi
nakazuj~:
,
.
. ' skowej".
1) opanowanie punktow strategicznych, i.ak I
Instrukcja przewiduje ponadto akcj,ę, :zmie-

p OI Sk a. d.omag a s i ~ w y d an1· a-.r\~~i.~;~!c~~~n.::~!iz~!!if~ó:lf::~1.~~.66~
I

wszystkich niemieckich zbrodniarzy wojennych, celem ukarania ich na aęiejscach zbrodni
BE~l!'l (!PAP) -

Po.Iska Mi5ija Wojskowa że ich sprawcom udało się zatrzeć ślady po-

Specjalny oddział propagandowy ma_ za z.a
danie przygotowanie fałszywy.-::h dokumentów
:~skompromitowania fra~cuskich męż~w sfaNowy rząd woj.skowy, którego członkowie

poHtyki olmpacyjnej w Niemczech, nota pod-

w Berl!11ue•. wyS!tosował~ do So}usz.ni~?:ej Ra- pełnionych zbrodni.
kreśla konieczność wydania zarządzeń w spra· zostali już ·wyznaczeni; ma mieć siedzibę w
dy Kontr~h lllOJtę w zw'.ą-zku z. decyzj~ władz
Ponieważ sprawa ukarania przestępców wo- wie dalszego rozpatrywania wniosków ekstra- południowo - zachodniej części Francji w po-

J• w1•nant pop n1• samobo' .st wo
jennych stanowi jedną z podstawowych zasad 1dycyjnych w trybie dotychczas stosowanym.

anglosa&kich ws:trzym~1a. z dmem 1 ~1stopada

br. i:ozpaitrywania wru<i~kow w spr~e. wyda-

wania
z Niem!ec. woNotaprzestępców_
:zaznacza, zewo1ennyah
kararue pr.zestępcow

eł

nie może być traktowane dowol.1ie
pr~ez posz~zegó.lł:zych komendantó~ stref: lecz
wmn~ być reali~wll?e w sposó? Jednolity na
jennych

prze d'sm1er
· ł08

teren;e _cał-y:_ch N1e~~c. Decyzj~ władz amexykansk1ch t bryty1sk1ch pozostaje w sprzecznaści z :zasadami umów i po·stanowień międ'l:ynarodowych, przyjętych w laitach 1943-1947.
Nota podkreśla, iż pot.rzeba wiele czasu dla
,..,,..,ygoitowania ak!tów oskarżenia i wyśledz,e...... ~
nia miejsc pobytu niemieckich zbrodniarzy wo
jennych, jednakże przestępstwa wojenne nie
powinny ujść be'Lkamie tylko z tego powodu.
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(PAP) - W swym domu wł
H
h h'
l 'ł ·
am.p s Me) zastrze i się
we wtoTek rano b. ambaisadoT USA w Wielkiej
Bryitanii, John Gi1lbert Winant.
Winant cieszył się zaufaniem prezydenta
FrankJina Roosevelta, jakkolwiek nie był on
członkiem pa.x;tii demokra1yc:zmej, lecz należał
do tzw. frakcji liberalnej partii republi:kańskiej.

bliżu granicy hiszpańskiej. Rząd ten zamierzał

wydać de-::yzję „maTszu na Paryż", w którym

miała
wziąć- udział
zmotoryzowana
formowana
zdaniem
dziennika -

wdywizj,a,
chwili
obecnej w Hiszpanii.
Zapowiadając
dalszy
ciąg
rewelacji,
„Ordre" podkreśla na zakończenie, że oTganizacja dysponuje dużymi składami broni, w
tym znaczną r10 ś · 1 kk' · t 1 ·· b
i
c~ą e ieJ ~r Y er!i, ron ~a
szynow~j i_ prz_ec1wpancernej. Bron .ta - Ja~
tw~erdzi d:ien?tk .- jest po".hodzenla hiszpan
skiego 1 memieckiego .
_____ ,_ _ _ _;..._ _ _ _ _ _ _ _ __

był Jo~nikiem i awansował do stopnia kaipitana.
W chwiH samobójstwa b. ambasador Winant
miał 58 lart. Nie za•jmował on j\lż żadnego urzęd1;1. Ostatnio Win~t wystąpił na ze?ran~u
publicznym, zorganrzow~ym„ przez dz1enn~k
„New Y~k . Hera-Id Tribune :. Na zabraniu
tym,. ~bi~r~jąc głos w dyskusji i;a . temat z~marszałka
gadmen sw1a.towych, Wmant mow1ł pesym1.
.
.
.
.
.
stycznie o polityce USA i ostrzegał przed nią
~ELGRAD (PAP) - W Belgradzie bawi at
marszałek
Drua 11 lutego 1~41 roku Wmant został mza- swych rodaków. Zaznaczył on, że fakt osiąg- cyb1skup Yorku, ~ar?ett, jako gość prywatn1
MOSKWA (PAP) - Prezydium Rady Naj- now_any na sti:nowisko ambasadora~A w ~on nięcia przez przemysłowców amerykańskich ambasadora bry.tyisk1ego.
W poniedziałek arcybiskup w obecności juwyższej ZSRR w uznaniu zasług położonych w dyn~e, na ktorym pozostał przez całą wo1nę. olbrzymich zyslfów równolegle do zwyżld cen
czasie wojny i w okresie powojennym przy- Doip1ero w kwietniu 1946 roku zastąpił go A• doprowadził do pogłębienia rozbieżności we- gosłowiańskie.go wiceministra S;praw zagraniznał<> generało'wi armii Bulgani111owi tytuł Ma.r vereH Hairriman, obec111y minister handlu USA. wnęt1znych, co odbija się ujemnie na amery- cznych WeiebHa został przyjęty pr.zez Mar•
Podczas pierwszej wojny świartoiwej Winant kańskiej po1ityce zagranicznej.
szałka Ti-to.
szalka Związku Radzieckiego.
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NOWY YORK
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Mac Arthur kandydatem

Brytyjski attach·e wojskowy w Moskwie

na prezydenta USA

NOWY JORK PAP.

Jak podaje dziennik
„Baltimore Sun", dQwód-:a amerykański w
Japonii generał Mac Artl:tur gotów jest objąć
stanowisko prezydenta„ w razie ofiarowania
MOSKWA (PAP) - Ponied'l:iałkoiwa „Prawmu go przez republikanów.
da" zamieściła li&t 4-ch robotników jednej z
fabryk moskiewsldch, której 111a~wa nie zosta.$kl•
ła :podana. Robo<tnicy ci opisują zdarzenie, za,.
'
sługujące - kh 2daniem - na uwa9ę społejedzie do Moskwy
czeństwa . radzieckiego.
LONDYN PAP. Korespondent polityczny
30 październilka w porudnie na moście kole·
Reutera donosi, że {Jrawdopodobnie w przysz jowym w poibliżu faibrY'ki robotmicy ci zauwałym tY•;odniu uda się do Moskwy brytyjski

Brytyl

przychwycony na . szpiegowskiej· robocie
żyli nieznajomego mężczyznę, k•tóry fo•tografo-

Mężczyzna ten
stary, podarty półkożuszek.

m1"nrster handlu

Tymc'zasowy

n'ł

minister handlu Harold Wilson
czele bry
tyjskiej misji handlowej, celem wznowienia
rozmów handlowych z przedst2wicielami
z,..,•: ązku Radzieckiego. Dokładnej daty wyjaz
du miniSt~a Wilson:> jeszcze nie ustalono.

Dymis1·a rządu w Danii

.

. . .

I

LONDYN PAP. Agencja Reutera donosi z
Kopenhagi, że premier d11ński Christensen
zawiadomił króla " swojej .r~~ygnacji. . Chri•tensen stanął na c~ele koal1c111'zadowe.i w. Ji.
At.opadzie 1945 it. .

gitymowaniu okazał paszport dyplomatycnij
ubrany był w na nazwi.sko generała HJJtona, brytyjskiego
aittache wojskowego w M<iskwie.
Gdy zawiadomieni przez robotników straż·
nicy fabryczni przybydiżyH się do mostu, nieHilton twierdził, że fabryki nie fo~ografo·
znajomy szybko odszedł. Dogo111iono go jed- wał, a swój ipobyit w pobli:Ziu faibryki tłumaczył
nak i przyprowadzo!llo do ził'rządu fabryki. Ku poszukiwa111iem odpowiedniego miejsca do wy·
zdumieniu robotników nieznajomy pny wyle- cieezek „narciił'rskioh".
Zdaniem autorów listu, tłumaczenie qene·

wał fabryikę.

I

rząd

Kaszm·1ru rała

d
.
. . die ł , .
k .
omaga Się uznama
RllPO g OSCI tego ra1u

LONDYN PAP. Jak d~osi agen~ja Reute-1 cia ludności Kaszmiru w jej walce o wolnośa
a:ząd Kaszmiru, na ktorego cze- oraz do uznania nądu tymczasowego".
le stoi Sardar Mohamed Ibrahim, zwrócił się
Wezwanie to przesłane zostało drogą kaw poniedziałek za pośredni~twem sekretarza blową premierowi brytyj skiemu Attlee, prezygeneralnego ONZ ~ry!:!ve. Lie do wszystkich dentowi _DSA Trumanowi generalissimusowi
„demok>ratycznych 1 nułu3ący1:h wolnośo oaro- Stallnow1, oraz głowom w.szystki<:h państw
Aó-w, Mata ; :wezwaniem do pkiiZimła popar· 1muzułmańskich.

ra tymczasowy

mało przekonywające. Uznać należy

jest
·c onajmniej za dziwactwo fakt, że generaJ brytyjski uważał za właściwe szukać miejsca do
wyciecz.ki narciarskiej jesienią, na długo :imed
o;patlami śnieżnymi. A już zn.pełnie niezrozu-

miała jest dl<M::zego czymił to przebra!lly w po·

di1<11ty pótkoiżuszek.
Wsz sitiko to
tiw' d .
_,_ .
.
Y.
- S· • ier zag _n~ z~onczen 11
a~torzy listu. - skł~1a robotmkow ich fabry·
kt do zupefłn1e odm1~e~o.~o.wenia QO•
1~11.0 tztl!!a~ -
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Maniu

f:

Nl'. IP

przygotowywał

zamach ·stanu

w oparciu o imperialistyczne

koła amerykańskie i brytyjskie
Przemówienie prokuratora na proces:e zdraiców rumuńskich w Bukareszc;e

BUKARESZT PAP. W piątym dniu procesu
f!rzeciwko przywódcy rumuńskiej partii zaranistycrnej Maniu oraz 14 współoskarżonym za
brał głos oskarżyciel publiczny.
Oświad-::zył
on, że partia zaranistyczna i jej przywódca
Maniu rozwijali działalność sprzeczną z interesami narodu, zwłaszcza po 23 sierpnia
1944 r. tJ'. po przystąpieniu Rumunii do woi'ny
po stronie sojuszników.
. 1ega Iną d ziałalnoś ć Maniu i partii zaN ie
ranistycznej podzielić można na dwie części:
alrcję przeciwk() Rumunii zagranicą oraz sp!skowanie wewnątrz kraju. Oskarżony Maniu
-stwierdza prokurator - kierował spiskiem
Jłfteciwko państwu, organizował podziemny
ruch reakcji rumuńskiej oraz przygotowywał
obalenie siłą legalnego i· konstytucyJ·.nego
rządu demokratycznego w oparciu 0 imperiallstyczne koła ameTykańskie i brytyjskie. Pełnomocnik Maniu-Buzesti-prowadzlł we wrze
śniu 1946 r. rokowania z przedstawiciylami
amerykańskiej
służby informacyjhej _ Hamiltonem i Hallem, z którymi w myśl instrukcji Ma·n iu, opraa>wał szczegółowy plan ruchu
d
j
k •
.
ywersy n~g~ toreą-0 celem było o~alenie
~~eu. r~::~!1\ t~goz roku! '.':1amu zlecił. p~o.:
ię
.n.i SJ.lsformowama
ameryk?nskiej
Burtonem
Berry wzetem
sprawie
tzw.
rumuńskiego nądu emigracyjnego a w roku
1947 usiłował wysłać nielegalnie zagranicę
przywódców partii chłopskiej, celem sformowania tego rządu wraz z przebywającymi już
na emigracji Suzesti, Cretianu i Visoianu.
W kwietniu br. Maniu zwrócił się osobście do
·szefa misji brytyjskiej Holmana oraz szefa
misji amerykańskiej Berry'ego prosząc o wyrażenie zgody na podj,ęcie w kraju akcji terrorystycznej.
Maniu - ciągnie dalej prokurator - powo
lał do ży':.ia konspiracyjną organizację wojsko
wą oraz zamierzał sformować oddziały zbrojne zagranicą, złożone z b. legionistów, przest~ców wojennych i Innych zdrajców. WreI

szcie wraz z kilku innymi
organizował

współoskarżonym!
akcję

zbierania
i przekazywania przedstawicielstwom państw
obcych poufnych dokumentów państwowych.
Przechodząc do charakterystyki działalności następnych oskarżonych prokurator stwier
dza, że Jon Michalake, który utrzymywał łączność z Hitlerem i Mussolinim oraz brał
udział w wojnie przeciwko Narodom Zjednoczonym kierował spiskiem przeciwko państwu,
polecił opracowanie tzw. generalnego planu or_
ganizacji armii oraz zbierał informacje natury politycznej wojskowej ·i gospodarczej. W
lipcu 1947 r. Michalake usiłował zbiec zagramcę
·.
.
.
.
. . ~·
.1':1 1 k~łaJ. Pe_nescu prz~prowadził mobih_za ;ię
wsro_d _zyw10~ow re. akcyinyc.? do oddz1ałow
·
zb roJ~yc h_. k tore
m1_a_ł y o b a1ic· rzą d .
Mlkoł '1 J· . Carandlno ' redaktor
naczelny
Or „
"
ganu partyine~o „Drept~tea · odgry_wał ~zołową_ rolę w sp1s~u przecn.vko b:zp~eczenstw11
pans~wa oraz us1łow.ał zbiec zag, am cę.
Ihe Lazar zorg!1mzował bandy terr~rysty~z
~e Im. M":niu, kto~e prowokowały niepokoje
i zaburzenia w kraiu.
Buzesti prowadził ertrakta:je z Hamilto-1
nem i Hallem, przygttował tzw. „memoran-

I

Na· ntarąlnesie

Kropka

systematyczną

Dcid ••1•••

Ameiryikańska „pomoc" dla Grecji przyibiera
coraz nowe fornny i sta•je się rz dnia na dzień
- wymowniejsza. Początkowo - 'Posyłano
fat.zystom greckim żyw.ność i dolary, poźniej
transporty broni i instruktorów wojskowych,
orawo - jak zak<>munikował oficjalnie rząd
aite(lski - oficerowie amerykańscy objęll dowództwo nad oddziałami rządowymi, od batalionów począwszy. Ten sensacyjny fakt pois.tawiemia cudzoziemskich dowódców na czele
wojsk gireckkh, walczących z armią narndowo~oleńczą, etanowi przysłowiową
kropkę
nad i, wskazując na istotne cele tzw. porno·
cy ameryikańskiej.

dum" będące podstawą całej akr:ji dywersyj·
nej w kraju, z polecenia Maniu zbiegł zagranicę na pokładzie amerykańskiPgo samolotu
wojskowego oraz roz,vijał tam działalność
sprzeczną z interesami państwa.
Oskarżeni Gafencu i Cretianu byli przywódcami ośrodka spiskowego za1ranicą. Ten
ostatni do spółki z Visoianu pod!ął z fundu •
f ran k·ow
· szwaJ·
szów państwowych 6 milionow
carskich dla finansowania działalności reakcyjnej zagranicą.
Spiskowcy z ministerstwa spraw zagranicznych pod przewodnictwem oskarżonego Pogoneanu, wykradll poufne dokumenty państwowe, w~półpracowall z Buzesti w dziedzinie rea
r
lizacji celów tzw. „memorandum" nawiąza 1
kontakt między przywódcami partii chłopskiej
'··
i za!fl' anicą
Maniu
a sp lskowcam
·
or a.~ ud•i"elall
•
m· fc~mac1·i·
Poufnych.
·
"
·
Mocsony Starcea był współautorem wspomnianego wyżej „memorandum" oraz brał
udział w rozmowach z członkami amerykańskiej służby i~formacyjnej Hallem i Hamiltonem. .
. .
Konczą:: swą mowę oskarzyc1elską prok.urator zażądał przykładnego ukarania wszystkich po;:lsądł1.ycb.
.

Delegacja polska do Moskw'
na

uroczystości

30-lecia rewotucii

listopadowe i
Dnia 4 bm. opuścili Warszawę udając siG,
do Moskwy przedstawiciele literatury polskiej i sztuki: wicemin kultury i sztuki Leon
Kruczkowski, Stanisła1v Ryszard Dobrowolski, Zofia Nałkowska, Karol Kuryluk, Seweryn Pollak, Wojciech Żukrowski i Jan Kott.'
W dniu 5 listopada br. udadzą się do sto
licy Związku Radzieckiego delegacje partii
politycznych, związków zawodow:i ch, organizacji społecznych i Ligi Kobiet w następują
cym

składzie:

Wicemarszałek

Sejmu RP Barcikowski
(SD), Albrecht (KCPPR) Jędrychowski <KC
PPR} płk. Ign. Loga Sowiński , wiceminister
Jiibłoński (CKWPPS) W?.chowicz (PPS) B'aranowski (PPS) wicemin. Drewnow,ski (SL)
Ozga - Michalski (SL) wojewoda w a rszawski Dura - Groszyński (Stronnictwo Pracy),
przewodniczący KCZZ Witaszews!ri. schctArz
gen. KCZZ Kuryłowicz. przewodn. OKZZ
Burski, przedstawiciel Związku Nauczycie1stwa Polskiego Pokora, popularny w całej Pol
sce zwycięzca wyścigu pracy górnik P>trowski, Korzeniowska (Z wi>i zek 'Vłókr. i arzy ) . LL
"'~ Kobiet reprezentować bt::r'R n;-i uroc?ys'oś~.'
.
ciach w Mo~hV1€" C'b. ob . O~łnw~k;:i . Garnc:.i.r
czyk. J 'lszczuk.:"x a . Stanlc:ie·v •r:z I Duniakowa.
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Rokowania ao wymianie
h"ndlowej
s1refami oku r.ac Nem ee
m'.ędzy Polską

WARSZAWA (PAP) - W ciągu ost:1tniego
tygodnia ;przeprowadzone zos·tały w Warszawie irozmowy z 'Przedstawicielami zariądów
wojskowych amerykańskiej i brytyjskiej stref
okupacyjnych Niemiec w sprawie nawiązenia
no11malnych stosunków handlowych pom!ęJzy
Polską a amerykańską oraz brytyjską strefami okupacyjnymi Niemiec.
Delegacji polskiej przewodniczył: L. Horowitz, dyrekitor departamentu w Ministe:stw1e

angłPsask · mi

Przemysłu

i Handlu, delegacji

i

zarządu

~ojsko

wego amerykańskiej strefy okupacyjnej --- S.
Phenix, delegacji zarządu wojskowego brytyjskiej strefy okupacyjnej Niemiec - Ki!lg.
VI/ czasie pertraktacji, prowadzonych rzeczowo i w duchu wzajemnego zrozumien;a, cmówiono i wyjaśniono stanowiska kontrahentów co do możliwości rozwoju ich wymiany
towarowej oraz szczególnych za i nteresowań
każdego z kontrahentów w tym zakresio:?.
Wyniki rozmów ujęte został:y w mt?moran-

dum podpisanym dnia 31 października rb Jed·
nocześnie kontrahenci uzg•) dnil i prl'ljekt '11<ladu płatniczego, w ramach któ'ego rPgn]„ „rnne
byłyby w przyszłości płatności 'Z tyt11h1 ich
W7.ajemnego obrotu towarowego.
Memorandum z 31 pażdz i erń i ka łącz:1.1e z uzgodnio·nym układem płatniczym daje !liawąt
pliwie podstawę do rozpoczęcia norm;;,lnych
obrotów towarowych pomiędzy Pols.ką il amerykańską i brytyjską
strefami okupa- y jn y mi
Niemiec.

Akcja koncesjonowania handlu
ma na celu

uporządkowam e

WARSZAWA. W dniu wczorajszym w Ministerstwie Skarbu odbyła się konferencja
poświęcona uporządkowaniu handlu prywatnego w kraju, w której wzięli udział przedstawi
ciele zainteręsowanych ministerstw, kupiectwa prywatnego, samorządu gospodar~.zego,
spółdzielczości, handlu
pai'tstwowego i koi:nisji specjalnej.
Prezes Naczelnej Rady Zrzeszeń Kupiec·
kich, Barcikowski wyraził wiarę zorganizowaAle dednocześnie z wiadomością o całkiem nego kupiectwa, iz zgodnie z deklaracjami rzą
już jalWlllej wojskowej interwencji USA prze- du akcja k()ncei>jonowania ma na celu upociwko demokratom greckim, nadeszła z A•ten
- również urzędowa - wiadomość inna. Oto pliiwie wyższą klasę dowódz·twa, niż ge•nerało
minister ibe?4>ieczeństwa w rządzie Sofulisa b- wie i pułkownicy monarchistycmej armii
głosił, że 7000 żołnierzy wojsk monarchistyczgreckiej. Ale dowódmwo to jeszcze nie
nych zositało deportowa•n ych ina odległe wyspy wsz'Y'8'tlco: naj.Jepszy dowódca nie wygra wojza okazywanie syma>atii ruchowi wolnn- ny, jeśli nie ·będzie miał do .dyspozycji dzielści01Wemu. Siedem tysięcy żołnierzy to nych, wyitriwałych i ofiarnych podkomendnych.
~aczny stosunkowo odsetek armii rządowej.
Zarówno dotychczasowe niepowodzenia wojsk
Są w niej, niewąitipliwie, i dailsze tysiące, kitó· rządowych, jak
i charakte•r ystyczne depol"tacje,
ire swych sympMii demookratycZ111ych doty<ch- o iktórydt tu piszemy, dowodzą, iż
żołmierze
czas nie ujaiW!Iliły, czy też uja'Wlllić nie miały greccy nie chcą walczyć przeciwko własnemu
okazji. Za tydzień, a•lbo za miesiąc dowiemy narodowi d nie chcą przelewać !ki:wi swoich
się może o nowych depo'fltacjach tego rodzaju. brad,
w obronie rodzimej i o•b cej reaikcji.
Oficerowie amerykańscy stanowią niewąt- I skorn nie chcą wailczyć pod dowództwem

wej. Vv poczuciu pełni praw i obowiązków ja
kie na nas ciążą - oświadczył mówca - ape
tujemy do zrzeszeń kupleckJch o wykonanie
akcji oraz o przezwyciężenie nastrojów wyczekiwania.
Podsumowania wyników konferencji dokonał wiceminister Szyr, który oświadczył m. in.
lż nie ma mowy o p~owadzeniu w nowoczes·
nej demokratycznej Polsce - handlu plerwotnego, prymitywnego handlu wg zasad przedwojennych. Uporządkowanie handlu wymaga
'oficerów własnych, trudno sobie wyobrazić,
by nabrali bo jo w ego Miimuszu, g.dy dowództwo obejmą ofice.rowie amerykańscy. Toteż
może się zdarzyć,
że ci
zamorscy fachowcy
znajdą się w roli sztabu bez armii, a talki s2•tab
ma tyłko dekoratywllle, a nie realne, zna<:zenie.
Im prędzej ziści'!yby się te na.-sze przewidywania, tym lepiej byłoby dla Grecji, dla porządku i pokoju świa~oiwego.
Byłoby też lepie·j dla naTOdu a·merykań&kiego, któTy popy·
chany jes.t IPirzez impe.rialistycmą kliikę 111a
śliskie
droqi kosztownych i iryzykownych
awa.ntur.
B. D.

Tu nam ruiikt nie przesz.k-0·d:Zi -I
znów Gre1k, zamyikając starannie
. drzwii za sobą i zasuwaijąc na nie oięiką,
' dziwacznie haftowat11a, kotarę. Usadowił
g-0.ścia na jednym z m1nnia1turowy.c h ta1horecików, a sam bez z1byfutiei żenady wycią•gnął się: na st-0sie poduszek, 'llli1ed'bale
rzurnnych na dywan obok taborecika.
- Urządził Siię pan nie na·j,gorzei - vśmiechn.a.~ się Petronescu, wyciągając z
kieszonki ele·g ancko skrofo-ne1j kamizelki
cygar-0. - Ten dziwaczny pokoik przyiPomina mi dawne czasy.
. - Pan napewno pam~ęfa namiot te•go
nie'Szczęiśliwego arabS'kie1go szeika, który
miał pecha, zapoznając się z pianem bli-

tek fai upłynę~o. Ho, ho·, pomyśleć. *e
znamy się ai oid roku 1915. Ale i·e n sze·1k
to byiła racze1j pa·ń&ka rorbota. Ja tylko po
<lJzi·wiałem pierwtsze kro'ki itakie•g o mistrza, j1aik Pan„.•
-Nie przesaidzadmy, P-0pondO'pulos, ta·k
zdade sii·ę pan nazywa się obecnie? -od
cią.1 się Rumun, zacita,!garląc si~ aromatycz
nym dymem. - Pan ład'nie zarobił przy
tej me>jej robocie„.
- Nie gorzej od n:ana, panie Pe-trone-scu, o ile się nie mylę - z:rewanżo
wał się Qrek i obaj roze·śmieli sii~ Wzaiemne trakitowanie się olbY'dlwóc!h. mimo
docinków i ironii, robiło wyraźnie wrażenie, że to • Są starvn i ca~kowiiClie ufający
~ej„.
jeden drugiemu Z'nafomi. .
- Ale pan ma wyśmienitą pamięć - ro
Tak ireszt::r byłÓ w j:stoc1e. lii's.toria tej
ześmiał się gruiby P.o·pondo·pwJ.o&-oczy- znatiom-0ści, łączr.;\•ce1
ta:k
nie'Podobwiście, że vamiętam, aczikolwiek sporo la nych pozornie do siebie ludzi, h„
swój
-

0

'"

musi byt wł~·
aony w ramy gospodarki pl<rnowej ;ini1stwa.
„Czasy się zm ieniły - oś .viad -::zył wie eminister Szyr. - Dziś handel m'.lże służyć tvlko
potrzebom konsumenta. Potn:ebne są w tym
-:elu fachowe usługi handlu prywatnego. Akcja obecna jest fragmentem walid o uponąd
kowanle handlu, o usuni~cle z niego elementów niefachowych, s~kułaC'yjnych i niezdysc:y
pilnowanych.
Próby szerzenia pogłosek, że ak!".ja koncesjonowania Jest wstępem do likwida-:ji duzej
części handlu prywatnego, kolportowane
są
przez czynniki podziemia gospodarczego. Pragniemy osiągnj\Ć ze współpracy z handlem
prywatnym - takle same korzyści, Jak ze
współpracy z nemiosłem.
Przy stałym wzroście dobr9bytu I obrotów
towarowych w Polsce, rozwój handlu spół
dzłelczego 1 państwowego

niezależnie

mnże się odbywać

od stanu handlu prywatnego, który ma pelne podstawy istnienia pod wmunldem dostosowania się do planu gmpodar-

czego.

początek gdzieś w zagad'kowyeih i ,peił- kali się w tyn-i lulb innym purtkcie Euronych, cza:sem grnzy, a nier:z;adko i krwi PY• aby przysią'Pić W'SDółnie do je.dnej z
-wypadkach, który.eh ślad sięgał niema.J ty·ch spraw, o jakiej !flóźnie1 dowfadywawszystkich miast Europy oraz BHskiego no sie albo z prasy. a!Jbo z se·nsacy:jnyeih
i Dalekiego Wsichod·u... Był .t-0 dlziwny procesów, albo te'i donosiły o tym wyi światek. o którym wiele się mówiło, i .p i- buclhy homlb i pocisków na fwnfach„.
sało w bu:lwar-0wyoh powieścfadh, w se'tl
- Pan ma SP.'Okofoe życie w Sofii
sacyJnych reporfażach, od czasu dio czasu Po'!mndoPulos - westchnął melanchoii,jukazujących się na łamach prasy mię- nie Petrnnescu. - w ogó1e w cza·sie woj
dzyinarod•owej, sze.Pfano na gi·ełda'Oh, w nv. o Wliele lepiej i S'Poko.fofoi nraicude si~
elega·nckiclh kluibaah i dancingach, w cie w pań•stwach newtralny>oh. Co inne.go ja..•
mny:ch i podejrwnych snelUltlka·c h W'ielko- Zawsz,e r:mcaiją mnie w sam kocioł. Na
miejskich. na uJi,cach i .Placach większych Pierwsze Ji.nie. Afo to nie zawsze jest
i mniejszych miast. Ale w rzeczywistości pr.z.yfomnie. O wielefatwied i hezipieczniej
o tym świa>tku można byił·o wsłyszeć · pra- sied'ziić w takim jalk pana g.abinecie, być
wdę tylko w zacisznych g.a:bi'nefac:Ji. poczdwym hanid'larzem i -0d czasu do cza
gdz,ie ws.tę,p był wolny tylko dla witaJe- su pny1imować g-0•ści. Któż m<}Że m~e·ć
mnkzonych o n.azwi'.skaoh i itwarzach tak i>retensde dio roz:le~ych st{)'Su·n ków hansamo .zim:iennyic·h, jak lbyiły zmienne i fain d1owych? Nie!f)rnwdaż?
tast~czn~ _dzie·j~ ich wł.a·śc~ciel!· Prawd~
- z p~wo<l•u :tych st<>swnków ha·ndrlo~
tę. rownieiz mO'zna b~ł·e> dioorziec w gęsto wyeih, a raczej z powodu zlby't cz.ę·stych
us:a·nyc~ , d~-0_I:mym pismem ra']}orfaoc~, - wi1zyt przyjezd1nyclh kupców za1graniiczkt-?r~ PozmeJ były badan~ .p~ez. nimlbar; nyclh, musiałem niedawno ;po prnstu udizn~J zaufanych_ sz,taihow·cow iak1e•g01bąd~ ciekać, pan wie sam skąd .•. - odh>owliekr:auu. ~stot!l teJ prawdy IJJyła _zazwycza! dział Grek. - A w 1916 ro'ku., pan a:iamię
t~iemmoa i kr~w, ~le o :tym me kaz·dy i ta? Zainteresowano się w pewnej stolicy
nie zawsz.e wiedział...
_
europej'skieij talk mocno p-0czoiwym i spoTego wmśnie .Pokroju lil•diZlie ~e·dzieli k{)ljnym han<lfarzem lli:kierów i wódek, że
obecnie w gabineciku Włarścicie·la sklepu ów lmpiec przyipu:SZJCzał, że ju7; niie wYi~
z dywanami. I jeden, i druigij wiedzieli, d1zie całlo z tej opresji„.
o sobie dużo takich rzeczy, które w pełni
- No, ale WSJpomniienia na b-0k, -rze·ki
gwarant-0wałY pełne zaufanie .a przynaj- z naciskiem Petmnescu, kbdta,ic cyg.aro
mniej milczenie i bezi)Jlieczeń'sbwo. Poza na srebrną po1pielnik:zkę, która stała na
sprawami za wodowY'mi niewątflpliwie łl1.\I- rzeźibfonY'ITI w aim1b'ikim styl'U stoliczku.
czył·a ich nić nie tyle- 'Prz.Y\ia:źin!i; ·iile starej
Otrz'Ymałem rozkaz i kropka.
vnafomości, ó lvtórej 'Pierwszy ws·pomniał
Petmnescu. Is totnie, od w ielu lat &poty-~
<D e. n.)
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rzekł

tei dz; edziny gospodarki narodowe

rządkowanle tej dziedziny gospodarki narodo-1 dyscypliny. Handel prywatny

Narada włókniarzy-wielowarsztatowców
8 listopada rb. W· sali kina „Bałtyk" od•
wielka ogólnopolska narada włók
niarzy - wielowarsztatowców.
Obok referatów zasadniczych przewiduje
się dyskusje W której zabiorą głos praktycy
biorący czynny udz~ał w obsłudze czterech i
sześciu krosien w tkalniach, trzech i czterech
·
·
.
stron w pr~ędfalniach.
Narada ta winna wykazać osiągnięcia jak
i braki w ruchu wielowars.ztatowców i. przy·czynić sie_ do dalszego J'egci rozwoJ·u.
będzie się

demokraty=ych str001- przez p_rzedstawicieJi obu ;partii rnbo~niczych, mi rozporwszechniać i propagować. I to jest
. Przedst.awidele
111i?liw ;po[1rtycmych, przemawiający w dysku- wszechsrt:ronne ich naświetlenie, ożywiona dy- pnyczyną, dla której tak wielką wagę przy,s ,11 nad eX!l)Ose tow. Premiern, rzeczo'Wo i z pel- sJm-sja, usuwanie niejasności i wątpliwości wi ązujemy do wspólny ch zebrań na tt:n temat,
~ą iporwagą us.tos uJirkowali się do wyników N a- przyczyniły się do tego, że uchtwały stały się dla której taik skrzętnie rejestrujemy coraz to
rady. 9-ciu parrth mairksisfowsikk h. W samy m neczywiście , wspólną włatsnością mas człon- liczniejsze na v,rszystkich szczeblach wspólne
faikcie na'l'ady jak i w jej wyniJrnch iprzeds ta - ko·w skich obu pa!ltii.
.narn·dy. „Narada· „9 " rzaipo czątkow'!ła ofensywicie<le społeczeń'Stwa po1s.kiego słusz.nie doDziś w świetle wspólnych narad wszyscy wę demokra~ycznych i postępowych sił Etirostuegli czyilrllik, mogqcy m i eć decydu,jqcy bodaj zrozumieli i po jęli i istotny sens ; zna· 1py przeciw planom imperialistó·.v amerykańRezultatem narady powinno być dalsze
wpły'w !Ila rozwó1 wypadków międzyinarodo czenie' jednolitego frontu.
s•kich. Przyśpieszy ona proces konsol'.dacj~
wych.
Fak•t, że to właśnie nasza partia była inie- sił le•wicy socjalistycz:µej i sku1p ia!!ie wszyst- wzmożenie wydajności pracy.
' Tow. Roman ZamJbrowski ama1Jizując w ja.torką .:na>ady. 9-ciu·, sa.m przll.z się mówi o k k h ?środków 1pii!lJr.io1.ycz1nyc~. w OIJror;ie _poUdział przedstawicieli Rządu RP podkre&wym 1Przemówieni'll sejmorwym sy1tuację mię znaq:enm,. 1.ak1e Po~~ka Pax<ba Rcibotmcz_a ko1u 1 _6uweren.nosc1 naro;iow · '
Wsl?o!:ie ł śla wielkie znaczenie tej narady.
i
d d
t .
• d .
p
rlzynawdową stwierd1;H, że w jedności obozu przywiązuje 1 do~ same.i :narady i do J '!.J wym- zebrarua PPR i PPS, ·posw1ęcone omc1wian:u
0
sę
u a zą
ucźes mcy
nara .zie_
demokTa1tycznego, któ:ra jest podsitarwą jedno- ków. Przy.wykliśmy, że o rzeczach najważniej- wyników nairady 9-ciu, to wła•śnie je·den z eleśd lllairodowej wobec zagadnie!'1 . międzyinarodo szych trzeba mówić i radzić wii:az z sojuszni- meilltów walki o pokó j i suwerelllność, prowa- na przedstawieme do Teatru Powszechnego
TUR.
ki.
wyc~, wi'dzimy wiei1kie żródło siły ipols'kie1j i kami i przyjaciółmi, że •trzeba je wet>oół z ni- dzonej przez naród pols<
gwarancję da1lszego .jej wkładu do dzieła walki o U'ńrzymanie pokoju.
. W i111nym miaj'scu .tow. Zambrowski powiedział: „Ta J.edność oceny syituacji międzynarn
dowej przez obóz demokracji polskiej znala'lfła SZC'l;ególcriie wymowny wyraz w rzeczo,w ym
I
i realllllym us1bosunkowa:niu się wszystkich
-wysi~ek.
Sll:ronnic~w deanokira.tycmych w Polsce do uchIII Zja,zdu Przemysłowego Ziem Od-1 prrzy'jęty jednogłośnie w fioTtinie następiUljącej
znaceznia
Praca koła P. P R. p·r zy Centralnym
wał narady „9-ciu", a w -szczególności Polsk.ej
Paipierniczego ostatn io zyskanych, wpłynął wnfoseik to~'l. Ehghtsza rezol1Ucji:
Zarządzie Przemysłu
Pa'l'tii So·o jaQistycznej".
,,N'a po.ds•ta·wię wniosku, złożonego prrz:ez
Ta jedność pogJądów na syituację między- -się ożywiła. Zebrania członków odbywają się Falkow:ski ego o wzm:xnienie wy;siłlku W1Szystnarodową, •ta oce<na zna:::zenia narady' 9-ciu regularnie co ,., tygodnie. Na zehraniach c- kich pracownik ów Przemysłu Pa1pie!J1ll!iczego tow. dyr. Eligiusza· Fa.I kow6kiego, przyjętego
parrtii staje się w coraz większym stopniu mawia się oboi;: spraw ściśle o:-ganizacyj- ce.J~. przedtermim.owego wykonania planu pro na zebraniu_ Koła Po1s~~:j . Par;\ii Roho.'bn. iczej,
wspóllną własnością całej klasy robotniczej, nych, również zagadnienia natury społecznej, dU1kCJ1 o•r az przekrocz eme w tym To:ku rnac'ksy- :ziwracamy się do Kom1s.J1 Przemysłowej orarz
kół PPR przy p:r.zedsiębiorstwach i fabrykach
malnej, przedwojem].ej produkcj i.
wszysrtkich ludzi pracy w Pol-sce. Przez cały ekonomicznej i politycznej.
Po ożywi :inej dy skusji wniosek ten zositał pnzemysru papiemkzeg·o„ aby za '.na-szym prayNa ostatnim zebranm l~oła, po omówieniu
kraj idzie fa.iła wspólnych :zeibrań c!złonków
?-.Jadem uchwafom:i:
.
Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii So1. pr.zedterminowe wykonanie pańs,1Jw-owe19
li .
cjalistycznej - zebrań, na k'l:órych Ol!Ilawiane
go planu prodllikcji tj. 200.000 ta:n na dz·ień 20
są uchwały ; 1rezolucje :narady 9-ciu partii mar i
1947 r.
grudnia
ksistows.kich. Po przyijęciu przez CKW PPS
2. przeikrnczenie maksymailinej pr<Jdulkcj1i
uchwały w 61p'1'awie syituacji międzynarodowej
przediwoje111nej przemysłu paipiea:iniazego, , tj.
na porządek dzierrmy wspólnych zelbrań weszły
205.000 ton do końca 1947 r."
aż
również uchwały rz dnia 21 pażdziennika.
W Jtych iw:spó.Lnych z€1hrania,c h widzimy
Faikt uchwalenia powyższej rnzo[ucji ŚIWiad
AudycJe te nadawane byłyby centralnie
W każdej prawie świetlicy przyfabrycznej
zdJ{}WY i dobry objaw jedm.11l'itofuon•Lowej
ar.y, ż-e w dobie obecnego wyścigu pracy to·
Ponieważ świetlica albo ze Związków Zawodowych, albo przez
współipMcy, widzimy w '!!'ich dobrą i skutecz- istnieją radioodbiorniki
wa rzysze z Poh;kiej P.artii Robotniczej pragną ną drogę dla pirzec:iwdziałainia wrogie1j ag11!'3.- nie obsługuje wszystkich robotników a tylko Polskie Radio i transmitowane byłyby w tyr:h
;;.wą i nicjaitywą a pracą służyć drzielu odbudowy
cji irodzimych i oibcych IPOdżegaczy wojen· pewną ich część, wysunięto słuszny projekt godzinach, kiedy ludzie pracy są przy posił
1os9odar piej Rzec.zWJoS!po'1iitej.
zainstalowania głośników w stołówkach, aby kach.
·
ńych.
tych dnić!'ch odbyło -się w·spólne
_ W
W$p61ne inaraidy nad doniosłymi .wydarze- w przerwach obiadowych robotnicy słu ~ha~
Realizacja tego słusznego planu napotyka zabrćłilie kó ~ PPR i PPS przy CZPP. Toiw. A.
mami politycznymi rozpoczęto na wielką, o- mogli v.riadomości bieżących zarówno z dzie- ·
po ogłoszeniu uchwał dziny ;:iolitycznej, jak i gospodarczej i kultu. jeszcze w tej chwili na pewne trudności fi- ' Pokorski (PPS) w rzeczo,wym i wyczenpującym
skałę
gólno'kra1jową
referacie zohraz.ował syrt.uacj~ politycZi!lą, ananansowe.
Rady Naczeln~j PPS. Ocena tych uchwał raln,ej.
11111 111 11'1'1 n .m::1111•11111 11M 11 lH n 'M ll:•l"ITl '1 Ji'l'Jl'l l''I n 1:. 1:"1n l"I 1111"11..i.H "l. l''l'I:u n i l·J liEu j ąc na tym tle gosipodarcze po łoże.nie Pol·
llll.ll1!11il l lta ~m: : r~l l lll"l lllilll/[ i l11111111t'l hU i Hll::I i ll'l' i ll l l"l l T I Fl l 'l.'l'll l l T !.t.I 11:1·:1T.I. l"l.'.1. 11'. L.['l'il I 1.'11 t u
·ski. Tow. Pok.oirski podkreślił, że odbudowa
kra ju może nastą.pić ty~ko przy ścisłej WIS!pó!·
p racy obu pamfili.
Sekreta·r:z Koła PPS, tow. Krameik, złożył
sp rawozdanie z dotychczasowej dziaia1ności
Komis ji M i ędzyipa·rtyj1neij. Ze.b..a.ni wyhrali n.ową Komisję, w skład kJtór.e•j weszlli: z ramie·
ia PP.R - to•w. to•w . Śm iałkowski, BC!ra:'!lO•Wn
ludktórych
,
.
miasteczkach
mały.sh
i
wsiach
Dyscyplinarny
Sąd
mniej
nie
Tym
narnego.
pomocy
e!elem zapewnienia należytej
. falkowsk i, Ostalski (ZWM), z ramienia
ska,
muprawnych,
porad
zasięgnąć
chcąc
ność,
zao
Rady
postanowienia
uchylić
może
nie
prawnej, Ministerstwo Sprawiedliwości wydało
tow. tow.· Kramek, Kulika, Rosiek i
siał!< udawać się >'do miast woiewódzkich. Po- PPS ·
.
Dekret, który obowiązuje od dnia ~B paździer- wieszeniu .adwokata.
. :Wyda}e się, źe nowy dekret, wypełn~ lukę, ciągało to za -sobą w~elkie kosz ty _i zb yt eczną Sziraj•beł',
.. , . .
_ . ,„ . .
nika b. ;r. „
Zebrani postano'Wi.Ii, by ,1towa!ll:ysze· z PPS
' (m.)
'
·
Dekret ten mówi, że Minister Sprawl.edli" iaka istniała w szeregach· adwokackich na · stratę czasu.
i PPR . w 0 póiprae-0rwali w zgo1dnym W)'5>i.l'.k.u w
waści :tia wniosek prezesa Sądu Apelacyjnego
odbudowie i rozwoju całoki.s.z.;tałbu życia' go·
po zasięgnięciu- opinii Rady Adwoka~kiej m?·
6,po1il.a110zego PoJski Ludiowe>j'' i „W1S1.!:elik:iim.:i sJaże prze:qieść adwokata urzędowo taro, · gdzie
rni przyczynia.l i s i ę cLo najpomyślllli ejs:z:ego rozJest siedzibą przy.najmniej Sądu · Grod:?:kiego.
wo.ju pa:zemysłu papierniczego". W rnchwa11onej
Dekret .obowiązuje ao dnia 1 września 1949
rnzo.Ju.cji towanzysze we7Jwali., „ws.zySitikfoh pra·
•
roku.
cownrkó-w przemysłu pa:ipi-eilliliazego, pa'lity;j·
Adwokat nie może uchylić się od oJ:iowią:z
nych i bezpartyjuycih, do WSiPólineJ pracy
~ pr:źeniesienia się i musi go wypełnić naj.
S. Smiałkowski.
chla dobra Polski Luclioiwef'.
We współzawodnictwie grupowym
31 października w PZPB Nr 1 we
. : •
"Wyfaj w ciągu dwóch Ibiesię~y.
współzawodnictwie „szóstek" najlepsze zespół Grzelaka (135,2 proc.) wyprzeNowy dekret zaopatrzoey Jest rowmez w
rezultaty osiągnęli: PaJczyński Stefan dził zespół Bogdańskiego (131,6 proc.),
sankcje. Mianowicie, jeśli adwokat uchyli się
. ół Mańkuta (128,4 proc.), Pacho. zesp
(186,4 proc.). Gołygowska (1'75,7 proc.J, , ~
od obowiązku, Okręgowa Rada Adwokacka za
Wierszeniowa (159 proc.) i Sewerynia- laka. (126;2 proc.). W tkalni uzyskała
wiesz& go w czynnościach zawedowych i !dew dniu 27 ub. m. w- Teai,trze Miejskim '\.
kowa (145,5 proc.). Na „czwórkach" ! Zofia ·Pietraszek (na 6· krosnach) (163,6
ruje sprawę na drogę postępowania dyscypli·
Gdyni pod dyrekcją Iwo Gal:1a - odbyła s:ę
przodują: Woźniakowa (157 proc.) i proc.), ·a Stanisława Jankowska (4 kroina,uguracja sezonu. Na inaugurację wysta·
sna) 154,3 proc.
Dratwicka (~25,1 pro?·>· .
wiono dramat J. Słorwackiego „Ba~laidy,na" w
1
inscenizacji, reżys·e•rii i w 01praf\vie deikordcyj·
W PZPB Nr 7 we współzavv~nic·
We wspołzawodmctw1e grupowym
nej Iwo Ga•łla, z ilus.tracją m'l.lzyc·wą Eugeniu·
zespół 'Stolarza Zygmunta (113,7. proc.) twie „szóstek" pierwsze miejsce uzysisza Dzie,wu.lskiego w wyiko1nani1U ze6iIJołu Fil·
Stolarza Stefana kał Zygmunt Skahiki (147,1 proc.), a
zespół
wyprzedził
haa:moniii Battyc'.kiej.
światła
są
(110,9 proc,), a zespół Jabłońskiego drugie Maria Szulc {137,7 proc).
Ptremiera była wyda•rzeinijl:Ill a,JltySitycznym
(111,3 proc.) zespół Skonki (110,8 proc.).
Z wiązku z interpelacją, zamieszczoną w
W przędzalni (3 strony - 780 wrż.)
Na wytóżnienie .Eaislruliyła g;-a M.
Wybrzeża .
uzymiejsce
pierwsze
przędzalni
W
;,Głosie Robotniczym" z dnia 11 października
Madejerwskie·go, H. Roma!IloW1Skie•j, Kwaśmew•
czołowe miejsca uzyskały: Maria Woź
skały: Zofia Baranek (149,2 proc.), oraz
1947 roku a dotyczącą domów przy ul. Orla
.
skiego, Wilczyńskiej i SwiderS!kiieij.
niak (162,3 proc.), oraz Anna Pawlak
Michalina Kamińska (147,5 proc.).
Nr 17 i ul. Orla Nr 15 należących do Zarzą
(161.6 proc.).
W PZPB Nr 2 w przędzalni pierwsze
Brzy Związku Kwlturalno - Ośrwia.itoiwym VI
du Nieruchomości, wyjaśniamy, że AdminiW PZPB Nr 16 na czoło wysunęły
Czes.kim Cies.zy.inie zo·s·t aJa za:'łożona bi.blioteka
miejsca uzyskały: Mada Stelmaszczyk
stratorzy Zarządu Nieruchomości przy dokoteart:ralna, jaJko jedna z sekcji ilwiązku. Sekcja
(4 strony - 141,2 proc.) i Zofia Gronow się: Władysławda Kodrzycka i Maria
nywaniu remontów mają prawa ograniczone
ja zwróciła się do społeczeńS1twa po1lsikiego 7;
Wdowczyk (po 153 proc. pr zy 800 wrzeska (3 strony - 140,4 proc.) .
. 1 wolno im jedynie Vł-ykonać remont samoapelem o przekazyiwanie do bi.blio,teki egze,: n·
cionach).
W taklni („szóstki") pierwsze miejdzielnie do sumy zł 500 miesięcznie. Napra;pliurzy S'Zltuk cLramaitycznych.
tkalni
w
Pabianicach
w
PZPB
W
(130,6
sca uzyskał:):': Bronisla.wa Ciuła
.wa instalacji elektrycznej zostaje p'l'zepisywaproc.) Bronisława Ciupińska. (130 proc.) („cŻwórki") ulerwsze miejsce uzyskał
w domach :Zarządu Nieruchomości, na
W związku z 40-leciem śrnieroi. S'1:an;sława
i Anna Bania (120,!J proc.). Na „czwór Andrfej Grzanka (150 proc.) a drugie
Wys:p,iańskiego, K<rako·w ski Tea•br Raips·o dycz·
Zarząd Nieruchomości, a przy takich. przepiny o•two..-zył Śezon „Raipsodąmi'" Wyisp\a'ńt>kie·
kach" czołowe miejsca zajęły: Irena Kunegunda Cieślak (139,9 proc.).
sywaniach Elektrownia Łódzka żąda 11zupeł
go w układzie i oprą:có,'Wd(Ili'll S•C€'llicz~ym dyr.
W PZPB w Rudzie Pabianickie.i w
Rzeperik:a (147,4 proc.), Józefa Wieczonienia naprawy instalacji protokółem kontl.aa-czyika.' ·
Mqeczysłaiwa Ko1
Ziół·
Irena
przodują:
(„szóstek")
tkalni
Simińska
Melania
i
proc.)
trolera, co zawsze wynosi kilka tysięcy zło
(145,4
rek
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Administrator przeto nie może zdecyo naprawie i przesyła raport wraz z
protokółem do Zarządu Nieruchomości, gdzie,
takie rzeczy są załatwiane w przeciągu
kilku miesięcy. Wobec tego w wypadku domów przy ul. Orlej nie ma winy administratora, lecz Zarządu Nieruchomości, Wydział
Remontów. Dlatego odnośne zarzuty pod adresem .administratorów nie są słuszne".

tych.

dować

·
Pracowników Administratorów
Zarząd Związku

Sprostowanie to nie wymaga komentarzy.

:Radzibyśmy z kolei usłyszeć wyjaśnienie Wy-

działu Remontów Zarządu Nieruchomości. Jasne jest przecież, że dopuszczenie do pozbawienia światła kilkudziesięciu lokatorów jest
sprawą, którą warto się zainteresować.

'
W PZPB Nr 5 wśród prządek pracu
jących przy czterech stronach najlepsze
rezultaty osiągnęły: Julia Dworczyk
(160 proc), ~anina Witerska (161 proc.),
Eleonora Stolarz (159 proc.) i Maria No
wak (155 proc.). W tkalni („czwórki")
pierwsze m1eJsca uzyskały Jadwiga
Fraszkowska 178,'.ł proc.), Helena Olasek (168,2 proc.), Franciszka Wójcik
(168,2 proc.), Maria .laniak (166,2 proc.),
Anna, Rajska (161,6 proc.) oraz Genowefa Rosiak (161,4 proc.).
W PZPB Nr 6 w przędzalni (750 wrz.)
pierwsze miejsce zajęła Helena Jagielska (147,4 proc.) następne m1eJsca
zajęły; Kazimiera Pazik (140,4 proc.),
Irena Dubel (139,8 proc.) Bolesława
Brozek (133,7 proc.) i Wojciechowska
·(132,6 proc.),
(143,2 proc.).

kowska (139,5 proc.), ora:r: Wiktoria
Zarzycka (136,2 proc.). W przędzal
ni (3 strony) najlehsze rezultaty uzyskały: Genowefa Piątkiewicz (159 proc.)
i Maria Dobraszkiewicz (158. proc.).
W PZPB w Zgier;u (przędzalnia 666
wrzecion) czołowe miejsca zajęły: Maria Poradzińska (165,l proc.) Helena Wa
lesińska (157,7 proc.). oraz Zofia Dudek (153.3 proc.).
W PZPB w Andrychowie (przędzal
nia 928 wrzecion) o:Jiągnęła. Władys.a·
wa Stachura 132.1 prcfc., a · Janina Kudłasik 130 proc.

*

Zespół

fi

•

Źródlaka

w PZPB Nr
2, który wezwał do współzawodnictwa
załogę kopalni Gene.i."ał Zawadzki wykonał swe zadanie w październiku w
106,2 proc. ~
majstra

•

Teait:r Ziemi Po~asoc!ej w Białej Podlaskie·)
!Ila obwatrcie nowego s-=zonu wysta.wia „Swię•
tos'llka" Moiliera w reżyserii z. Gożdziakiego.

•

Teabr Miejski w Bi ałymstoku wystawił ko
medi ę Benedettiego „Szkarlaitne róże" w reży
se1rii Jana" Wie•l icza.
W ub. tygo·dniu
ski

ze,spół

•

bawił

młodzieżowy

w Kiekaeh a.ma-tor•
Znwadzkiego, na

Sląski.i Ojpo•1sudm, rewizyitując' zespół Państw.
Gimnazjum im. Stanisłaiwa Kos,t ki w Kielca:.;h,
ze,spó.ł śląski dał w Kiekach trzy przedstawle·
nia „Weseda Gónnośląsik,ie'go" Sltanislatwa Ligo•
mia - dwa dla młodzieży, jedno d1la dQlrosłycb,

Kto pierwszy?
30 października
międzyfabrycznym

we
w

współzawodnictwh

przemyśle' bawełnianyn

pierwsze miejsce zajęły PZPB Nr 1, którt
plan w przędzalni „cienkiej'1 "'
l:U pJ.'oc., w przędzalni „średniej!' w 9.9,2 proo
w przędzalni „odpadkowe.i" w 111,7 proc. a "
tkalni w 101,6 proc.
wykonały

GŁOS

li' slu~ble wled~v

Nauka i I uc·ze n·i w.z

. D.ziś„ po 30 latach od dnia Rewolucji . Paździer
~1ko~~J, kadry nau1ko.w<:6w w
są 100 raą.y
tiiDz'?!eJsize ni.z za cizasow Cil'rnlu. Na terenie
ZWHłVku R,ad·zi.eCJldego z11·tn.1d11io nych jest obecnie
"kolo 100 ty&ięcy 1>racow1nik6w naulm~vych różnego iwtornm<.>nilu. P-r7.Ni'Zło 10 iy~ięry osób po1
s1•ad11 ty<luły naiu1kowe.
Cenitrnm radzlec1k1Jej myśli nii•nkowej. glów·
nym jej ośrod1kaem L c;g"ni11l\'it>m p1romil1rni•ują·cym
m ca·ly Zwi•:p.ek, jest słynna na calym świrc·i·e

zsm<

Akad~~

N•uk Z.S.R.R..

ZR~rr s

~!a~~ości

i

~Łernscmaf1

uki, staraniem Akademii na terC<nie całego Zwjąz
ku Radzieckiego w ciągu ubiegłego rolw urzą
dzono i wyglo~zono 4 .800 refernlów i odczyłów
naukowych.
Poz~ C<' nrrnlnq Ws zc ch.zwią7,kową Akademią
n1u:k ZSJ(R, is1bnii0 je cały szereg fnnych Akadcmi'i, o bardziej zwężonym zasi\'R'LI zaunforesowaó,
ohra~~j~ry~!' s ię w:orbic.ic jedn ~j, posu zei;:ólnej
n.~·u 1lo lll'I~ k,Jiku ppt, 1:~'w11ych. \,\'~rod iych Akademtt1 · nalczy yymtl'rnc . A'kadcm1r Nm11k Medycz·

R·. ··Literaci, muzycy i piasty&y
w świetlicach fabrycznych

nych, Akademi ę Archiileklury, Akademi ę Nuuk
Spolecznych, W czasie wojny p ow sta ła Akademia
Ped agogiczn~. a l~tem b.r. Akademia S1JlU'k Plastycm ych w ZSRR.
'
'Ja zako!Jcze.nie n a dmi enić n<ileży, j,ż 10 republik sojuszniczych. wch o d z ący c h w s k ład ro-

d1ziny na1rodów

radzi cc1kdc h, · rów.n)eż )}Osiada
Na uk; JJr ac uj ą cc na \vz.ór
Akademii Nall'k,
Pow.

wła s n e
Akademie
Wszechzwiązkowej

Robot ni cY, rad z1··e ccy
~,~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~-

Nieraz już dawaliśmy wyraz naszej trosQ!!
o to, aby życie świetlic fabry~znych powiązą'ć '
z twórczością naszych najprzedniejszych
tea1Lrów, aktorów, muzyków i plastyków.
Z prawdziwym więc zadowoleniem n.otu„
jemy . fakt realizacji powyższych postulatów.
Jest nim nawiąźanie kontaktu przedstawicieli
wydziału kulturalno-oświatowego OKZZ z
przedsta'(:'icielami świata literackiego Łodzi,
których reprezentowali Jastruń, Ostoja i Sztaudyngier. W wyniku tych rozmów Związek
Literatów zobowlązał swych członków do wy„.
stępów autorskich 3 razy każdego tYrodnia.
w świetlicach fabrycznych.
Występy te odbywać się bP.dą albc;. ;;:..·zed
południem dla ;iespołów fabrycznych pracują
cych rano, albo po południu dla 2-ej zmiany fabrycznej. W każdym wieczorze lub poranku .iveźmie udział dwóch ,literatów. •
Podobnie, jak ze Związkiem Literatów;
OKZZ nawiązuJ·e również kontald ze Związkami Muzyków ! Plastyków. W wyniku te•
go kontaktu członkowie Związku Zawodowego Muzyków nadawać będą k;ierunek tym,
k,tórzy prowadzą dział muzyczny i rozrywkowy w świetlicach,
•

n-

Ak1llll•i11i1i Nauk jest wszcd1s•tronAkademia Nau.k ZSR·R istnieje ju,ż przeszlv
220 lat. W rumach Akridemii i·l'>lnieje 8 wydziałóo/, prao.uj~cych w rqżnych lciffunka ~h. Ak~deprz~dedn:u sw~.a.lła
mWt pos.iadą 6 Oiłdz.iał6w, 7G instyi ut6w uau·k<J>WO·
A
r ~"
.., I
badal\V,czyd1, orn•l 7 sper ja~nych ·oś.n.Jl.; ów n.auSly.llna
leningradrzka
faibryka""unaezy1n
i
przyPonadto
dla
uczczenia
30-ęj
mczu1icy Rekowo-batla.wozych, znajdująrych ~ię w ntljibarelek11-otec'-·;nicZ!Ilych im Kirowa
wo1luci·i wynalazcy i raci' onalizatony 1nrzedrz ~,do' w
~foj odległy·ch zalqlikflch ZSRR.
-,; _,_1
"' · "'l , · · z
· dai
' ów „la s·taivvi'!i w ciągu pierwszego półrocza · I'b.
'" 677
··
1
"
"El, """rosi a przygo owuJe 6 ereg
·
w
Aby uświ1ad:0<mić s-0bie rozm11rh i ogron' 11r;;1c kraju
railzieckiego dla uczczenia -dnia Swlęta ;projektów, z J<1ó)Ych 387 już zrealizoiwa•n o, co
proiwaidzonycb pirze,z Akad emi ę , przy jr7.y jmy si\'
pozwoliło na zaoszczędpmie dotąd 1.138 ty:; hlt!!ilrn jbj knd1rom 1rnuijwwyJ11. N~1 przestrzen~ Wie,likieij Socjaliistyomcj Rewolucji Pażdzier· slęcy rnbli i ponad 100 ton metali ko1oroiwych
ositiafa1iich kut istnii~niia Akadernu·i .w~ród jo'j naj- nik,oiwej,
i czarnych. Poszczególne oddziały fab.ryki
bttższyrh prncowniildliV hyli tlP7.Pni iej miary, en
Wymienlć tu należy w pierwszym irZQclzie przygo1towują również szereg darów, Móre bęWS7.echśwJ,;itQwej slRwy fi.zjoloR I. Pm\'low, mn· zbiorowy dar, nad którego wykonaniem pm· dą wykończone przed dniem 7 llsto'Pada.
tem~tyk P. Tnebyszew, Jingwi .tn M. M~r<, ~l'· cują w.s.z yscy robotnicy fi!'brylci - po 1 tę2ny hy·
Personel fabryki im. Kirowa zobowiązał się
Sądzimy, że słuszna inicjatywa OKZZ nie
olog A. J\aq>iń <> ki, clwmky M. ZJn.Jn i A. But- drogooeraitor d'li:i eleikitrow.ni' wodnej w Ry<blń- do wykonania całego p.lanu :produkcji drugie- spali na panewce. Kontakt literatów ze
lerow orn,z wiir~l1J innyeh. Obecni<' w r~rnach Aka- sku, ja.k również hydrogenerator dla Dnie- go rnku pięciolatki stalinowskiej [Ja dzień 7 świptem. p:acy przyniesie ogromńe korzyści
de.mii pracują P.lo~n.i 1w rr1ty111 ~Wit'ri1> naukowly µrawskiej stacji wodno-elekt·ry-cznej.
Hstopadą.
. niewątpliwie obydwu stronom,
·
tys1'enko, Bairdin. Z.ie.liil'lki. Fawor~ki, Zina Szicrn. l 111111'11llllllllllllllll'lllllllllllllllllllllllllllll'lllllllUlllllillll llllllllllll'.! lllllll' ~llllllll:l'llll llilllllllllllllllll!llllllllll ,I :1m1rnr I 'I.I: I 11 111 I m I li· I. r I .I I 111"1'l 'll llil;!I I I 11'1'I I:n 11''1,l!'l l"l'I li 'I I' 1111"1'1!'1'1 ,11·1.1M !T'l1ll' r11,i::1:'. l!'l 'lil"I' l.l'l'lrl :1r11:1::n111111111u1t
Dwad:z•ieścfa o~ób z po§r<'id C'zlonl:ów Aka<l<>mitl
w .dowód wii>Jkarh zaslu.g na polu mmki po$facla
wyoolde w ZSRR odznar.zerna - tyt11l Boh~tt•rn
Soc·jaąistyc.;mej Pr.acy.
Ten c.~n~irnlny ośrodek myślJ nanl~owej ZSRJ(
· posiada na liście C1i,y11nych członJ;ów nl.eneczy•.46'tych 436 lu<l7i niauk~ oraz G.400 pna.miwni1ków
i t. '!JW, as,plraintów .. Obecna l]oti6 cz\olr]'k6w rl't'·
cizyw~stych jeśt 4 rnzy wipkgz~ ori J>rzę<lrewolu- ,
Przypominacie sobie zapewne, Czytelnicy, wzrastała ·powoli, ale tak „na Gaiego" rusz)'- sunęła się na czoło tow. Stańska, która już po
cyj'tl-ej. Na1omi·aSit Jiczha ogólna prncow.ni kó)V n:rn
kowy{lh A1Jrndrrnl·i wz1ro~la w porówiwnht 7. ' jak to już dłuższy czas po wyzwoleniu przed liśmy dopiero w październiku. Zorganizowa- kilku dniach ze . 13_0 tys. dziennej produk-:ji
lkzhą pracowni-ków rn cz:isów drski<ch 25 r11 zy. kasami kolejowymi tworzyły się wielokilome-1 liśmy wsp6łzawodnictwo przez wprowadzenie skoczyła do 200 tyi;,, a - ostatnio wyciąga po·
W Ocld7~<il:rch Alrndrm.j,j prnruje przes7.lo 1200 trowe kolejki Zil biletam.i. D"."i'.- były. tego ~rzy nr<>m ii cll ;i n ~i l <' pi<'i p1· aruj ą c v h (),] ,~c: 1 1 wy- nad 240 tys. biletów dziennie, Za jej pr:i:ykła.·
.
·
.
··
n;mkoovc.ów. Nn1kladem Ak:ide1r:ii w '1916 rok'11 czyny - wzmożony po woinie ruch pasazflrdem poszły i inne pracownice, jak ob. śmi·
uk<\·zaro się 302 d7,icl 1mukowych, to znnczy 14 ski i brak biletów. Otóż i na tym odcinku, jak .
giel - 222 tys. dziennie, ob, Karasińska razy w'ięccj, ·niż Akademia wydawala rocznie za już zapewne zauważyliście, wracamy do nor220 tys„ ob. Juszczak - 230 tys, W tej chwili
C'iasów caratu. Jednoc.z<.'śnie Akadc-min' Nauk wy my. Produkcja - jedynej tego rodzaju w Polnawet najsłabsze dociągają do 200 tYi· bile· ,
daje 4-4 pisma, poświ~e.onc różnym dziedziitmnt sce - ·fabrycz.ki znanych, sztywnych kartonowych biletów kolejowych przeluo-:zyła v.
w~dzy.
t6w dziennie. Oczywiś:ie ich osiągnięcia pociąg
c~lem spopulan·zowa·n.ia i udoslępnienln na- ostatnich dni-ach Jntli()!Il biletów dziennie.
n ę ły za sohą konie:.zność usprawnienia pracy
i pozostałych działów produkcji, a w wynika
*
* terenie fa.bryki Wyro
t ego - w tych dniach osiągnęliśmy już I mt„
Jesteśmy właś·nie na
lion biłetów d:z:ier.nle, pokrywająa całkowicie
bów Papierowych w Łodzi przy ul. Legiozapotrzebowańie PKP.
Prokuratura Sądu Okręgawecro prowadzi nów 27., która ob.ok. z~sz.ytów szkolnych, ksią·
obecnie śledztwo w sprawie Panla RąnflertJ., żek b!urow.r~h i druków produkuje właśnie i
- Czy. osiągnięcia powyższe, .to maksimum
który w czasie okupacji byl jednym z funk. bilety k.ole1owe.
·
lego„ co możecie zrobić?
~ ~ C:Jonariuszy Zarządu Ghetta w ł,-:idzi. ·
- Muszyny do pwroduk..:j i bile.tów s.prowa- Nie! Zrobić -:hcemy i moglibyśmy o wie
Wszyscy, którzy posiadoją j11kiekolwiek dzon·o do Łodzi z Ko$tudmy kolo Kalqi.vic _w
le więcej. Przede WS!.ystkim moglibyśmy wywi11domości w tej sprnwie, winni zgło~ić _ się marcu b, r. opowiada kier. fabryki . ob.
u b . Sm igid"
to w. S ta ń s ka
puszczać ot! siebie bilety w gotowej formia
dC> prokuratora Lewenherga, Plac Dąbrow Radwański, W hwietnh1 b. r. proaukcj'a nasza
wvrab la dzi enn ic
wy rab i a dzienni e
t zn. z nadrukami, które dotychczas wykonuje
wynosiła 27.B tys. dziennic. Do września b. r.
tldego 5 pokój 211.
240 ty6, biletów
222 .ty3. bile tów.
się w Krakowie. Tam - ot, jak widzicie w tej
szopie leży 1 niszczeje powoli maszyna do dru
kowania b!Jetów, której, niestety, nie może·
my•uruchomić z braku miejsca, ŚcieŚni!iśmy
~~ę. już, do ostatnl~h granic.. o -;zym. niecl}
swiadczy fakt, że przed wojną pracowało tu
35 ~sób, a w tej chwili 203. Mówiąc , ł<rótko
dalsz.y 1~a.,i roZ1vój, I zracjÓnalizowanie go•
Okręgowy Sąd Karny w Łod1J na sesji wy został skazany na 1farę śmierci. Wyrok ten
surowcem (magazyny) uzależnione
Dną1ą z kole! sprawą był proces Artura spodarki
fazdowej w Kutnie' rozpatrywał dwie intere· Niemcy wykonali.
Schultza, żandarma, który w Żychlinie znęc11ł jeqt całkowicie od przydziału odpowiednieg:o
Karząca
reka sprawiedliwości dosięgła się nad ludnością pa!ską, między innymi ujął lokalu„. dcl tegoż lokalu · uzależl1iony jeJ;t
sują'.:e sprawy. ,Rozprawom przewodniczył sę
jednak Cieślińską. Za wydanie Morawskiego i odprowadził na posterunek żandarmerii Po- w dużej mierze również problem usprawnieni'a
d'l:ia Gams; osknrżał prokurator Ogilba,
ruchu na PKP w przyszłym sezonie letnim.
Janina C!eślii1ska w czasie okupacji oskar- w ręce władz niemieckich. Sąd skazał ją na laka za wrogi stosun~k do Niem<".ÓW,
.
A.
kan: śmierci.
źyła. przed żandarmerią w Żychlinie Polaka Sąd skazał Schultza na 15 lat więzienia.
ff 1111.:11111,1i:111n:11111111H11111i1111111111111111111111111111m1111111111111111111m11111111111111ar1111111111uan
Morawo;kiego u1 rzeh.ome zabójstwo Niemca,
MMawski, obciążony zeznanlciroi Cieśli6.~kiej,
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Jedyna w Polsce fabryka · bil.etów kolejowych
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Od czwartku w · Kinie „WŁOKNIARZ*'

Łodzi

FlllH produhcii radziec.hiei

analfabetów

ŻA-RZĄDZENIE

--Przemysł wełniany

walczy o

-

pierwszeństwo

W przt!myśle wełniany:rri, we wspóizawodnictwie tkaczy pracujących na dwóch krosnach kortowych w PZPW Nr 2· najlepsze re
z~lh1ty osiągnęli; Władysław Goliilski i· Ta~
deusz K<1rli1iski (po 165,3 proc.), Bernard
Wajngertner (llh"i proc,), Antoni .Ęerger (161,5
proc,) i Sta'!li,s law b1ka~iik (1.53,8 proc ,). ·
W PZPW Nr 3 pierwsze miejsca zajQJi:
,~an Retelewski (155,5 proc.), oraz Antoni
Detrysz (155,3 proc.).
W
Nr 1 uzyskali: Józef Kosakowk" · FPZPW
l'k J
1
s . i i e i s urga po 37 ,5 proc.
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lodź-Ruda i RejÓ.ny·
16, 17. 18 i 19
tćdź.Chojny i Rejony
?O. 21 i 22
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28. IO.
29, 10.
30. - 10.
3. 11.
4. I I.
5. 11.
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SPRAWIE RENT WDOWJCH
l SIEROCYCH
Referat Opieki Społecznej ,Zarządu Grodz•
kiego Związku Uczestników . Walki Zbrojnej
o Ni~podległość i Demokrację, wz':{wa ·wszvst·
ki~ zarejestrowane w Związku podopiecine,
ktore dolychCZi\'> nie korzystają i · renty wdo·
wiej względnie sierocej - do z~ożenia w nie
przekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia
r. b. - podań o przyznanie należnej renty.
Spośród koniecznych dokumentó:w do po·
dama o przyzname renty przez Miejską Radę
Narodową, Związek Uczestników Walk.i Zbroj•
nej - :VY~~je zaświad.czenie, stwierdzające prz~
naleznosc do podziemnej organizacji i óS.re'O
śla tło aresztowania.

ODCH'T

Dziś. w środę dnia 5. 11. 47 r. e godz, l\

w sal.i S"'.iet~i-::.y Zw. Zaw. Prac, Spółdzielczych
ul. Sienkiewicza 26, Prof. Dr. Bierzanek R~•
:migjusz wygłosi odczyt na temat „Organiiza6.fa
Narodów Zjednoczonych" •
W,stęp bezpłatny za okazaniem legityma•
cji członkowskiej.

„Ogniska ~etodyczne"

Lód i Ruda Pabianicka
ul. Rudzka Nr 7
(plac targowy)

Kor. ie mają być doprowadwne z dowodami tożsamos'c•i' o koni·a",il ~1
h I b -d
d
.
.
·
,, ~.1oryc u me oprowa'zonyc 1t .z 1~k~chkolw1ek .ro:vodów na-le.ży w odnośnym termfo1ie zfożyć pi$emne .:zameldowanie.
\V1'!1m mestosoMtma się· do PO:Vyzszego _zarządzenia karani . ?ędą w .drocjze admi1IJistracyj- ·
nei z aN. 98 rozp. P[ez. R. P. z dnia 22. VIII. 1927 r. o zwalczaniu zaiaźllwych c·horób z.waerzęcych {'Dz. U, R. P. Nr 77 poz. 673 W b,•zmien1iiu dekret.'LI z dnh 16 łlsfc.pada 1945 r. (Dz.
IJ. R- P. Nr 56 1>C>Z. 312) ares·z-tem do tmesdąca i @5'ZYIWną do IO.OOO zł alllo jedną z tych kair.
' ' Za prezydenta miasta

.---------"'"!'--.- ------.
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Star. Grodz.
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W mie~cie naszym, niestety, wciąż jeszcze
mamy pewien i to Ilość powa:i:ny procent ana!
fabetów. Zlikwidowanie tego problemu od
dwóch lat było troską odnośnych włildz.
Sprawa radykalnego wytępienia analfabetyzmu dopie.ro jednak w tej chwili weszła na
realne tory, W ciągu listopada więc wszyscy
analfabeci będ~ przymusowo re:je11tr<>wan1 J
skiermvam na specjalnie w tym celu utworzoPrezydenta m. Łodzi z dnia 22 października 1947 r.
n~ kursy z których każdy obeJmie 10 do 15
-.
,
w
.zwią,zku
z § I zarządll!enl;i mego z <.!nla 21 ma.te.a 1946 - r. ·11 sprb wie zwakza<ni1a zarazv
osób. Opiekę i kiernnek nadadzq tym kursom
>tadnu~ze1 zarządzam przegląd wszystkich koni, zn~j<lujących się na tere.nie m. Łodzi.
Związki Zawodowe, wlacl?.e szkolne i TUR.
.Przegląd ten odbędzie się wig podanego poolżej planu w , 0<1sl~pujqcye'11 termimtch:
Do wieku lat 50-ciu nauka, jak wspomnieliśmy wyżej, będzie przymusowa, W stosunku·
~ i
do osób starszych rygoL ten obowiązywać bę
Tere.n·
Data
I(. M. o. lub Rejony
Godzina
Mi~ jsc:-prze g ląd u
przeglądu' .
bie mniej ściśle,

I

1

, 11111!1 111111 11 111111
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kształcić

.będą kierowników świetlic

We wtorek o godz. 9-tej rano nastąp.ł
otwarcie ogniska metodycznego pracy świef:l\.o
cowej. Otwarcie to poprzedzi referat kuratora
ob. Baculewskiego na temat: „Model ob:y·
watela w chwili obecpej". Ognisko tag, j,ag
dotychczas, prowadzić będą Związki Z'alwodoc
we łącznie z TUR-em, celem zaś jego będzi'f!
nauczanie kierowników świetlic ju P.Mklyq&it
!lrie roz:wiąziywać _ 'zagadru.enia bie~ąee, ktiiiti '
, ~'Ci-iUi: e~~~~- ~~~~ieb, -',

&l!OS

IALIŚK'l

Str. 5

-o-

Zarządzeniem Głównego Pelnomoc- I przekraczającym
50 proc. ogólrn~ j po nika
do spraw podatku gruntcwego wierzchni gruntów da·nego gos p0<larsTe 'efony
z dnia 7 października br. przyznano pra twa rolnego wyłącznie działy spe·:: jalne.
Kom€nda MO I 6-62.
wo uiszczenia w gotówce równowa•rto- a uznanym przez Ministerstwo RolnicMiejskie Pogotowie Ratunkowe i Straż ści p<ldat~:1..1 grunt()wego w z.iemiopłotwa i Reform Rolnych za ośrodki kulturv
Pożarna 21-77
dach: lasom państwowym, - gospodars- rolinej. W gotówce uiszczają p<idatek
Informacja Pocztowa - I 2-11
twom rolnym prowadzącym na obszarze gruntowy również gospodarstwa, które
Inform. kolej. i biuro podróży „Orbis"
tel. 12-95.

-·-

Dyżury

Z iycia

aotek

z. W. M.

W odnowionej i pięknie udekorowanej wysokim poziomie dys.kusja, następnie
magistra sali ZWM w Kal.iszu odbył się wieczór odibył się trennig sekcji bokS€1r~kiej i ping
dyskusyjny młodz, ie.ży robotniczej i giim- poingowej.
-onazjaJnej zorganizowanej w z~Mie.
Przy ZWM w Kali5zu istnieją sekcje
sporfowe: piłki nożnej, lxiikserska, siatTeatr Mieis1d
Na zebranie zgromadziło się około stu kówki i pingpongowa, czynny jest rówSroda, dnia 5 liotopada br. o godzinie ZWM-owców reprezentujących j)05Wze- nież hufiec P.W. i WF o.n1z s·ekcja dr219.15 „Przyjaciel przyjdzie wieczorem". gólne fabryki oraz Ś•rednie zakłady naumatyczna. W stadium organi.zacyjnym
-okowe. Zebranie zagaił przewo<lnkzący znaj~duje się sekcja lekkoatletyczna. Na
Za.rządu Powiatowego ZWM w Ka1liGzu przeszkodzie do pełnego rozkwitu sporfo
Ki n a
ko. Jmaś Stanisław, udzielają~ głosu kol. stoi brak sprzętu sportowego, jak: buKino „Wolność" wyświetla film pt. Balickiemu Zdzisławowi uczniowi IV-ej tów do piłki nożnej, rękawic bciksersldclit
„Krążownik Wareg" i dodatek.
klasy Państw. Gimn. i Lic, im. A. Asny- i td. Zarz'd ZWM ma j.ednak nadzieję.
Kino ,,Stylowy" wyświetla film pt. ka w Kaliszu, który wygłosił rzeczowy że przy poparciu czynników którym do„Flip i Flap jako wilki morskie".
refe.~a·t na temat: Rola def!1okracji1 i re- bro młodzieży demokratycz'nej leży na
Kino „Bałtyk" wyświetla film produk- ak cJt w powstamach polskich. .
sercu, wszystkie trudności zostaną usucji amerykańskiej pt. „Carrie kłamie".
Po referacie wywiązała się stojąca na nięte.

Dyżur no.cny pełni
apteka
Jaśniewkza ul. Wapienna.

I
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Badanie

budżetów

·

Statystyczny w porozuRodziny robotnicze, prowadząc rac1tunki dzących rachunkowść oraz dla in~truktomieniu z J{omisją Centralną Zw. Zaw. pod- nie są zobowiązane do podawania swych rów czynnych w tej akcji.
jął akcję badania budżetów rodzin robotni- nazwisk. OKZZ-ty mogą przydzielić zainSzczegółowe poznanie zarobków i docho
czych. W pierwszym stadium tej akcji w teresowanym rodzinom specjalnych instruk dów, sposobu odżywiania, warunków mieszlistopadzie rb. zbadany będzie budżet 525 f torów do ewentualnej pomocy w rachun- kaniowych, udziału poszczególnych człon
ochotnicw zgło.swnych rodziin z 11 okr. kowości.
ków rodzin w dochodach i wydatkach poprzemysłowych. Badanie obejmie W arszaGł,
U d Stat t
k 1 zwoli na opracowanie wskaźników
koszwę, Łódż, Wrocław, Wałbrzych, Katowice,
owny rzą
ys yczny ~rze azru:
·
p
•
B
d
R
d
pewne
tów
utl'Zymania
kwoty
na
nagrody
dla
większych
dla
rodzin
miasl.
prowaOstrowiec, oznan, y goszcz, a om,
Lublin i Gdańsk •
-------------------------------Rodzina pracownicza objęta badaniem
zapisuje cod.zień wszystkie swoje wydatki,
wymieniając co i za ile kupiła ora~ dochody.
Polską
Druga faza tej akcji obejmie okres roczny.
Badania będą przeprowadzone w okręgach: Ob.wodowy Urzą~ ~~ztowy Kalisz. 1 po
Za paczkę zwykłą <ki ZSRR cz~ć euwarszawskim, śląsko-dąbrowskim, łódzljm. da3e ~ W1adomosc 1! ze na podstawie z.a- ropejska o wadze 3 ~g. opłata 2 fr. 70
gdańskim lubelskim krakowskim i poz- warte1 umowy między Rzeczpospolita cent., czyli 91 zł. 80 gr., za paczkę o t-ej
nańskim '
'
Polską a Związkiem Socjalistyczn~h samej wadze do cz-ęś.ci aizjatyckiej 4 fr.
·
Republik Raid, będą od dnia 1 listopa<l'a 70 cnt. czyli 159 zł. 80 gr.
~ • ..-.--~--- 1947 r. przyjmowane przez wszystkie
Nadawcy przed wy.syłaniem paczki do
placówki. pocztowo • telekomunikacyjne ZSRR winni zasięgnąć informacji w
paczki do ZSRR zarówno do części euro- miejscowym Urzędzie pocztowym.
Sąd Okręgowy w Kalilszu w dniu 4 11. pejskiej jak i azjatyckiej kraju.
br. rczpatrywał Sip.rawę małż. Maliby i
Dopuszczone są paczki db 1O kg. PaczZygmunta Michałowiczów, o.skarżonych k~ o wadve ponad 500 gram mogą być.
o zdradę narodoW()Ści polskiej. Sąd przy wysyłane do ZSRR tylko za zezwolooiem
W czwartek, dnia 6 bm. o godzinie 16
wymfa1rze ka.ry wziął pod uwagę prowa- Ministerstwa Przemysłu i. Ha1ndlu, Wy- zebranie koła PPR kolejarzy. Lektorem
dzenie sie oskarżonych w czasie okupa- d'ziaił Reglamentacji, Wa,rszawa Al. Sta- koła jest tow. Kruszniaik Piotr. kierowcji i zastooował ła1godny wymiar kary, a lina 36.
tnik persona,lny Państwowych Zakładów
mianowicie: Mailibę Mkhałowic•z skazał
N a prz·e<lmioty dopuszczone wamnko· Ga.rbairskkh.
na 8 miesięcy więri>Einia, Zygmunta Mi- wo do ZSRR winien nadawca uzyskać
• "' •
chałowicza na 1O mi·esięcy więzienia.
ze.zwoleniie odnośnych Władz ZSRR z.a
W piątek, dnia 7 bm. o godzinie 'f7 od'pośrednichV,em wł·aściwyeh lronsulatów będzie się w Komitecie Miitljskim przy
tego kraju.
Budżet
Opłata za paczki dlo ZSRR stooowana ulky StaliMa 17 o<lprawa dlla Wszystkich
będzie
we frankach w złocie we<lJ.1g obo- Jektorów kół, na którą przybędzie Iektolf
Powiatowa R.ada Nawdowa w Ka.\iszu
uchwaliła w dniu 4. 11. br. budżet zasa<l- wiązując·e·go kursu. Ob-ecrnie kurs wynosi 1 Komiitetu Wojewódz.iego PPR.
niiczy na rok bieżący w sumie 73.163.001 34 iił. za l franka w zfocie.
złotych po stronie przychodów i tyileż po
stronie rozchodu. Szczegółowe omówienie budżetu damy w nas.tępnych numerach naszego pis.ma.

11'q~niana pacze k
miqdzy
a ZS-RR
·
I

NQ sali sqdowei

Z tycia partii

powiatu kaliskiego

Zarząd

Mi€jski, Wyc!Jział Aiprowizacji
podaje nini.ej5zy.m do ogólnej
wi1adomości, ie chleb kartkowy w miesia

"w Kaliszu

lisfopadzi•e wypiekany
niej 80 proc.

CU

j~t Z mąki żyt

~o-g·ł·o·s·z·e·n·i·a-d-r·o·b·n·e-1!1!111=--·
Unieważniam zagubioną legitymacj«if
partyjną PPR Nr. 1300 na nazwisko Pin-

€zewski.ego Kazimierza.

m:-

rodzin robotniczych ~~yfk~~~kiw~~l~~ nrao~~~~yc~zl~~~~~~

Główny Urząd

OGŁOSZENIE

znajdując się w posiadaniu szkół rolniczych i 1instytucyj naukowych, lub które
należą do instytucyj publiczno-prawnych
zakładów doświadczalnych, jeżell grunty użytkowane są wyłącznie w celach
naukowych lub doświadczalnych. Pona<lto z prawa uiszczania podatku w gotówce korzystają gospodarstwa rolne ogrod
niczo-warzywnkze, prowadzące na obszarze przekraczaj ącym 50 proc. ogólnej powierzchni gruntów danego gospodarstwa rolnego wyłącznie eksploatację
na.stępujących
działów
specjalnych:
"'adownictwa,
ogrodnictwa;
uprawy kwiatów. Zarządzenie to dotyczy
również
gospi0<l a: tw roln ych prowadzących na obsarze prz.ekraczającym 50
proc. powierzchni gruntów wylącznie rybołóstwo, h()<lowlę ryb·, hodowlę b"'"'ła:
ru
koni, owi'€<: i inny~h zwierząt użytkowy~h. Prawo powyzsze przyznano w~e
. sz~1e gosoodarstwom ro~nym na Z!emia~h Odzyskany~h •. ob1ętym w • pos1~da~te przez osadmkow rolnych po dmu
1 ltpca 1946 r. eraz gospodarstwom
dącym od d•n!a 1 l~pca. 19_46 r. w po~ia1 damu .członkow społdztelm parcelacy1noosadniczych.
t Go~ po dair;> twa r_ol ne z.n a jdu i ąbce się n a
ereme 1asow panstwowych lu u.z nane

świadczalnych, opłacać będą podatek w
zasadzie wg. urzędowych cen zeszłorocz
nych. Pozootałe grupy gospodarstw pła
cić będą podatek wg. c·en notowanych
przez Gi~łdę Zbożowo-Towarową w
Warszawie w dniu pierwszym miesiąca
(dla podatnilków uiszczających podatek
gruntowy między 5-tym a 20-ym danego
mięsiąca) G•r az w dniu 15-tym miesiąca
( dla podatników uiszczających podatek
gruntowy między 21-ym danego miesią
ca, a 4-ym miesiąca następnego) powiększonych o 20 ;proc.
-Zarządreniie weszło w życie z mo_
ca
obowiązującą od dnia
1-go września
1947 r.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllt

Na &lrutek sztormu na BaMyku w nocy z 24
na 25 październilka rb. w odległości 3 mid mor
skich od Swii!J.o.ujścia, miała miejsce awaria,
która pociągnęła za sobą zaitoaiięcie s.zw-eda;ki-ego żagl1Jiwca molf.o!l'o•wego „R=a", p.łyinące
go z ładtmkiem węgla do Szwecji. Oz,temOISOboiwa załoga oca'1ał·a.

•

•

•

Nieco wcześniej zartOII!ął Q"Ówniei startek
„Ru;ppret", podążający z ładunkiem ckzewa
z FimJan<lii w kiierunku wylbrrzeża wschodin.iej
SZ1Wecdi. St.atak ten, na skutek gęstej mgły,
najechał na mieli'Łllę, a p-:rtęine fa;le Rraeła„
mały mu kadłub.
·:

•

Dnia 27 października rb. brytyjslki liofow·
niik ,.SUipemnain" parzywłózł dla portu s~czeciń
skiego 2 łodz.i-e desaintoiwe., zailruQ:>ioaie pm:ez
rząd po1
! ski z demobiliu bryityjsJdego.

Przygody
Jasia

nrinrrl•lll•
nty
VI li
~
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Serenada

Kto tam tak

pod oknem donny!

hałasuje?

Masz wiadro wody!

Ale ma

płuca!

:Wydawca: Mtejsld I Powiatowy Komitet PPR w Kaltszu. Redakcja t AdII"lnlstracfo KaIJsz. AL Marsz Stalina 17, tet 10-26. Tel. nocny 11-10. Godzin y przyjęć: Re ~cktor Nacz. 18-19,
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W Związkach
Zawodowych

Ze sportu

Publiczność

Z okazji 30-lecia LisloHda
W zwląrltu z 30-tą rocznicą Rewolucji Listopadowej Zarząd Główny Zw. Zawod. Włók
niarzy w Polsce przesłał Komilet<>wi Centralnemu Radzieckich Związków Zawod<>wych depeszę, podkreślającą, że „Włókniiłil.'Ze polscy
z dumą spoglądają na osiągnięcia swych radzieckich towarzyszy i dumni są z faktu, że
wespół z radmecką klasą robotniczą twardo
przeciwstawiają się agresji międzynarodowego
impemalizmu. 'Sojusz . polsko-radńecki, umocniony wspólnymi cierpieniami i wspólnie przelaną krwią w walce z fas1yzmem jest po-tęż
nym bastionem światowego pokoju. Przyjaźń
i współpraca narodów radzieckiego i polskiego
zacieśniać się bedzie i umacniać. Polscv włók
niarze stać będą nieugięcie na straży ·sojuszu
narodów Związku Raddeckiego i Polski.

Już

Zwycięstwo Trzęsowskiego
.

nad Pisarskim

dawno Łódź nie była świadkiem ~ak
bur.zliwego meczu pięściarskiego, jaiki miał
miejsce wczoraj. Spotkanie ŁKS"'U z Tęczą,
które można było uważać za nieoficja'lny Jinał
drużyno·wych mistrzostw boksenskich Łodzi &
spodzieiwa•ny w ramad1 tego 51Po1Jkania .rewalllż Pisaor;skiego z Tm:ęsowiskim
wy,wołały
wielkie zainteresowanie wś·ród łodzian. Nu. pół
godziny przed meczem widownia była prawie
że wy.pełniona do 05ta1tnie.go miejsca. Atmosfera, jak przed wielkim meczem była wysoce naładowana. Zanim obie drużyny weszły
na ring, w hali trwały już walki na języlci po,między zapafonymi
ik:iibi.cami podminowując
jeszcze bardziej nastrój wśród publiczności.

Kraiowy ziazd wl6kn!arzy

Uchwałą plenarnego posiedzenia zarządu
Głównego zw. zaw. Włókniil!'?.y w Polsce za-

twierdzono wszystkie dotychC7asowe wybory
we wszy•stk•łch zakładach Oddziałów Związku,
jak również wybór delegatów na II-gi Ifrajo"'
T ermm
· z·1az du us t-·
'
wy ZJ·a~-"
"" Włók'•~arzy.
oo.ony
został na dzień
. 1047
k
6, 1 , 1- •8 gru d.ma
•
v
ro u
w ŁoMi. Wzywa się kier<>wmctwa wszvstkich Oddziałów do przygotowania wniosków,
zmier~ających .do ulepszenia. or_gani:zacji związ
kowe1 ora;z _innych mateuałow ~otyczących
pracy Odmałow oraz Zarządu Głownego.
Delegaci pow!nni stawi(i się w sekretariacle Ził!IZądu Głownego Zwią.zku Włókniarzy
ul. Traugutta 18 pok. 210 dnia 5 grudnia b. r.
P'l południu, w celu otrzymania manda'lów. Zarządy Oddziałów powinny W•ręczyti delegatom
delegacje służbowe i zaświadczP-nia polf:wierdzające, że skierowany jest rzeczywistym de'egaitem.

przerywa mecz ·l KS- Tęcza

I

'wywołuie, burzę

sem Trzęsowskiego jes.t pełen polotu i precyzji. Trzęsowski jest dla Pisarakiego za wottny. W·szy6'tkie jego ciosy Pisar-ski z łatv,rością
bloik:uje. W d1mgim srl:mrciu sy;tuacja w gruncie
rzeczy nie zmienia się. Pisal\Skiemu wychodzi
te;raz ikilka haków, k!tóre osamaiją na miejs.c u
prą·cego do przodu Trzę.sowskiego, a dalsze
punkty ztbiera nieraz trudno dostrzegalnymi
swoimi „kocimi ciosami:', przypominającymi
raczej muśnięcia.
W trzecim starciu ambitiny, ale walczący
poniżej swej najwyższej formy Trzęsowski upa'fcie finiszuje, odra!bia wpraiwdzie w tym star
ciu nieco punktów, ale w ogólnym przekroju
wa•lkę przegrywa wyraź;nie.
Zdawałoby
się,
że wa~~a ta nie mo!fła budzić żadnych wątpii
BURZA NA WIDOWNI
wości, lf:ymcrasem przekonaliśmy się, jak odDo wałki w wadze średniej wszystko o<l- rę'bne bywają zdania ptrbUczności i sędziów
bV:Wało _się nol\IIlalnie. W1Prawdzie. ~erdY'h>t ~ę punktowych. Ku osłupieniu całej widowni spe
dz10':"s.ki po wake _w wadze l~kkie1. me. zos,ał aker oglaS1Za zwycięstwo Trzęsowsikiego.
przyię~y _,p'.zychyl:i1e przez„ wi·do":'mę, ytdnak,
PUBLICZNOSć: P.RZERYWA MECZ
po ikrotkieJ. _koc1e1. symfonn walki mozna byNa sali ;powstaje !llieo.pisany wrzask i tuło prowadz1c da:leJ. Na dobre burza rozszalał
·
d
·
1
p·
k"
T
1a a s1_ę -0ipie:m ;po wa ce isars iego z rzę- mult. Na ring padają og.ryzki jalbłek, kule pasows-kim.
pierowe, a nawet irysy. Pisarski wzbmzony
o;puszcza ·r ing i nie panując już nad sobą
DRĘCZĄCE PYTANLE I FAŁSZYWA
nie pozwaila wyjść n0: ring :Zylisowi. Po kilODPOWIEDZ
•
·
lmnastu minutach na pmśbę kierowniik:a ŁKS-u
Walka ta dla łodzian miała podwójne z.na- publiczność uciisza się i mecz dO'prowadzono
czenie. Chodziło w niej bowiem 0 odpoiwiedź w końcu do ostatniej walki unikając w ten
na dręczące wielu miłośników boksu pytanie, spo>Só:b walkoweru na korzyść Tęczy 16:0.
komu należy się w chwili obecnej prrmat w
wadze średniej. Pisarski w ostatnim apotkaDRAMATYCZNY MECZ GUZOWSKiIEGO
niu przegrał z Trzęsow-skim wyraźnie na punWczorajszy mecz nie był pozibawiony rówkity, a.Je Pisan;ki był w słd'bej formie i wail- nież m:omerutów dramaty~nych. Do takich mu
czył po niedawnd iprze.bytej grY!Pie. Wczoraj simy zaHczyć is.potkanie w wadze piól'kowej,
więc miaJa zapaść ostateC.zna decyzja.
I pomiędzy Guzowskim (Tęcza), a MarcinkowPrzed. spotkaniem obc;ii ~a wodnicy nie mo.-1 skjm (ŁKS). C! 71Wyci~stwie . Ma'!"cinkQwski.ego
gli ukryc zdenerwoiwania 1a00by przec.zuwa11, . zadecyidował _Jeden c:o~, ktory . m~ wyszedł
na co się zanosi„.
pod sam komec trzec1e1 rundy 1 ktory s·kos1ł·
z nóg doskoillałego zawodnika Tęczy.
PRZEBIEG WALK·I
Przez dwa pierwsze starcia i na początku
Pisarski rozpoczął :walikę w stylu przypo- l jeszcze . trzeciego, iwy.~aźną prz?wag~ P:unktominającym naj•lepszą Jego formę. Dosk~nała wą posiadał Guzowski. Be'Z'posredmo Jednak
praca nóg, no i niezawodne jego lewe proste ł przed gongiem kończącym walkę nadział się
dają mu od pierwS'lej chwHi _Przew~gę pun- na praw:ą Ma:rcinko~skie.go i groggy poszedł
ktową. Bok15 Pisa.r skiego w porownamu z bok- na deski. Przed wy;hczemem urarowq.ł go ~yl

I

do Mosk•--y delenaci·i·
Wui·azd
J
n
Ił
Polskich Zwi"lzko'w Zawodowych
I!'

Dnia 5 listopada udaje się do Moskwy na
taproszenie radzieokich Związków Zawodowych delegacja polskich związlmwców. Z ramienia Związku Zawodowego Włókniarzy wyJeżdża pr.zew<>dniczący Zarządu Głównego fow.
Aleksander Burski i przodownica Państwo
wych Zakładów Przemysłu Bawełnianego Nr 1
w Łodd dawniej Scheibler) tow. Korzeniowska. Delegacja weźmie udział w uroczystoś
ciach, związanych 2 rocznicą Rewolucii Paździemi•k owej.
'

Do dozorców domowych
Związek Zawodowy Dozorców Domowych

I

Atleci radzieccy

przybędą

Po wizycie bokserów i koszykarzy mos- ··
kiewskiego Dynamo" czeka nas w najbliższym czasie ·~izyta ;r;dzieckich, slawnych nie
. .
. . .
. .
.
.
mnH~J od p1ęsc1aray,. c1ę~k?a;t~etow z mi~tne~
świata w podnoszeniu cięzarow, Nawak1em, t
wicemisitrzem Kucerrko na czele.
Prócz nich w szeregach gości ujrzymy roi-

przypomina swym członkom, :nte pobierającym
kart żywnościowych, którzy nie zapisali się jeszcze na ekwiwalent za m-ce czerwiec, lipiec
i sierpień 47 r., niech to jak najprędzej u-::zynią, gdyż ostateczny termin upływa 8 listopaOGŁOSZENIE
da b. r. Po tym terminie dodatkowego wykaZa1rząd Miejsiki w Łodzi Wydział Aprozu sporządzać się nie będzie. Przy zapisie na
ekwiwalent należy przedłożyć zaświadczenie wizacji podaje do wiadomośd zakładom przestwierdzające, że dozorca w wym. miesiącach mysłu państwowego i pozostającym potl zarzą
wraz ze swą rodziną kart żywnościowych nie dem państwowym . i•n s.tytucjom państwowym,
otrzymał, oraz stan jego rodziny z podaniem samorządowym, wojsikoiwym, spółdzielczym i
dokładnej daty urodzenia
każdego członka Związkom Zawodowym, i.ż posiada na sprzedaż
następujące o:pakowalllia po
towMach
rodziny.
Wszys-:y dozorcy prywatnych posesji, któ- UNRRA:
rzy jeszcze nie wykupili węgla interwencyj- worki jutowe a 50 ikg - ce:na zł 50 z.a S'ljtukę
nego, niech się natychmiast zgłoszą do biura worki jutowe a 100 kg - cena zł 100 za sztukę
Zw. Zaw. w celu wykupu go, gdyż Związek wocki płócienne a 50' kg - cena zł 60 za &z tukę
Doz. Dom. przydzielony węgiel już w składach beczki po mle.1.w sproszkowanym a 90 kg cena zł ·120 za szmukę
opłacił a chodzi tylko o pobranie go.
beczki dębowe po smaku a 180 kig cena zł 1.728 za s.ztmkę
pudełka tektu['owe cena zł 3 2a SZitukę
ZEBRANIE KOŁA KUPCOW
torby .p~ie•rowe - cooa zł 7 za sztukę
I RZEMIESLNIKÓW STRONNICTWA
maik:ulaturę •tekiturową - cena zł 3 za SZitukę
DEMOKRATYCZNEGO
z1om drew:nfo.ny - zł 4 :za si.fukę
·
Zarząd Koła Kupców
Rzemieślników
Pirzedsiębio$•twa· i instyitucje, ['efłektujące
Stronnictwa Demokraty')znego w Łodzi zwo- na kupno :VYżei.i ":'ymienio:nych op~owań,
· luje na dzień 8 listopada br. na godz. 18.30 mogą skłatlac IPOd'!:ma do d!ll;a 1.? ltS1topa_da
wie-:.zorem (6 30 wiecz) do lokal Kl b D 1 1947 roku w WydziaJe ~pr~Wil'Z~~Jl, ul: Legio- '
·
u
u u e- nów 10 pokój 237, gdzie row.mez mozna. zamokratycznego przy ul. Piotrkowskiej 89 sięgnąć' bliższych informacji.
ogólne zebranie członków Koła, Kupców i Rze_
Łódź, dnia 3 listo.pada 1947 ;roku.
mieślników ornz sympatyków Stronnictwa. Na
·
. ZARZĄD MIEJSKI W ŁODZI

do

Łodzi

&trzów Europy: Kotkasa, Koberidze, Biełowa,
Miechan!ika i ~afro.
.
.
.
.
dz. Alllde<;t r~~~eccy twkystąprą tr~wruewżo w bł.oot1, g zie c1„,.,.a a;„ e. y a, 6!PO'I' ~wa
ro
niczy, nie jest jeszcze ta'k populamy, jakby
na to 2aslugiiwal, ze względu na. charakter naszego miasta, które jest przecież naijiwiększym
miastem robotniczym w Polsce.

1

OGŁOSZENIE
ZaJIZąd

Liceum dentystyczne
w nowym gmachu
Państwowe Liceum Techniki Dentystycznej, mieszczące się dotychczas przy ul. Nowotki 46, przeniesione zostało do nowego lokalu przy ul. Piotrkowskiej 114, gruntownie
wyremontowanego z kredytów kuratorium i
subsydiów Ministerstwa Zdrowia. Podkreślić
należy społeczne stanowisko młodzieży liceum, która z własnych funduszów i pracą wła
snych rąk odnowiła i uporządkowała salę gim
nastyczną.

Nowe pomieszczenie posiada wygodne sale
w odpowiednie meble i sprzęt techniczny. Z dużą pomocą w urządzeniu uczelni przyszło Ministerstwo Zdrowia, i Związek Zawodowy Techników Dentystycznych, kt óry ofiarował 50 tys. zł. na pomoce szkolne. Dzięki darom Szwecji udało

wykładowe, wyposażone

się pokonać niejedną trudność.

W najbliższym czasie otwarty zostanie przy
uczelni internat. .
Nauka w liceum trwa trzy lata, po skoń:zeniu której absolwenci otrzymują tytul tech
nika

Główni aktor,zy
wczorajszego
spotkania
ŁKS Tęcza: PisCHski i Trzęsowskl. Zwycię
stwo Trzęsows kego nad Pisarskim wywołało
burzę na widowni i groziło pnerwaniem me-

czu.
ko gong. Przymanie jednak zwycięstwa Marcinkow.skiemu na ;punkty wydaje nalli '$ię
krzyiwdzące zawodniika Tęczy, K. o. przecież
nie było, Guzowski nie zos~ał wyliczony, a
przewagę punMową posiadał on a nie Marcinko wski.
POZOSTAŁE

W ALKI BEZ WFĘKSZYCH
Nl'ESPODZIANEK
Pozostałe walki nie przyniosły tylu emocji, co te diwie i z wyniikami ich rza~ wyjątkłem
wagi lekkiej, w kłórej chętniej przyjęi1bysmy
remi.s, nie budziły już zas.trzeźeii. Stasiak (ŁKS) po słabej wa1ce zremisował z Bed.Qnkiem (Tęcza}, w koguciej Różycki (ŁKS) zwyciężył Mateckiego (Tęcza),
Bonikowski. rueprzekonywująco naszym zda.niem przegrał z
GITninem (Tęcza), Olej;nik (ŁKS) pokonał M~
z,tłli (Tęcza), Żylis (ŁKS} zmuisił do poddal)ia
się już w pierwszym ~,tarci~ Slkrobirand~ rrę·
cza), a w ciężkiej Niewadził (tlK'ś} wyip11~

Miejski iw Łod7Ji. ogłasza przeta:rg nieogranicZO'QY na wykona!llie i dostawę 100 par tował Jaskółę (Tęcza).
Osta1ecZ'lly wynillc meczu 10:6 dla ŁKS.-u.
słomiillllek !Ila 111ogi dla wartowników Straży
(Kr-.)
Miejskiej.
Bliższe infO!fmacje oraz ślepy kosz.torys oz11cia LHS•u
trzymać można w Wymiale Go,s podaxczym, ul. Z
Legi0111ów Nr 10, III piętro, pok"ój Nr 1-4, w godzilllach od 9-ej do 13-ej.
Łódzki Okręgowy Związek Hokeja na LoOferty pisemne, odpowiada,jące ~reści .ko!!ztorysu ślepego, w zaQakowanej kopercie z na;>~ dzie zawiadamia, że w środę, dnia 5 bm. o gosem: „Oferta na wykonanie słomianek :na no- dzi.nie 19,15 w loka~u przy ul. Pi-0trkowskiej 61
Obecność
gi" naileży składać do dnia 1O listoipada 1947 odbędzie się zebranie Zauądu. roik.u do godziny 9-łtej rano pod wyżej wsika- w;szy;stJdch obowiązkowa.
Zillllym adresem, gdzie irównież w tym samym
, CENTRALNY ZARZ.t\D
dniu nasit<l!Pi otwM>Cie ofert. .
PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO
Wadium rprzetd[goiwe·, zgodnie rz puepisami,
w wysokości 3 procent od &umy ofeirowalllej,
poszukuje
na:leży wtPłacić do Głównej Ka>Sy Miejskiej,
ebiektu w okolicach Łodzi na Dom
Łódź, ul. RooseveLta 15, a kwilf: do1ączyć do
Dziecka w stanie noWYm lub nadają
ofelI!ty.
cym się do remontu.
· Zai:ząd Miejski zaJS>trzega sobie pra.wo wyPożądana
nieruchomość poniemiecka
boru dostawcy bez względu na. cenę, a także
lub porzucona.
praiwo uz'Ilainia, że !Przetarg nie dał wyniku.
Oferty przyjmuje Dział Socjalny
ł.ódź, dnia 4. łi·s~o;pada 1947 roku.
CZ.PP„ Łódź Więckowskiego 33 III p.
ZARZĄD MIEJSKI W ŁODZI.
pokój 64 do dnia. 10 listopada.
10730

p~ą~u~radw~M~rawyo~uiuc~ui
------~--~-----------~---------------~-~
związane z kwestią koncesjonowania handlu.

lient~st:y:cznego.

na widowni

Przet.arg nieograniczony

Uwaga, hokeiści!

0

OGŁOSZENIE
Zarząd Miejski w ·Ł-odzi Wydział Adminis•tracy~NY !PTZyipomina, że zgodnie z art. 11
dekretu z dnia 10 łi\Sltopada 1945 !l'. o zmiani'e

i u&tadaniu dm.ibn i !llazrwisk (Dz. U. R. P. Nr 56,
poz. 310) termin składania podań o zmianę naCENTRALA ZAOPATRZENIĄ PRZEMYSŁU SKORZANEGO ogłasza przetarg niezwiska ,bądź imienia i nazwiska, przez osoby,
ograniczony na wykonanie czynności spedycyjnych Centrali Zaopatrzenia Przem.
które w czasie .osita·tniej wojny iprzyibrały pseuSkórzanego w Łodzi.
donimy WQjskowe, konspiiracyjne i osłaniają
ce - u.p.lywa z dniem 31 g11Udnia 1947 roku.
Oferty należy składać do dnia 20.XI. 47 r. w zalakowanych kopertach t napisem
. Osoby, używające wspomnianych pseudo„Oferta przetargowa na wykonanie czynności spedycyjnych Centfali Zaopatrzenia
nimów, które i!lie zechcą skorzY15tać z dol>roPrzemysłu Skórzanego w Łodzi, ul. Piotrkowska 107.
dz'iejstwa dekrelf:u, o·boiwiązrune są do zł~enia
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.XI. 47 r., godz. 12-ta w lokalu Cent'łali Zaopawe właściwym Star-0s1twie Grodzkim ośw.iatl
trzenia Przemysłu Skórzanego w Łodzi, ul. Pibtrkowska Nr 107. Wadium do przetarczenia o :powrocie do dawnych swych imioi!l i
;nazwisk o!l'az udowodnienia swej tożsaxności,
gu w wysokości zł 25.000.- w gotówce, na leży wpłacić do kasy Narodowego Banku
przy czym StMosltwa wydaiwać będą decyzję,
Polskiego w Łodzi na konto żyrowe Nr 11 70, a kwit na wpłacenie wadium należy doustalając tożsamość.
'
łączyć do oferty.
W wyżej wymieniony;m ten-miinie ·winny być
ślepe kosztorysy oraz bliższe informacje dotyczące wyżej wymienionego przetar['ÓWlllież w.niesione podania rzstępnych, nieży
gu można otrzymać w Wydziale Gospodarczym Centrali Zaop. Przemysłu Skórzam~go
jących żołnierzy luib uczestników · wa.lk o ;wolw Łodzi, ul. Piotrkowska 107, od godz. 12-ej do godz. 16-tej.
ność, lub akcji konspiracyjnej, któriy pragną
zmienić swe nazwiska na pseudonimy wojskoDo oferty należy załączyć odpis świadectwa przemysłowego, oraz podać numer rewe albo koru;.piracyjne, przybrane w czasie
jestru handlowego.
wojny przez iah zmarłych wstępnych.
Przedsiębiorstwo winno posiadać uprawnienia wynikające z przepisów prawa speOstrzega się, że <>soby, .kitóre nie dotpełillią
dycyjnego.
ipowy-".t:s.zego obowiązkią., traktowaine będą pe
u.pływie uslf:alonego teirmmu skła:dainia po•dai!
Oferty nieodpowiadające powyższym w yrńaganiom, rozpatrywane nie będą. Cenjako używające przybranych imion i nazwisk
trala Zaopatrzenia Przemysłu Skórzanęgo zastrzega sobie prawo wyboru oferenta,
bezprawnie, co spowodować może pociągnię·
względnie unieważnienia przetargu bez podania motywów, oraz bez ponoszenia jacie ich do odpowiedzialności karnej, '
kichkolwiek
odszkodowań.
.__
_____
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _..,._ _ _._...
Łódź, dnia 15 paździe.rillika 1947 .rot.fi!·
ZARZĄD MIEJSKI W, J.Od)ZI.
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