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Z oburzeniem przyjęli zgromadzeni wie•

I

ścin
losie Polaków z Westfalii, którym wła•
dze brytyjskie 1miemożliwiają powrót do

kraju, wielki entuzjazm natomiast wywoła·
ło stwierdzenie wicepremiera, że nie prze·
staniemy walczyć dopóty, dopóki wszyscy
1~0Jacy, którzy chcą wrócić do kraju - nie
.
znajd~~ się w granicach Polslti. „Polslia nie
•
•
jest krajem kolonialnym i nie będą Angli·
jedność
C~' d~·ldowali swej woli Polakom w Niem~
ł
j czech" - stwierdził mówca wśród burzy
rę OJmBą
I
okiasków. Gdy kończąc swe przemówienie
f
•
· ł
•·
·
ł
•
to~v. Wiesław stwierdził, że zapędy impe·
olęzna
estac;a
ec2enstwa
we
aw1u z u z1a em rinlistów na nasze granice oraz stanowisko
premiera Cyrankiewicza i wicepremiera GQmułki-Wiesława
minii;t~a l\1oł~to,,ya - jeszcze. mocniej ce·
WROCLA W (PAP. - 60 tysięcy członPl'zemówie11ie tow. premiera Cyrankie· ciem wysłuchały zgromadzone tłumy dobit~ ' n~entlue przy,1azn. IJO~sko-radziecką, nastąków obu partii robotniczych i bezpartyj- wicza zakończyło się wie!ką owacją na rzecz i\ych słów tow. wicepremiera, gdy podkre- piła_.długotrwała 1 mezwykle serdeczna 0 •
nych mieszkańców Wrocławia, zebrało się jecfoolitego frontu. Orkiestra gra hymn na- ślit on, że imperialiści anglosascy odmawia· wucJa na rzecz ZSRR.
w wielkiej hali Ludowej we Wrocławiu, w rndowy.
ja Polsce prawa do odszkodowań wojen·
Po przemówieniu tow. Wiesława wojektórej z okazji zakończenia XXVII KongreWiesław
J1~·cł1. Mówca wskazał, że odszkodowania te wo.fa Piaskowski odczytał dwie rezolucje.
su PPS, ?d~yła się manifestacja„ na której
w~·nosić miały półtora miliarda dolarów, co
Rezołucia
przemawiali sekretarze generalni obu parNa trybunę wstępuje wśród entuzjazmu 1iok~'ioby zaledwie drobny ułamek strat,
.
.
tE: premier Cyrankiewicz i wicepremier Go zgromadzonych tłumów, sekretarz generał- llt'.nirsion;ych przez Polskę na skutek wojny
,,Ro~trucy, praw_wt1lc~- W.rocław~a oraz
mułka-Wiesław
ll'.ł KC PPR tow. Gomułka-W1"esław. Rozle- .
h 1. . 1-· g
robotmcze delega<.,n :i: całego kraju, ze. .
. .
I ra un ~u mem1ec ue o.
brani w dniu 17-go ~nutln;a 1947 r. na
~ doin• Je 0
gają sie•. dźwięki ,,Międzynarodówki".
Nad Potęzną
halą
Ludow
. .
.
.
. ""
.nu . Nasza walka o pokój będzie skuteczna,
~viel~hn wiec.u w hel.\). Luaow~j, s.twi~rdza
gromny n~p1s. ,,Silny J~d_noht~' f~on~ -:-- sil·
Tow. Wiesław przypomina, że nie po :raz gd~·ż świadomość faktu, że na straży pokoJą, ze przyp1eczętowrne krw1ą -r.ołn!erza
n~ _Pols~a · vyo_koł? ca.~J. hal_1 wi~meJą ha: pierwszy zbierają się c'złonkowie obydwu ,lu ~toi Związek Radziecki i demokracje lu·
(Ciąg dalszy na •'r. 2-ef}
sła. ,;'Niech z~łc J~~os_c działa~1a PPR I parUi robotniczych na wspólnym zebraniu. dom•, coraz głębiej dociera do narodów
~~
~PS ' „Jednosc ~z,cłan~a PP? 1 PPR - D:::isięjsza manifestacja, odbywająca się z śvriata - stwierdził mówca, wskazując daf J1_1damentem SOJ~szu iobotmc~o - chł?P- okazji Kongresu PPS, podkreśla jednak ze le] że 'w brew woli ludów nie uda ię zbu!:'lneg?"· „.'F1~oletacmsze wszystlnch kraJów szczególnym naciskiem niez1omną wolę po- 17:,:(: pokoJ·n.
ł· "z~:~ się" 1 td.
9łębicnia i mocniejs7ego 7acieśnienia
o;zere•
Ze s ropu zwieszają s:ę czerwone vstę- g?w Ś\łiata pracy. Z głębokim zrozumie„'Dlatego możemy spokojnie i z ufno ' gi z umieszczonymi. naprzcmian napisami mi::m, wyrażanym niemilknącymi oklaska- cią. patrzeć w przyszłość, która należy do
'PPS i PPR.
.
mi, spotkały się stwierdzenia mówcy, doty- n:lS, R nie do imperialistów" słowa te
Se:tki sztandarów partyjnych, wśród czące ogrcmnego znaczenia jednolitego fron wywołały nową b:urzę oklasków i okrzyków
których wyróżnia się postrzępiony sztan- tu uie tylko dla klasy robotniczej, ale•dla na cześć obu partii robotniczych i ich przy
far PPS z 1905 roku - stanowi tło dla cidego narodu polskiego. Z wielkim napię- wódców.
prezydium, w którym zasiedli: premier Cyrankiewicz, wicepremier Gomułka- Wiesław,
wicemarszałek Szwalbe, poseł Kliszko, min.
Rm;inek, min. Świątkowski, prezes Borejsza, ambasador Lange, wicewo,iewoda Bar:hacz. poseł Hochfeld, woje voda Piaskowjugos,łowiańsko-rumuński
ski, poseł Siemek, dowódca OW śląsk gen.
ł'
BUKARESZT (PAP). W środę w go- dzą m. in. minister spraw wewnętrznych
Daniluk, prezydent Wrocławia Kupczyński
dzinach popołudniowych przybył do Buka- Rankovic, minister skarbu Vuiovic, minii wiceprezydent Dymek.
resztu marszałek Józef Broz-Tito na czele ster spraw zagranicz1~ych Simie oraz wiceMówi
Cyrankiewicz
M.OSI\WA (PAP)
W dniu wczoraj·
delegacji jugosłowiańskiej, celem przepro· mini::ter obrony narodowej gen. Goszaniak.
Przewodniczy zebraniu wojewoda wroc- wadzenia z rządem rumuńskim rozmów w
Marszałka Tito witali na dworcu człon szym przybył do Moskwy .z konferencji
ławski Piaskowski. Burzą .oklasków powi- s11:rawie zawarcia układu o przyjaźni i po- kowie rządu rumuńskiego z premierem Petali zebrani sekretarza generalnego PPS mocy wza,iomnej i;niędzy obu państwami.
tro Groza na czele oraz korpus dyploma· londyńskiej minister spraw zagranicz·
tow. premiera Cyrankiewicza. Orkiestra gra
nych ZSRR Mołolow.
W skład delegacji jugosłowiańskiej wcho tyczny, akredytowany w Bukareszcie.
„Czerwony Sztandar". żywiołową owacją
przyjęły tłumy stwierdzenie premiera, że
fakt zamknięcia jedn9lito-frontowego kongre!.>u PPS ogromną manifestacją obyd\vu
partii robotniczych, manifestacją całej kla·
s;r i·obotniczej - ma wielką wymowę.
zachowują inicjatywą
wszystk~ch
Zywe zrozumienie znalazły też słowa
kryzysu politycznego w Grecji są niepowomówcy, dotyczące międzynarodowego znaRZYM (obsł. wł.) 'v\'edług informacji agencji na wszystkich frontach.
.czenia tej manifestacji.
Elefteri Ellada (Wolna Grecja) wojska rządu
LONDYN PAP. Przywódca .greckiej partii dzenia na polu gospodarczym, Które spowodo
„Wskazujemy dziś robotnikom całego ate1'i.skiego rozpoczęły ofensywę w Epirze. Od komunistycznej Zachariades,
za.powiadając wały wzrost niepokojów wśród ludności gre~wiata _ socjalistom i komunistom, że na- 15 dni faszystowskie wojsk;i atakują siłami przez rozgłośnię armii demokratycznej rychłe cki€j. Aby ratować się .z ciężkiej sytuacji go
16 batalionów z silnym poparciem artylerii i utworzenie na ·wyzwolonych terenach demo- spodarczej, rząd zwrócH się do Ameryki z
sza polska droga do soc,jalizmu może być lotnictwa. Szczególnie zacięte boje toczą się kratycznego rządu, omówił jednocześnie przy- prośbą o udzielenie dalszej pomocy, jednocze
prz~·jęta przez inne kraje" stwierdził koło Filiades i Kalama.
czyny obecnego kryzysu w pm·Iamencie grec. śnie tzw. opozycja parlamentarna domaga się
mów~a przy ?gólny~ aplau_zi~"· Nie przy·
Mimo olbrzymich wysiłków. wojska rządu kim i w rządzie Sofulisa.
przeprowadzenia zmian w łonie rządu.
padJnem manifestacja polsk1eJ klasy robot- ateńskieg6 nie zdołaly odnieść żadnego sukZ"achariades podkreślił, że przyczynami teZachariades stwierdził dalej, że Ameryk<.·
niczej odbywa się we Wrocławiu" - stwier- cesu. Wszystkie p:i-óby odzyskania pozycji zdo go kryzysu są m. in. dotkliwe ciosy, jakie nie z każdym dniem wzmacniają swą kontro.
dza premier.
bylych przez armię demokratyczne w Epirze, annia demokratyczna zadała wojskom rządo- lę nad Grecją. Obecnie noszą się oni z zamiaDalsze ustępy przemówienia tow. pre- pozostały bez rezultatu. Straty wojsk faszy- wym. Wśkutek tych strat rząd zmuszony był rem utworzenia pseu<lo-demokratyc:znego rzą
miera Cyrankiewicza, w których wskazał ~towskich w ciągu 5 dni wynószą 100 zabitych z:ezygnow~ć ze .swego zamia:u prz?prowa~ze du greckiego w porozumieniu z lewicą. Cel
. . . .
ma zap~v1adaneJ ofensy~vy zunowe1 przecnv- tych zamiarów jest jasny. Amerykanie chcą
011 , Żt) jednym z motywów zerwania przez i 180 :annych.
aulo!:łosasów konferencji londyńskiej_ była
Armia demokratyczna zachowuje m1CJatywę ]{o armu demokratyczne). Dalsza przyczyna uśpić czujność ludu greckiego i uspokoić
wzrastającą opozycję w wielkich
miastach.
niezłomna
postawi\ Związku Radzieckiego,
takich jak Pireus i Ateny. Zamiary te oświad
wobec prób rewiz,ji naszych granic zachodczył Zachariades ....:.. nie
powiodą się.
Jeśli
nich, wywołały entuzjastyczne owacje na
Amerykanie chcieliby przyczynić się do ulwo
rzecz ZSRR. Z ogromnym entuzjazmem
rzenia rządu greckiego, w skład którego
przyjęli również zebrani stwierdzenie mówwszedłby EAM, rząd ta~i
musiałby
przede
.cy, przypominające, że spośród trzech sywszystkim przeprowadzić amnestię, opartą na
zasadach 'prawdziwie demokratycznych, a po
~wliariuszy uchwał poczdamskicll, stwierLONDYN (PAP). Dziennik „Evening Stan- zała się dostarczyć Związkowi Radzieckiemu, tern dopiero mógłb.y ogłosić wybory powsze·
clza,iących prawa PolsJd do Ziem Odz:l'slrn.chne. Tylko pod takimi warunkami grecka
l'l~'Cll - tylko podpis Stalina okazał się re- dard" donosząc o pomyślnym przebiegu ro- w ściśle określonych terminach maszyny.
Je<lnocześnie delegacja brytyjska w Mos- armia demokratyczna gotowa byłaby, rozwa:l i uym. Rozlegają się w tym miejscu nie- kowań handlowych brytyjsko-radzieckich w
prowad„onych
kwie przyjęła wszystkie warunki, wysunięte żyć m<>żliwość przerwania
milknące okrzyki na cześć generalissimusa Moskwie, podaje szczegóły nowego układu,
przez
Związek Radziecki w czasie pertrakta- przez nia, działań wojennych z tym zastrzeże
Stalina. „Nie ma ta!dej siły, któraby mogla który ma być już podpisany w ciągu najbliż
niem jednak, iż tereny, nad którymi armia de
cji, prowadzonych latem br.
po<lważyć nasze granice zachodnie" szwch dni
W myśl nowego traktatu handlowego, za'.:.ią mokratyczna sp!·awuje kontrolę, nadal pozo5lwierdza premier wśród burzy oklasków,
"
·
_ . . .
'" jej ręku.
Nowy układ handlowy. prze:v1~uJe, ze p.iel'- gnięty w czasie wojny dług ZSRR wobec stałyby
1-v-skazując następ:iie, że granice te są rę·
W każdym innym wypa•lku armia demokraAnglii
uległ
pewnej
redukcji.
zaś
spłata
jego
lrnjmią .pokoju światowe;;o i że wraz z na- wsze znaczne transporty Jęczm1ema, owsa 1 ku
tyczna kontynuować będzie swój zwy _ięsl·i
mi bl'onią tego polwju Związek Riidziecki, lmrydzy radzieckiej opuszcza, porty czal'nomor nastąpi dopiero po okresie 4-lctnim. w ciągu marsz naprzód i już w ciągu najbliższych fil:\
cleruokrac,je ludowe i wszystkie siły postę· skie już w styczniu 1948 ro-ku. Wza.mian za 12 lat. Stopa procentowa tego długu została ku dni powoła do jjycia prawdziwie w.olill' -d!I,
powP-· świa~a..
produkty rolnicze Wielka Brytania zobowią· również zredukowana z 2 proc. do 0,5 proc. mokratvcznv rza.d IudoW}'-
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Manif a„~,iajedności naro w Vr cław,u.,:.~i;~~~~t!~~:~;~!iif!~1:=
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!Cl .l g d'łbz• rn s tr. l ·C J)
pollikiego '\· · "i'lc!1 iprł\if>·gn 11•«1nice p<Jl~kie
1\a OdT7.P i N ysie są .- ~'l' ir.1„ i nil'rraru8Zalne.
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.-o,\lrpl yn·a•t;u-·ch z;~in1 Pi- h ~ir.h io MadP!'iv jest aktem Spt"lwiedliwmi~i clTiejowe-j. 'okupionvm ngromem . cierpi ff\ i niepr.\ve~owtu:1''~h s1ril1 lurl1.klch_ i matet'lat-1
nvch. 1wmes10n ·r:h . rr.:>:<>r. o iu:od nolskl. · I
·Grank;1 011 Odr7 <> i • Ny~\~. · ''"i"lo·rn na. :
lrnnierencj; w l'oc 7.d;ii'11lP. je~t 11ajleps!~
n~kohnią. pokQjn i he1riiPc:ze1'ls tw11 w l:!mo
uie i stanowi ie tlVU'1 porhla~rę dla >łulJlHzacji· i mmnnow;i11if1 slr>~1i11ków .rol~knlliemieckich. ..
•
Wsręll<ip próby . .z, kwc s li.r nvnvania ohe!'.'!lej . gr;rnky polskO·J'\iemie.r:kiei
musz:ą
b;v~ 7_ i:,ałą stan"'."~.7.ością . Qclt·rnco_n(>, poniew;ii zlUiep,ają. rto ' poclw~7.e'l\la . 'l''"nil{ów. w:oiny atilył:l)tlerowslflof„ i klęski hi!lervzl'l,1~\.·

~t.~ry.

t> ·: ~

.pn:yc:7.vną.

'lf[l'Om-

I

. 1
trów spraw zagranicznych postanowili odro•
,
cz;v QJ :;.:; do P"ZC~' 'Y1:11;zf'm~ . o1!nr.m'~"- czyć cfaj ~ze obrady nad traktatem pokojowym
kir nśroflki rr'lkcji w Polsce.
t··('zip·clr wypaczen ł do skup1cma n1c.rn
A , . d
.
h d · t
·
k ·
·
·.
·
. . .
z · us ,rią o p1erwszyc
m s yczma ro u
ZPhr:•ni wita.Ją. nchwa.ly xxvn }\:f\11- 1
. ·'?oir;mr.rgo w Eur oJllC. i 8WJeCie na platt
<cf
J:Te~11 PPS, zmlerza.l„ce do pogłcbicnia.
fo-mic Wl'.lid z impcrfollzmem o 1•okó;i nas qpne.,,o .
· ·
codzienne.i współpracy, wspólnej 1l:r.iałrl li \"Olność, .o sprawę wszystkich ludzi
w~gierska
, .
ności w:veltowawczej i zMiżcnia ;deolopracy.
1
dc~nego między członkami ob~·dwu partii
Rezolucje zostały przyjęte przez zgroi:euti POWSłańCO-M l?feC ;ci
rohotnicz:vch PPR ! PPS.
mr d:wn:v ch wśród ogromnego Pn 'w zjazm'L
BUDAPESZT. PAP - Wę~!erski świat pracy
7.Phn1ni stwierdzają, że wspólny wysi- t ' iemillmąca Ol;·acja n n c7.ef, ć je dnolite~o opoclatlrnwal s~ę. dohrowo~me na rze.cz pomolek w dziedzinie rozt<zerzenła ruchu wi:nól fr·'łntu i 1t;fl"'?:;·m1znlno~ri z::1eh9dnich ;;\Tflnic cy illa. oows+ancow ~reckich. Rohotmcy pr~eZ'l.wodnictwa pracy i pogłę'hlcnia świad p- Poi. J.;', frn- a li-. długi czr~; . Bczust:innic zry • znu cTaJą na ten cel 2 proc. swych zarobków.
ll'!l)~<Ji robotniczej hi;dzie dob!'oczynny tlla ' n al~'. się o!uz;rki na C?:!'ŚĆ ob~·r1wóch przyK~;
s1.'!.!!.I..,
; cll in.rtr11
u„'ł U
ti
cąłtj klas~· robotniczej i przyczyni sir, do wó•~'~Ó'W jJartii rpbotnicz;;ch.
LONDYN PAP. Agencja Reutera donosi 'l
Jc.J scementowania w · duchu na~plęknic'.i'\ci'.!ż na now? sl~a~~owano_ imic,?~ ;•~je: Arizon y (USA), że spadła tam amerykańska
szych, bo.lowych tradycji prlsk1ego p o- s~:i w· l ,.C:yrank1ew1cz, . ~ot~zne azw1ęk1 superforteca, która odbywała lot ćwiczebny
lt't.ari;1tu i jego pn.odownictwa w n.trollzie. „ltoty", „M1\dzynarodowk1", ,1 ·:C~er~one- ! na Jamajkę . Superforteca spłonęła, a spod jei
Zebrani stwierdzają, że słuszna reali-1 g.o Sz.ta_nda.ru", pł~nące z sze~cdz1es1~CIU ty-J sz~zątkó~ wydobyto 12 zwcglnoych ofiar
. za.efa. jednolitego frontu w Polsce prz;;r - s1ę cy p1enn, wkonczyły mamfestacJę.
klore zna1dowały się na pokłaclziP..
n I'
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.::~~~r~.~~~ei~~.E:.?h.:. :f.·l{~:,~:~~.~.~,~~;:: .·za ·111 kn i ą· cEe ob ra· d'· X'V·._i'
sh\Jlla.. . )itory ,wb1·,pw 0J>1Jłl1 'vszystk1ch lu~
~
i, ·
~
dzi 1t1iłtijl'rc,xch poi.fi), i . .wlirew · pocrąciu 1
I
t1
elemenliune1 sprawfodli'11·nsr-i, lansuje· uparciP. rewizję grnnk1• ' pol~ko-niemiecklel. .
D
!
f)l,..
Tegfl rodzaju wvsiąpieni;i nie służą ani
i~al!Y
!pra"•ie pol{oju, ani . senn;:ie slabilizacjj
V\'ROCLA W PAP. W drugim dniu obrad
politycznej w· Ęuropie 1 n normowaniu sto- .kongresu PPS na wniosek ministrd Rusinko,
sunkÓ\<' polskl'-nieri,ie~kicb, leci. wprost który ·imieniem u~tępuJącego CKVV' PPS re fepr~eciwnie _pO'dsycail\ ' najbanlzici ·. <!.gresy- rował wniosek 0 ratyfikacji 1'lnowy o jerlnośri
wne
I odwet~we t•'n<lencje· w Niemczech
1ohnwią1.ano
l rozzu<:h,valają jawne J uJ<i·vt e
7.ywiolv działania. międl',· PPS. i PPR,
.
.
·
hit!
·k
kl'
. .
. wgzystkrn omany µart,•1ne 1 wszystkich czlnn1
1
1
. eirołwi; . ~·- '"kw!'.t. P~"c. ws 'lwliapJ,t ~u; Jq>w p;irtii do najściśl"'iszego pr1Pslrzenania
~yw c om nemu .ra yn: •. ym nrz<>c "'' awl'I, k
,.
XX\'ll K.on9.rc's
.
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.
ją si~, korisP.kweiltne). clemilliAryntii r de- 'li y . .onan 1il umm•}· " ~ .
we.z,
wa ł
mokratyz" . _ . 1 , .
k . . t
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ideowe!=JO ,zbliżenia obu par tii. Podjęto poza
lym uchwałę na wnio$ek delegatów z Olsz ty·
na, ż e ust<;pu]:.\':Y CK'..V PPS rlobrze zasłużył
się partii. Kongres p rzystąpił następnie do dy
skus1·1 nad statutem party1·nv. m.
. WROCł.AW PAP. W trzecim dniu obrad
27 kon!={resu PPS na sesji priµ0lurlniowei $pr.1· z 1rnm1sJ1
· ·· mun d. a t owe i· zł oz· ł t ow.
wo: r1ante
Koral, po czym p oseł HochfPld zreferowd
sprawę tez programowych partii.

Przewodnic z ący komisji programowe] amba
sador Lan;ie, omówił szPrzei prOJekt . progrllmu PPS
. Program - J1'lńwi ambasador Lange - wL
m
'
·· sze ro...::1c
'· h Pl.as par
. en b yc po d'c. any d ysKUSJ1
tyjnych.
·
Pro je ~ t sta tutu refrnował pose:t Gross, jalo
· · l mme
· j szo~ci komisji statutow~j
przPcIctaw1cie
wyą t •1pi< poseł Eochfeld. Po cly ~ kus ii nad sta
tu'"'Tl w imieniu większoś ci komisji udziel~

~~~;;;::t:;~~i~~~~;ł:Et:;:::i'::::.~;: un-l-·f· O,·t·~,- -a. . r. ·. t---;.l..;_,,_..k O~- ffi---;1
Il~-;l ,--ł- J·~[l. Il--,-,[- h··~ . -, ·-~-.-- -~~-· ::~\~;S,:l~:w°eFJ~~~r~~:~ę~~i~c~~:~:~~
1
mnosc1ą. !).ł'QJ1i
I\ u ~
t ~ . . \. . n na ~w!~ l ~ wą
zabrał głos
l
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sprawy nasZ)'(:Q granic na I
·.vyniki obracl. Po nim
wojewoOdrze i Nysie, i"l\ róf'• nleż n.~~',ych slu- 1
.
.
il
• ."1 • .
d '! dolnoślą,;ki tow. Piaskowski , który odczy·
1
sznyc:h pr~w <Io_ T~;'~Tilf'.'ji nier:'ieddch. ~(>- \~łoska ńar.
~ ru~
~ ta! szereg wniosków. Tow. Piaskowski zapro·
hr;im ~twicr••h•aJ?., ~.e odJ' i1 !rlo. za~,l'~<';•·
I'
.
·
·• ponował m, in. przyjęci€ V(nios ku w sprawie
imperialistvcrnyth na n~ sH 9r<mice je5z
·MOSKWA (obsł. wł.). 'Prasa robotnicza jesr ich pomnl milion, ' W Cz0.chosłowacji współzawoclnictwa p:acy, stwierrf7.ajqcy konie·
cze mccnie1 scemenh•jc prz ' iaż1i niiffln• P='> nosi ostał:nio dane o wzroście p~rtii ko- partia komunistyczna liczyła w r. 1935 85 czno.•ć zivJ ększenin wydajno.<ci pracy dla podPolską. il. narodami Zwj:vhi Rąd7,ieckiego mu ni10t~'CZPych 'N poszczególnych państ- tysięcy członków, obecnie - l.lE!0.000.
niesieni a clobrohytu mns pra cu jących. Kong res
Ze_l~ralni dst,;·iek~t!~~ią,. że ze.~wanie .~fJnlfoł_ war.h.
'\V Jugosławii parti;;i komunistyr.zna ~~~~Y~~mwprtayrmy, w.1·ankioo6~uzolpo~~:.1.rogwruie.pn1·eia ropbr~ot:
.renc11 on yns leJ zm1eq:a "o prie ... sz a·
N 'b d · · . .
·
·
· t
ł
12 OOO
ł
k'
1940
'
~
•.,
c;enl_a ]l.liemie1; z.<1choclnirh w bas~ion .a9re
. aJ ar ZleJ. LZUCaJą~;vi:i się ~oczy Je~ •~'ztos a z
·
cz on ow w r.
na ników, budującvch gospodarkę P l"kt Lndowej
Na>lępnie dnkrinano wyboru Rady Naczei·
WWllP\·niemcz z1;ty i w h;izie i'1ipr>rializ- "tlO~t. _wpływow wł~s~1e.1 J?Rrtil komum- 400.000. w Bułgarii - z 17.000 w r. 1944
lll\.\ :.n~e11iierJ•iegQ, .\\;Ys,hi[luiąceuo ~ię im: ~f\r;mc.1. Gdy Musso_l.uu obeJI?-ował w:ładzę nfl. pi,! miliona.
nej PPS .
~~.~~ł?iftl~~\~ ..,p.nm 1}'l'!' l.Jf\'l ,,, _,l klQJJ~J'!.OJ. : ,1]?:;;~ członkow part~1 ko!IlumstyczneJ. wyl\'a Węgrzech
:JO.OOO przed ·wojną licz
Bernc:.śr.cdnio pn za~nń.czeni.u ohrad 27-ge
pfany opano1,·. ania rafoj Europy.
. . . .uo~1ła 58.000. Ohecme osiągnęła ona hrzhę bil członków wzrosła do 800,000~ "" ·"Kongrr.".tf "'Pl'_S, Ni~"r' wyorana
'ltfa
·acl.f}Szyb ki wzrost. w;ykazują również par- •u1 zeh rnl a -. ę na p1e ' •"szvm pc~ i edz<'ntu. 0 ~
. Plany .te ~at..ane ~ą nil ńiepowodzenie, . l)nnnd 2.'W0,000 i po radt1lrcldej Jlartii kol"R~ienx~ rm~P,~ ;~!r:,," .~g~ cv.,q~r~,'.~l1Y · ~!'P~.r ;;tn.;:\]· t ·e~n~j: r~~!'tt.!J?. m~lioui> <:zip~lL tie N imuajstyczne \1 J ;.lponJ.i j. Rum1mli. '!V J;;tór 'm g «)rano ;,vyhoru pr e•.„od'ni-7..l,c#1r~~z~~'4'.f''h. ·~·"· óf.!;,~~r.-,P,H~_).~ąq:~h PJl.~01u , Lj"·Jest; ~ . ąru~JS~ ~· lJlee1e. : ·.< 1 · „ !I'
ftj,l<l!lii z. OOO złonków w r. 1945 liczba ·~Ra-dy. rw ~ie wice-marsza-i:{!ł<- Sejmu s~
ve1 m~:a' ~łosi;1.
•
•
. . .
·w Chinach hczha członkow partn ko· c.złonlró"'. powiększyła się do 100.000 w r. !'łr1••a s~. 1, alhrqo . Nil -; '<:: n ·'JW ; < i(~ wk" · Jl zewri
dnictąc y-h (vybrano tow. tow. N'lwk1<.ie'l'1 i
„Zehram wzywają _!1; P0 'J":oJe!l1a wt~ 1 ł: mnni!'tycznej wzrosła. z 600.llOO w r. 1942 1917, a w Rumunii z 2000 na 700.000.
ko';Y: dl:a. ~~b~~tlmn Z~em <?tlzv1'..J.;anych .1 na Z miliom' w r. 1947.
~V Wielkiej Bryhmii ilość członków par- 'Meterę. Trzecie stanowisko - vacat. Po '''Y·
jeszcze widząc
sc1sle1stP.go
sprzęgmęcia Ich z M.:i
· F ra_ncJa
· • P?SH\
· d ~ ł a prze d. v.•0Jną
·
· t yczne,J· pow1ę
· k.-szy ł a się
· z 15 t y- borze· prze"1odn1·r
· -prn;:wo d t'1czą·
·
30• 0 • OOO, t"n kf.Jmums
clen.ą;'
w tym
najlepsztl· gwaran:
„,y
•
~ zącego i· w1ce
cję.
pomyślno§ci
bezp~eczeństwa
Pol
ki,
zo
.
""amzowanych
komumstow,
ob~cme
za~
sir.;r.y
do
50.000
w
r.
1947.
cych,
Ra<la
Nac7,elna
do.konała
w
goqzinach
1
1
5
porannych dnia 17 bm. wyboru nowego CK\N
···zarazem pokoju i post"ptt w Europie.
w ~kłndzi ·e: tow. tow. Arski, Baranows1<i FR-

a komun,styczna na
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. „RO'botnicy

i

Prarównicy Wi·ochvda

oraz delegacje robotnicze z całego kra.in,
Zebrane na wic!kim.,vieeti z ok!!Zjl XXVII
Kongresu PPS st"ie:rdzają, że jednoiity
&ont klas~· !"obatninzej i Cl'Jrai śdslejsz~
-, r"
Pr-"' • PPR t
· f
l'!'s9o_p „ca - .- o 1 .. . s ·1' 10.1 "Hl. .unrrnment tlrniokr? r.;l.i llldoweJ. gwarancje
wszystkich zdobyczy' .Polski ~udowej i
tym samym :_ kd,Vną drogę do systema~r~zµęj poprftWY br.tu ws:11ystkich Judzi
pracy w Polsce.
,
Zebrani stwierdzają, że Jed11ość klasy
robotnkzej jest •va.runl>! f'l ntrwG!ellh sojuszu robatniczo - cll.fop:..łdego , równocześ-
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wojennych, ukry•

f
s ę w stre ach ang .os s ~~ -eh

LONDYN (PAP). Delegat Polski przy
Komisji ONZ do Badania Zbrodni Wojennych - dr Muszkat zwrócił się na mocy
instrukcJ'i Rządu RP do przewodniczącego
tej komisji lorda Wright of Durley z
prośbą zwołania możliwie w najszybszym
terlninie plenamej sesji komisji.
Sesja miałaby roz11at-rzyć sprawe wydaufa, Polsce przestępców \•rojennych, znajdu-

.i~~;o.-ch

się na terenie a11glo-saskich stref
okupacyjnych w Niemczech i Austrii.
Memorandum podkreśla, że anglo-saskie
whul ze okupacyjne odmawiają przekazania

w ręce władz polskich notorycznych zbrodnh:.rzs wojennych, których uazwiska figuru,i~ na li:;;t-:.r h sp t' rządzon;'ich przez komis.ię ONZ do lrndania. zbrodni wo,iennych.
sztą, od'Zwycza i.Jiśmy

sie: od te.go... Nie
ta'k, jak wy bez
zmmżenia oka wrlczyde l wrogiem„.
Ten ·potok silów P·rzerwa 1ł r11llkownik
S\\·iry clow. kióry zap~· kll Pidro\\'a:
- Kiedy to\\'arzys z.11 zamie·rzacic przrs ta;pi.ć do roz:cl::nnnia .żolnierzorn przywi.ezi{)lnyc.h 'fl'rze•z wa1:;; Jlreze·ntćw? Pro~ilbym o roz:danic w ~od 1 z i na,ch rann~· c]J.
~dy~ p(iźni c,i 111 ~'l !ra n~11111 w tr11n 1Jrzcsiz1koJzić Niemcy. Ma·i.ą niez1byt <;hwale·):me
przyzwyczajenie roz'Poc·zynac swój cojzienny „koncert" przed połu•dniem.
- Naturalnie, towarzyszu 1}:u11t:ownib
zastosu.joemy s :ę do waszych "·: ka z ów P ~
·- uśmiechnał sie Pif'frnw. - Dałem sło~ Myi:się pan; .i n'żxnfe.rze, - 'Przerwał a teraz - ·dobranoc! I pros zę pa m ,r ta~ o wo pr 2ze·so,,-i naszej org;an i 7ącjL że d~u•1;n nagle Bachmi ct.ie1;.-, - to dohrze, że mojej 'Pmślbie i pa(1sk ion 11rzyl'l.C...:zc11it1. ~o t11 li w : 11i:; 11ic zalbnwi111y. Rozckirny poz pana ·t:alki marzrdr.1.,. ·Trocl1c; romant~ k
darki ..,-- i j:i z·ll a tlo .U.01mu!
rnoż-e? 'i'.o mi daj e . g·,,·.a rcn1tj~ , , że 11an si ::
Nna.iiitrz r:rno o bardzo ·wc~ci:;nc .i goBnchmieticw, Pr t ,· i ri źnic sio nśmie'C11 a nie zdra'd1zi jutro /.. ta zmiana 11az\\'iska. dl.d nie pierw1szy z delega.c,ji ()lb11·dzil SiG .iąc, w miJ.czcni11 'Przysłuchiwał się tym ki
J(.omantycy . i 111a1~i: ~·...: ! e l e lt11bnj.ą :> ie; w ta- Pidro\\'. Po um.1 cin s·i·r:, ·które nie z ~1.i c;to Pia cym ż:i-ci cm i w-:; nvn s'.n \\' om ruchldcłi rle.c z,;td„ . .Pr<ni•da'?
0111 · dużo czais111, Piet<row wyl'ze-dt z zie- liwc·go folk żywe srca1ro, Piet·roiwa. Nagle
- Pan zaws ze wycią~ a ze \l'-it.Y"l l5 ie:.,;o 111ianki i zeftkm1ł i:;i{( odraz11 ;, p1fłlko1 w 1 u i- Viclrow Z\\·rócil ir: ·do 1iiei;o:
;.ak najpraktycznieisz& wu io 'lki, ka1pita· kiern SwirV1dowe·m oraz z. Bad1mietie- , - A wy towarzysz.u i nż~nnier1z.e, d1·ngo
nie - rozeSimia1 s ie · Leontiew. ~:Ale da- wem, którzy mimo wczesnej ~o·dłzi ny by- ieszcze tu pozostajecie? Słyswiem , że
,ię Pitnu słowo„ ż e sie. . nie z<lrndf,zę nie ty1
! li już na nogach i o C'ZemiŚ poci chu roz-. wcz.oraj ws.pomina1iście o tym. tż jesit.e:-0 dlatego, ie je~teni 1:,orn.a1J1tycz·nym ma- prnwi·ali między sobą. Pieitrow zdecyido- :cie tu również tylko IJl'ze!otnYtm goś~
rizyrcjeilem„. Maim wraże.ni-ę. że p·i\n kon- w.any.m krokiem zrh1iżył s-ię do nich i wy- ciem?
SIPirnJe llliti.:- w t; t1l~ lLd\ 11\ :1p11:;,·,1h hy nnj- ci::i.:i;ajac prn;>!jaź.nie rc; ce na p01\vitani~.
- Istotnie. nie mam zaimia11111, a n~,wct i
m:rnei n;t' w r·orn a 1 1 tJ.:·;/-n ~·ch Ci.>lm::ih ..:._ do z a'\vcrł ał '\'H'.W'IJ'm gfo.3-em:
moż 1 hvości rC1wni cż , powstm\ ać ht ·dł11d~lt 11n\n 7.me.
· · :- "
·
.
. - \t\'ita1jcie lo,w arzy,sze! Ranny ze ,;o, - od·powi'cdzia1ł sipokojnic .Baicihmie·
- l'n111c'l\\ i111\' o l\' 111 r.') \\·11 .in ie '.v Mo- rn11ie 'P.ta$J?.e1k, co? Atlc ·rn 11 <1 fronci <.. to t icw.
m. c. n.)'
SK\" i~ - od11 0'" ie d ~~ ial B act 'lt!ie tiew - na froncie! Nie wolno być ś1p :o:-h e m! Zres pać,

ale

praco1\rać trz·~ha,
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Jabłoński

lik-, Cyrankiewicz, Cwik, Hor!1feld
Kuryłowicz; L1mqe, M'lchna, Motyka. Obrączka, O;;óbk11 • Morawl'>ki, P i ~ ·.kriwsl::i, Ra.packi,
Rus'nek, Sieradzki,
Sw i ątko•.vski,
Reczek,
Szwalbe, Wachowicz, Włodek.
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RZ YM (PAP) Izba Pr;i.cy w Pr.l!nno pr!' strajk pows:-.ecl ny. Podob•w strajk
wybuchł rć1wniei. w Kat,,,_nii. 7,e str;:i i ku l).n: ł2 h1ali się chrześcija11scy demo!:raci, :>ar;gri
towscy i republikanie.
·

klamowała

OBWIESZ.CZENIE
Zarzact Miei„ki w Alek~awlrn" iP .f,•)d ~kir.·
na podrtawie art 3SOb i 385 roz.p. z dn. 16.2
1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 23, noz. 202) i reskri:ptu O.U.L. w Łodzi z dni11 3.12. 1947 r. za
L. Pow. t-76-(Tlll-47, ogłas":a ~prze<laż ·z licytac.ii w dniu 22 grudnia 1947 r. o godz. 10-ej
r'mo. niżej pod<inych budynl,ów na ro>b]firkę,
położonych w Aleks::indrnwic-I,ńd7kim.
Przy ul. Pnbianickiej Nr. 27 osznc na zł
30.000.Przy ul. Pabianickiej Nr 59 oszac. na zł.
5.ooo.~

Przy ul. Pabianickiej Nr. 61 oszac. na zł .
30.000.Przy ul. '\'ojska Polskii: go 69 oszac. na zł
10.000.Przy ul. ~'lotrkowski~j Nr 8 oszac. na zł
30 ooo.-.
Zarząd l\liefakl w Alekmindrowle

I

Kino „POLONIA" (ul. Pioh-kr.wska 67)

TYDZIEŃ POLSKIEGO

FILMU KRÓTKOMETRAŻOWEGO
12.12. 1?47 -

1812 czwartek -

23.12 1947

PROGRAM Nr 1

Powódź

Połowy dalekomorskie
Opactwo w Oliwie
Most
Polska Kroµika Filmowa

Pocz. seansów: 16, 17,30, 19, 20,30.
Wszystkie miejsca po
~Y c po zł 35.-.

zł

50.-, uJgo.

r·

Walk.a o

Niemcy
U

.~

, Cz'ek· aJ• tatka Iatka...

słuszne

muszą zapłacić

„Związek Radziecki nie prosi, lecz żąda, by
kwestia odszkodoyrań wojennych została wre·
szcie rozwiązana oraz ażeby spłata reparacji
dokonana była fak•tycznie, a nie tY'lko na pa·
pierze" --,. powiedział dn. 12 bm. min. Molo tow
w toku obrad konfere.ncji londyńskiej. To żądanie jest merytorycznie całkowicie słuszne
i tizasa<lnione, zaś formalnie - oparte na układach, zawartych w Jałcie i Poczdamie,
gdzie glob.alną sumę odszkodowań niemieckich
określono wspólną decyzją na 20 miliardów

I

prawo

odszkodowania

ciwia się do3tawom reparacy}nym . z nięmiec-1
!dej produkcjj bieżącej, zaś pomij~ całkowitym mi'lczeniem sprawę odszkodową.n w po:;.taci itechnicznych urządzeń zakładów przemyslowych, znajdujących się na terenie zą.chodnich sbref okupacyjnych. Według układu poczdamskiego, 20 państw s 0 jus:.miczych miało otrzymać odszkodowania w tej właśnie formie.
Do 1 Ji.stopada br. wszy.stkie re pa1istwa, wraz
ze Związkiem Radzieckim, otrzymały tyitulem
reparacji w formie urządzeń teclmi.cznych zaledwie 33 miliony dolarów (!}, co w eto·s unku
do pretensji pal'i.stw zainteresowanych stanowi
niemal odsetek zerowy.
Opór anglos·a1Ski w stosunku do wy.płaty
odszkodowań wojennych krajom najbardziej
przez hitleryzm ograibionym i zniszczonym ma pi:zesłanki zarówno gospodarcze, jak poli·
tyczne:
.
·
1) USA i W. Brytania, dążąc forsownie do
odbudowy niemieckiego potencjału przemyslowego - w swoim przede wszystkim inte-

'
Mówi się, proszę was, 0 Yankesach, że to
zimne biznesmany, materialiści, psiakrew (nie
tyle dziejoy.ri, eo beznadziejni)°, lecz ja myślę,
te . ~Q nieprawda. Oni są, moi złoci, przede
wszystkim sentymentalni.
dolarqw. .
Popatrzcie, na przykład, jak się, poczciwWbrew tej decyzji, mocars.twa zachodnie,
cy, przywiązali do Włochów. Żeby byli ,zim· z USA na czele, w ciągu dwóch i pól roku
ni", to by przecież już dawno stamtąd do dia· czyniły i czynią nadąl wszystko, . a,by przed
bla postli, bo to i pokój przecież załatwiony Rosją wszelkie źródła odszkodowati zamkn<łć,
i ratyfikacja podpis<ma i szeptana propaganda mimo, że kraj ten poniósł najwięk;;;ze, sięga·
s.zumi, że ratyfikacja to nie okupacja, a -oni jące 128 miliardów dolarów, straty wojenne,
nic: kochamy - p<><wiadają - słoneczną Italię podczas gdy Stany Zjednoczone nie tylko nie
z Sycylią w Etnę szarpa.ną i gadajcie sobie, ponios•! y strat, lecz przeciwnie - zbogaciły
co chcecie, opuścić jej nie mamy serca!
się niesłychanie na drugiej wojnie światowej.
I rze.czywiście, nie opuszczają. '.!:.'Z.Il. niby,
„Rząd USĄ
mówił min. Mołotow-sprze·
owszeI!l, opuszczają Wiochy arqrdzieła sztu'&.i, które Amerykanie stamtąd do USA wywo8
łą, ale sami Yankeoi - nie. Siedzą sobie na
półw%pie, jai..1;: to się mówi, apenińskim, podzi-·
•
wiają klimat, ubóstwiają ludność (płci żeńskiej), zaiwaniają gondolami po Wenecji, słu·
Państwowe Zakle.cly Przemysłu B'l.wełniaW wykończalni wyproclukowano 36.626.000
cllają pieśni neapolitafa:kich, popijają wyb or- . nego w Pabianicach n<ljwiększe w Polsce te- metrów (planowano 35.309.l!OO m).
ne „Chianti" i „Lacrima Chri&ti".„
go rodzaju zal;fally, zatruc1niające 9.500 osób
Sukces robotników i dyrekcji PZPB ·w Pa_ Dobre _ mówią _ u was wina, piękne wykonały w dniu 16-ym grudnia plan roc•mY bianicach {dyr, nacz. Adamkiewicz, dyr.
dziewczyny. Ej, żyć tu, nie umierać!
w tkalni. produkując 34.114.000 metr{;w biei. techn. Gierlach i dyr. admin.-handl. Piechowtkanin (planowano 34.019.000 metrów).
ski) zasługuje na pełne uznanie.
Bardziej jednak, llliż do win i siglllorin, niż

B r a w o.,· p a· b' la n le c e I

w oi~nne

ras·ie - :niechętnie. p.a.trzą · nfl:' dem?n~atż:'f~~
bryk W celach reparacyjnych ' l 'llelłUJq .WS'l!h~
kimi siłami ten demontaż · óg.ra.nicz,yć:';
,
'.4) Zyskując s.obi~ w ·ten spo.sób · symp_at~e
kapitałów niemieckich, . mocarstwa· ~glosas~~
osłabiają -zaraza'll prężnbść , i. możliwości ·gti;
spodarcze pmistw prz.ez wojnę poszkod-0·\~anych, a przez to Vllaśnie c1ynią wiele sµ'ośró'd
iyd1 · państw bai;dziej pod.a:tnyro i:· · ttlegly.m
obiektem imperialistycznej polHyki Angla;>a•
sów;
·
·
· · '
3 Stanom Zjednoczonym i W. Brytanii ~ ,nie
zależy. na sprawiedliwym rozslrtygnięc;:iu' k.w,e~
stii odsz·kodowań, albowiem · te mocarstwa ·po·
bis.rają od dawna olbrzy>mi hara~ reparacyr~
ny w formie ukrytej i zamaskowaner Clió'drLl.
tu nie tylko o przywła zczenie scrbie _wieJk\ej
części handlowej flo.ty niemieckiej i · zagar~ię•
cie poważnych zasobów niemieckiego . "Złota,
ale przede wszy.s.tkim o to, · że l,JSA .i W.: Bry·
tania uprawiają w swych strefach sy>Stem . tzw. ·
taniego eksportu, płacąc pro<lucen:tom niefuie·
ckim gro~ze za · wywożony w'ęgieJ, . samd·ciho·
dy i inne towary, ponad to za•ś kapi'l:alis<li an•
glosas·cy wykupują h'urtem -i . detal~czn.ia' , ..,._
za bezcen - przedisiębiors.twa ~emieckie, ., s
których · czerpią ogxomne korzyśct ·
Pp. Marshall i Bevin, thcąc zaciemnić islo.t·
ne przyczyny swego oporu, :w .sprawie o<lszko_
•
dawań, PG•3lugują się aqiumei!'ltem, ·Że s.płata
reparacji z produkcji ł>ie.źącej a·raz zbyt dale·
ko idący demontaż fabryk „z.rujnowałyby"
Ni-emcy g~spodamrn.' uni~.ożliwiłytiy kh .. od·
blid we n „
z 0 1 ty.by m nawet na pokr"/

~~e~b~~~ó~l;.a!fbfutk~ia~~ąpr:l~~~!~aś~~ ~~s!~ ~o lmowa ~w~ JUa 11 on·,I er o' ww~~ o" łl awo~n ·1 [I~M a 7o::';;,;",~·~F:,~#r- ·:
0

I względzie przypommec fakty
;.-;:,:,zy
1 cy:fry, podane

o „de", mamy na myśli„. de Gasperi'ego.

Do
niego to taki sentyment czują Yamlrnsi.
- Very good boy - twierdzą - tylko„.
trochę niezaradny. Nie może wbie, damned,
dać .rady z tą chołotą Togliati'ego i Nenni'ego.
No, <Ue to nic. My tu poczekamy, dopóki de
Gasperi nie będzie się czuł zupełnie pewnie
i s.wpbodnie, dol;lóki się nie stanie prawdzi·
wym włoskim duce„.
I czekają. Bardzo mi ich żail. Nie dlatego
awet, że ma.ją tak głębokie uczucie dla de
Gasperi'ego, ale dlatego, że nie mają przy·
słów; które są, jak wiacltmo - mądrością narodów. Jedno z nich bowiem powiada: czekaj
tatka. latka (a de Gasperi'e-go i tak i tak diabli
wezmą!).
.
E. Tam.

~r!u~t~

11

przez · min. Modzelewskiego na posiedzeniu
komisji setmowej.
~
Krytykuj-ą.c · za-sadę .pierwsz.eństwę. odb'nno·
wy Niemiec przed krajami przez ·nich znlsz·
W cząsie swej goscmy w Łodzi, przodow- czonymi, min. Modźelewsiki przytoc11:ył, iZ nanik współzawodnictwa górników polskich wet przy .poz.iomie. i produkcji niellłieck!ej
tow. Psti·awsid odwiedził zakłady PZPB w 50-55 procent z 1938 r. i !}rzy uslalonef su·
mie odszkodowań w wysokości 20 miliardów
Rudzie Pal.>ianickiej.
dolarów, nadwyżka dochodu społecznego Nie·
Na zdji;ciu tow. Pstrowski podczas i•ozmo~ miec ponad poziom przewidziany w uk}a.dz!e
poczdamskim w:yniosłaby oknlo 4 milfo.idó}V
wy w PZPB w Rudzie Pab. z pierwszą tkacz- dolarów rocznie.
O ilę anglosaskie plany
ką na 8 krosnach, Zenobią. Sawjcką.
przyznania Niemcom pierwszeństwa w O;d~u·
dowie zostaną z<realizowane, poziom produ/>•
cji niemieckiej wzrośnie znacznie pon.a d · owe
Hl;:Unt"l.'.U:lllllUl•l:l'l'l"l:'lt-ll.l':IH•il'l:l:,Mll:ll•U>l,l'I m UaM.,l·JI I Hl 111: l l ! l I I I ll.111:; l'l I I I 1•11111111°1.IU 1'1111°1:1.l •ll M ·• l.ITl.'11 :1HlI11.1.;I I 1·'1>111 t.:t l.IJ,Uo;!l.l.łil l' lll lllt-lj,il'.lil ll'l:lllU
50--55 proc. z roiku 19Jfl, wtedy wzrośnie też
odpowiednio nadwyżka :niemie0kie90 ciochQdU
iqawhi
l&POPP
społecznego.
Już w r. 194.6 dodał mi~i$ter
Modzelewski - is~niała r-0zpięto~ć po!Jłię}iz.y
tlo.chode.m na gł.owę ludności w· Niemcz.ej:h , ł
w Polsce: pod'.:z,as ·gdy w . Niemc;z.ec11 i&łl.. d'l1'
chód wynosił ok. 20Q . dolarów, w · Polsce ·...1 nie sięgał nawet 60 dolarów.
,
"'! początkowyc11 dniach procesu szei;eg powiada przed sądem historię tajemniczej
gramem, ile prywatnymi ambicyjkami pr:w· i
Walka o praw1J' ,efo odszko,db-wań, kt.óie „ \_it·
oskarżonych zachowywał się wesoło; niektó· sy ogniotrwałej z materiałem „historycznym" wódców.
I glosasi pragnęliby z.areze·rw'ować '\ryłądw.ie
rzy, 'jak Lipiński - wręcz buńczucznie.
· Lipińskiego, który podrzucony został do Mu·
W odpowiedzi na pytanie pro;mr.alora, ze- ~dla siebie, doprowadz.ila ,już. ..,.-, jak wiemy '!Il
Tok r,o zpraw stopniowo przygasił ich .w er· zeum Nar~d.owego po wkroczeniu Nie!11có1v. znania świadka
ujawniają
całe zakłama!l'ie de!JE$Z do chwilo,vej przerwy w '°o.b~a.da~h
wę. ·Nie przeczuwali wJdać, że ciężki mate- - . W ch°:""1l1'. . gdy przygotowywano. się do spadkobierców sanacji, podszywających r.ię konferencji londyńskiej . Ni~ jast to wąl'ka
rial dowodowy zgromadzony jest przeciw nim. ot:vor~enw _J~J, przy1echal_ nagle oficer me- dziś pod nazwisko i autorytet gen. Sikorskie· dwóch . równoUP.fawrtionych, · 1po°siadaj.ących
Najbardziej straci! na animuszu właśnie m1ecki z Ministerstwa Wo1ny _z Be:lma. w.y· go - za granicą, pod . zasługi walki narodu z istotne racje k'o)lcepcji„ lecz 'starcię o. znil9'Zf)•
. . , k'1 0
kt,
.
, h Lal
buc11ł wówczas groteskowy spor między Mm. okupantem w kmju.
niu zasadnicżym - pomiędzy egąistycząą za·
51
ipm~ •
n'. lk?rY w c~~ ~ ze~n'!!' c c , ~o- Wojny i Gestapo do 'kogo należeć mają skarDowiadujemy się, że sławetny konwent chlannością ' angló.;a6kiego. imperializtnu „ a ' 7,a:
0 1
owa~ na ":ie -i~go_ • P . Y a, ~is na Piozno by Lipińskieg-0?
zwalczał nie Niemców, lecz wszelki opór zbrłij sadą słuszności i ·_·sprawiedliwooci, . która ·„w
usiłuje zmyc z siebrn piętno hqnby wspołpraCo za dokumen:ty w nich się znajdowa;y, ny, wyświadczając w ten sposób Niemcom nnj- kwestii ods11-k.odo.wań, jak »i ·w .ikażdej ,ilUlej,
cy z Gestapo.
że aż tak zależało na nich Niemcom - pozo· większą przysługę. Nic też dziwnego, że Niem- powinna być slosowan~ · wzgl~de1Jl, wszystkich
Zmc;zrkotniał także i Sędzia.k, gdY_ prokum· staje do dziś dnia zagadką.
•
cy wszczynali raz po raz zaloty do poszczeg'.>1- ł narqclów.
·
'
· : ,
lor wydobył dokumenty, u1awnia1ące całą
Lecz nie jest zagadką, że w czasie o kapa· nych „lead~rów" piłsudczyz'.1y, g!.oszą~v_cll' te~0,1~ nas ta wa.Ił.a n;ia:. do~iosłość. ty~ *ięk·
ohydę buchalterii mordu i dowody zgnilizny ·cji zosiał nagle Lipiński dyrek torem Ma;zeum nę „spoko;nego społeczenstwa , kwre me szą, ze - . w myśl · ukła;du · poczdaimsk1eg.o. :-„boj?wr:ch" oddziałów.
Takich ·zbrodni .nie Belweder~kiego .i że Muzeum to cieszyło się ma nic wspólnego z ?errorem.
z odszkodowań, ofrz.ymanych przez ZS~R :zmaze zaden wykręt.
wyjątkowq las.ką, Zwiedzało je nie tylko wieNic dziwnego, że zwolnili nagle z Oświę- 15 procent przypada na rzecz Polski,, a więc
lu niemieckich !lenera,łów, lecz nawet takie cimia b. wojewodę Jareckiego, po uczynieniu wchodzą tu w 'grę · vłart-0ści i suinv; wynoszą~e
Poniedziałek, to dla p. Marynowskiej istot- ,szyszki" cywilne jak Frank czy Fischer.
mu propozycji wsp&łpracy; nic dziwnego, że setki milionów, ~o{arów, Nie . tnzeba , dÓwo,
nie feralny dzie1i. Gubi się ona, to znów plącz.e
uwolnili z Gestapo Lipi11skiego, podczas gdy w dzić, qym byłoby dla · .życia gospocfa Ć~go i
w odpowiedziach na pytania proJmratora .. Gdy
Swiadek adwokat Myśliński - to jeden z całym kraju ginęły miliony roz,strzel·mych i odbudowy PoLsk~' ~z_Y'skilnie ~eg 0 . rodz!'}u ,su\>·
stwier'd zona zostaje sprzeczno·ść z jej zezna- zaufanych obozu londyńskiego. Jako kie:ow· zamęczonych.
sydiów, Toteż przebieg walki_ o odsz1kodo\\\aniami w śledztwie, prokurator zapytuje nie· nikowi ręlerci(u politycznego, jemu to wJriśnie
„Kuclmia" Becków, Rydzów i Lipińskicl!' nia wojenne śledzimy ..nie tylko .najżyw>izym
S}}Odziewanie: „Czy w śledz·twie zeznawała polecono opracowanf'e' memoriału o układzie działała dobrze. Wczoraj z Niemcami, dziś zai.nteresowan!em, ale i z . pełnym uo.zumle·
oskarżona dobrowolnie,
bez wymuszenia" ·- sił w łonie saną.cji w okresie okupacyjnym. z ich anglosaskimi protektorami.
niem, że wynik . jej dotyi::zy naszycll intereiió\Y'
„Najzupełniej''.
„Czy pani nie b1li?"
Z zeznań jego dowiadujemy się o rozbiciu jej
Choćby z diabłem, byle przeciw !ucfo- w sposób , najbardziej istotny: i bezpośtedn~.' .
„Oczywiście, że nie" - odpowiada Marynow· na drobne klany, · ró'żniqce się nie tylko pro- wi.
/fl}.
Bolesław Dudziński. .
ska.
Strnooictw.i. podii. emne przygotowy.wały drugf memoriał do ONZ, którego treścią miały
być &prawy więziennictwa i rzekome wymuszan~ ze.znań w śledztwie.
Zaczęto
nawet
pr~ygotowywa:nie na ten cel · sfałszowanych
załąqm1ków. Dziś oskarżeni, których nil<t
nawet nie ruszył palcem, zadają siłllili kłam
swej propagandzie.
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Przed barierą dla świadków staje młodzi Il•
niec o arystokratycznej postawie - to hr. Ma·
rek Zamojski. Zna ·Marynowską, zna rów·
nież i pana Marszewskiego: oczywiście z e·
/e.gancldego terenu Llawn Tenis Club z Agri·
coli.. Pan hrabia wykręca się b. niezręc~nic,
gdy. zaczynają go wypytywać o historię pewnej tajemniczej koperty, którą posłał ambasadoiowi r;ingielskiemu przez Marynowską
Nikt nie wiedział od kogo, dla kogo, nikt
się ni](.ogo o nic nie pytał i nikt nikomu nic
nie mówił. Ciekawe tylko, jakim cudem zgn·
dnać mógł wreszcie woźny ambasady, że 'ta
koperta. bez adresu jest właśnie dla · Jego Ekscelencji.
(

*

Istotnej wagi zeznania
profesor Lorooz. Tam już
rię gazetek czy koperty.
obozu politycznego

„

rozpoczyna. dopiero

nie ch<1dzi o histoTam chodzi o rolę
obozu piłsudczyzp.y.
Oskarżony Lipiński chełpi się wszak, iż jest jej
teore_tykjem i pr.zywódcq.
.
PtÓI. Lorenz, dyr. Muzeum Narodoweao, o·

. ·.·,
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Na Wodniaku

Choinki zbyt drogie.-0 azyjn ku
·- Zabawki'

Ry.nki lódzkie
łwią~my okres

przeżywają

dz~ecictce.

Szkło

cia · styaendi Ina

W ramach 1kęjł pi.esłeJlia pomocy Jtł t:iłJM~
nej rnłod1:łęty -ik d piłcJd•J ucHlnl łódiliłcb,

liba

Przemf~lowq.Jllłldlow•

w f/odr.t

uatu~

wna w biriiv:vm roku ibdęrnidi!
12 ilv~
pendiow n1 qqóln sumę 380.000 zł. Ro;tdzld
stviwndiów "'lit1włł q ~•ophllowantu kandy·
datów pn: i whdz il~~ ltkl i Si i>pomq.
Wobec' zim.na, ' 6ni ;gu i mroilJ <>~ra{jiny z c<>we OFłJiłnłncję młoozł t.owe,
Pozatym JzlJił UJuctwmł w roku przyszłym
kwiatami żywymi zamie iły iię w barw.ne
ogr-0dy - ntucznych kwiiitów. Ich barwno$<'.; w;torowe (U111n.azju1D Kupi (:~le w Łodzi.
ściąga klientelę (ceny nie 64 ire$zt.Q wygóro•
wane). I{1Jłt pa·pU;:rowJ}go kw;a:tkt), ~obiące·
WEZWĄ.NlE
go mieszkanie - święci ~ pd~i .6Wę triumfy.
Ob. Jerzy Ubysz. zechce porozuniieć ~ilł
Handel rynkowy nie cieny 111ę u n<l4 do· natychmi1>.$t ./ fie,k.retariem Związ.ku ZilWQdO•
brą sławą, zre6zt~ i slutiznie. J~nak ~ .k.~żdeJ
. , .
R
- .P.
dd . ł
Ł dzi) _
porze roku ryni!<1 nasze zachowują swoJ iedy· weg'Q 0 uenmkarzy
(Q :zia w 0
ny w ~woim 4'.0dzaju charakter, 11woisty fol·i µl. Piotrkowska 228 m. 1 (tel. 143-4,5) w gądz.
klor - który przyciąga tłumy.
lQ-14-tej.

eh

a „r cz lak "

·- Sztuczne ·kwiaty ·

i wrcelan - tq jesz<::ze jeden dziuł
t, zw. „idących " artykułów. <'.€ny na og-61 bar·
dzo niejednolile. Można tu kupić niejęden
jirobiazg tanlo, a czasem zapła.c)ć -i drożej, niż
w pierw5zorzędnym sklepie! Zał;iawki dzie·
1

obecnie iprzedożywienia. W godzinach
przedpołudniowych olbrzymi.a przestrzeń Wod
nego Ry.nku zaipenliona j~t tłumem kupują·
cych. ·Gospodynie domu zao;patrują się w
jajka •. śmiet':nę, drób, ~wocef. Po?aż ~ych ar·
tykulow duza, ceny, ni.estety, me wiele od-

o.-

więtami

A
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cięce pojawiły się też w okr~sie przedgwia-zd:
kowym na rynku. Ouzo tamcb wózeczków t
biegając~ .o~ cen .n{j mie~cie.
pro:tych, w drz.ewi~ wycinany~h zwierzątek.
C1io1nk1 1 ozdoby choinkowe .- to nowy, Są i lalki ·- te choc głównie uzywane ('przed·
sezonowy, przedświąteczny ryn-k.(lwy towar. wojenny towar) os iągają i$<;ie fainłai&tyczne ce·
Na wydzielanych .na ich sprzedaż przestrze- llY (od 2 do 10 lys!ęcy zą ,;zw.kę).
·
niach, zieleni 6ię ich gę.;ty szereg. Cl!oinki,
niestety, są na og<Jl drogi'?. Malusieńkie
drzewko takie, które obsadzić mowa w .nie· j
wielkiej donkzce, kosztuje tu 150 złotych.
Szczęśliwie ludzie prcicy mogą w tym roku
zaopatrywać
6ię
w choillki w spółdzielni
„Las". Or.doby choinkowe - to w 'Przeważa·
'
jącej mięrze wytwory chałupniczej · prcdukcji.
Stare babuńki, dzieci, - to sprzed&wcy o ·
wnoc~śnie produce1ici 111rpzedawanych tu 6'kr-0·
wpadło
dałewczynki
mnych, choinkowych ozdób.
ratować:. - Reszta ofiar
ze ś:n\iercdq .
·
Gr-0~ po$ród k-Uenteli ry1n1'<1wej 6'kupfa ~ię
przy tak 'l:Wanym ,,ręcuiiaJ(u". Możliwość taW dniu wczorajszym ·
pierwszy lód 1 zażyć przyjemności ślizgą.nia się. Cienki 1ód j szyli woiny szkoły przy ulli;y JtsionoT.1.1•J
niego, „okazyjnego" kup!la ścięga te tłumy pn;yniósł już pierwize ofiary.
· załamał się '~ pewnym momemle i kililOfO oraz. kilku nauczy del;. Zawiadomiono słrat
'r npuj4cych. Garderoba tlowa i tiżywana, fu•
Oto w Radogoszczu, po . drodze do szkoły dzieci znalazło się nagle pod !Qdem. 'Pnzosł4· pożarnfł z Łodzi or<i~ z re111izy tramwajowej
:ra i koszule, obrutiy, parasole j obuwie. ma• przy ul. Jesionowej
kilkanaście
dzied li popędzili do szkoły ze iitraszną nowiJ1ą,
w Helenówku.
teriały wełniane i kretony - tym W6ZY6łldm „zboczyło'' w stronę niewielkiej Si!dzawki, by
Natychmiast na miejsce wypadku pośpię·
. Pięcioro dzieci wydqbyto i wocły Juł w
handluje plejada zawodowych przekiipniQw. , ~'·
stanie omdlenia, walczą, one ze śmierci' I ni111
Tu oferują do n-abyda „prawdziwe , złote" O·
.
włildomo czy uda slę uratować Ich żvcie. Z
brączki i zegarki i .inną okazyjn.ą bi~te~ię. ~Ą wf~()I;' ~~'
pod lodu wydobyto również zupełnie' ziJUne
No~)'W procederem Je&t skup am.erytkansk1cll
f'! -: :
zwł-Oki dwunastolełnlej dziewczynki, Kry1typaip1er-060W, braik kh w sprzedazy stwarza
.
''V
.. ~
ny S•wieldej, zamlełzkałaj pny ul. StawowaJ
w Radogonc;zu, ·
podstawy nowej gałłęzi handlu. Ru~h duży
przy 1;toi5kach rynkowych pantoflarzy - pa·
Ponieważ nie udato się stwierdzić, czy Je·
ra ciepłycll ba.mboezy, to mile wi'<iziany pre·
Nie tylko medycyn~, ale i prawo wypowie
Ostatnio Społecina Koml6ja dl'- zwalczania szcze ktoś pozoitał pod lodem w brudnej,
:ent gwiazdkowy.
działo walkę chorobom wenerycznym,. LaliczaJ chorób wenerytznych zajęła się projekt.e m r,.uchnącej sadza;'ic2 poszukiwania trwa~y
Kretony, które były roa:dzielane· w ostat· jąc je do klęsk społecznych . W myśl artykułu nowej ustawy i postanowiła zwrócić :;ię do do wieczora.
·
.
nim iprzydziale kartkowym, stanowią P<?każny 245 Kodeksu Karnego z 1932 roku, na wnio· Ministerstwa Zdrowia' i Sprawiedliwo~ci w
ll02'pacz rodziców nłe ma gril.nic.
Jdsetek tek6tyliów,.spnedawanych na rynk..iJ. sek pokrzywdzonego może nastąpić ściganie sprawie zaostrzenl• ·rygorów prawnycb w wal
rra f.ł1 Y JUZ
· · d
oso.bnika, "który na. raża innych na niebez ce z chorobami wenerycznymi oraz ui·edno·
Jeszcze raz przypominamy wszystkim lQ·
9 rąk 7.awod owyc h h andlar zy, któ tego
dzicom i ·1nuczyc!eistwu by przeciwdziałało
·zy ciągną z ich sprzedaży pokaźne z~ki
pieczeństwo zarażenia.
łicenia postępowania na tenmie ca~o kraju.
------~··
· ·
wszelkimi środkami :niebezpiq;znej >zabawie.
Również właści':iele stawów i sadzawek po·
~inni zwracać baczną uwagę na dzieci i nie
dopuszczać ich do ślizgania się ·po stawach,

•

1erw ze. o·l iary -i
rra iczne

Kilkoro dz• ci

Co o rzy
Zarząd

Miejski w I;.odzi Wydział Aprowlza·
cji, niniejszym podaje do wiadomości, ·i~ va
karty żywnośdowe zwyikłe oraz z nadrukiem
RCA (Rejoll!>wa Centrala Ąpr-0wizacyjna) na
miesiąc grudzieJi J"b, w . sklepach włąc:u:iayc.h
do miejskiej sieci Tozdzielczej, poczynając od
dnia 16 grudnia rb. 6 przeda:wane będą na10 tę•

- po 0,25 kg ole~u kokosow€9(! w cenie zł
41,50 za 1 kg.
KAT. „M" i KAT. „M" RCA
na odcinek Nr 19 - po• 0,25 kg oleju kokoso·
w ego w cenie zł 41,50' za 1 kg:
Uwaga: Na karty żywnościowe Kat. IR
(rodzinna) zwykłe z miesiąca pażdziernilka rb.
r;>lljące ~rtykuły spożywcze:
wydawane będą: na odcinek Nr 20 - po 1
KAT. I (ZWYKŁA)
· kg filetów z doriza w cenie zł 17,50 za 1 kg.
odciJ\lk Nr 20 po pół kg oleju kokottoweg-0 w
Wydi·a1 zaznacz . ża termin realizacji wy·
cenie zł 41,50 za 1 kg, na odcinek Nr 20 _ po wotnnyc!} powyżej odcinków z kart żywno·
pół kg margaryny w cenie 51,50 zł za 1 kg.
ści-0wy;ch zwykłych i z nadrukiem RCA na
KAT lR i KAT lR RCA
odcinek Nr 21 - po 1 kq ~ledzi w «ellie 17,50
!ł M 1 kg.
l<AT lR RCA
odcil)eJc Nr 22 - po pół kg marguyny w ce·
nie z.ł 51.50 :z:a 1 kg-.
KAT. 11 DZ. 0-12" i KAT. „DZ. 0-12" RCA
IJ.ll oddmk Nr 21 po 0,3 k..g cukierkow za· ·
W PZPB w Rudzie Pabianicldel
•.vijanych w cenie zł 86,50 za 1 kq, na odcinek
• wśród tkaczek pracujących na ośmiu
Nr 21 ~ p<i 0,3 kg cukierków niezawijanych
kr0&nacb najlepsze rezultaty osfągnc:ły:
N cen1e zł 76,50 za 1 kg.
Irena Ziólkow.1ka (175,6 Proc.) i Marta
KAT• •DZ . .(-12" i. KAT. „DZ. 4-12" RCĄ
na odcinek Nr 22 - po 0,2 kg czekolady w
Majer (164,5 proc.).· Na ,.szóstkach" pier
cenie zł 2'5,50 Ul 1 tabliczkę 100 gr.
wsie miejsca zaJęły: .Janina Stramska
KAT. „DZ. 0-12" RCA
(168 proc.) i Stanisława Baranow&ka (145
na odcinek Nr 23 - po 0,35 ikg· eera peln.oUu· '
proc.).
stego w cenie zł 46 za l kg, na odcin~ Nr 24 1W PZPB Nr 1 w tkalni wyróżniły si~
- po 0,07 kg jajki;i w proszku w cen" zł 81 I
na. „szóstkach": .Józefa Seweryniak (170
za 1 kg.
proc.), Jadwiga Łakomiak (16ł,4 proc,),
1
KAT. „C" i KAT. „C RCA
Janina .Jurek (157,Z proc,) i HaliQJł Li·
na odcinek Nr 9 - po 0,25 k'J konserw wolo·
pińska
(15'7 proc.), a na „czwórkach"
wycli w cenie zł 13 za 1 kg, na odcinek ~r 10
Władysława Woźniak (141 proc.) i Stanisława KooJasz (133,4 proc.),
We współzawodnictwie zespołowym.
wyprzedził
majster Jabłoński (119,9
czynne będ- całą dobę
proc.) Skonkę (116,1 proc.), a Kibler
przedświątecznym
(110,5 proc.) Engla. (104,5 proc.). W przę
W okre$ie Swiąt Bożego Narodzenia i No.
dzalni czołowe miejsca ZYlikały: Bro•ego Roku ruch podróżnych n"- kolejach za·
nisława Swftonlak (119,11 proc.), Maria
1vyczaj niepomlemie wrai;ta, a w związkll z
Oubit (173,5 proc.) fi Zofia Kl)tlarck
' ym. zachodzą poważne · trud'lłośd przy · naby·
(169,7 i)roc.).
:;aniu biletów na przejazd. W celu usprawW PZPB Nr Z w przędzalni wyróż·
"ienia obsługi podróżnych Dyrekcja Kolei
'aństwowych w Łodzi zarządziła, aby na wię
nlły slę: Genowefa. Strzała (4 strony
,szych stacjacll kasy biletowe czynne były
- 13'7,9 proc.) i Irena Roculska (3 strobez przerwy priez całą cJolłę. W ten sposób
ny 143,5 proc.), a w tkalni: Bronisław
osoby, które zamierzają wyje~hać na święta!
Ciuła (6 krosien ~ 116,1 proc.) I Helena
mają nio~o.ść nal;)ycpł b1letow w }owolooJ
Płachta (4 krosien 143,9 proc.).
porze ctnta i nocy,
W Plf;PB Nr 3 w tkalni („szóstki")
Wobec tego DOKP zwraca się z apelem
•>ierwsze miejsca. zajęły; Regina Cedziń·
do publiczności, aby w interesie własnym zgła
<.1ka (162 proc.) 1 Marla Niepsuj (15'7
szała się po bi}ęty zawczasu, nie dopiero na
proc.). We wspóiza.we>dnlctwle zesp1>ło
krótko przed sam.yin ' odejściem włlaś-:iwego
pociągu. Przy zastosow1miu się do tego zalewym wypriedził Tomczak (13Z proc.)
cenia uniknie się . długich ogonków przed ka·
Czlap~ńskiego (130 proc.), a Toslk {116
sami oraz ułatwiona zostan,ie ~raca k.~sjerów?
t)roc.> Zn.lasę (109 proc.). Zespół saloktórzy przy ma$OWY'll napływie pubhcznośc1
weco Szelesta uzyskał Ul6 proc. normy,
nie są w stanie sprawnie załatwić podróżnych
~ wspólzawodniczą,cy z Jtim zespół !fa·
ku ich zac:Iowolenlu.
,
\
1nrot& 114 proc. Tkalnia. „A" WYkonała swe zMlanle d'Zienne w 120 1>roc„ a.
tkalnia „,B" w 112 proc.
W .PZPB Nr f (ósemki autc)m.) uz;y•kaly: Henryka Sadowska 152 proc., a
Zofia Golis 150 proc. normy.
POSZUKlWA.NY NATYCHMIAST
W PZPB Nr 5 wYróiniły ,lę w pn.~
Zgłaszać $ię do Biura Oglo15zeń „t'r~sa" Piotrkowika H.
·
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Na marginesie powyżsiego strasznego wyz dniem 24 grudn1a padku jeszcze jedna sprawa.
1947 r. Po tym terminiP. żadne reklamacje nie
Otóż &tr .ł potarna z remizy łtamwajoweJ
będą uwzględniąne.
w Helenówlm nie posiada do obecnej chwili
Towary nie odebqrne do powyżej pollane· umochodu do przewożenia motopo y. Stra.
go terminu przechodzą z dniem 24 grudnia do żacy zaalarmowani o wstrząsającym wypad·
wylącznej dyspozycji Ministerstwa Aprowiza• ku na qdziłWCe ·:w Jladogoft.Czu „pobłegll"
cji w Warszawie.
miejsce W'jCpadku, ci:\(llląc wła noręcznie moPoza tym Wydział zaznacza, że żadne inne topoinpę I urządzenia ratunkowe.
ceny oprócz podanych nie mogą być przez
Ktoś tu jest winien. Prze?eż dyrekcja na-Spółdzielnie
pobierilne.
C lkowite ko zty
izydl
tramwaH zakupiła już kilka wozów o'O·
~ransportu i oiiakowa.nia m i eszczą się jut w
bowych dla... dyrekcji - a o straży zapompodanych powyżej cenach.
niano. Co będzie , gdy na rozległych terenach
remiz tramwajowych wybuchnie kiedy poża.r1
Czy i wówczas straża~y tramwajowi ·będą cill.g
nęli motopompy ręcznie?
Jest to sprawa poprosw niułychana i na·
leży wyciągnąć z tego surowe konsekwentje.
mies i ąc

I

grudzień upływa

dzalni (4 strony) Janina Dfięciełewalra
(193 proc.) i Stanisława Swidcrek (163
proc.), a w tkalni („czwórki"): .Ja.dwtka Fraczkowsk& (181,5 proc.) Wła.dysfa·
wa Milczarek (175,8 proc.) I l\.lichallna
Sta.rnowska (1'15,4 proc.).
W PZPB Nr 6 w przędzalni odz,naczyły się: Józefa Smyczek (1"8,9 proc.)
Teresa Białkowska (14ę,z proc.) i Ka·
zlmiera Urbaniak (144 proo.), a w tkalnl („czwórki"): Stanisława ' Jezierska
(159 proc,) i Maria. Białek (156,5 proc.),
W PZPB Nr 7 uzy1ka.ł w tkalni
Franciszek Kop~ 16Z;'7 proc. normy, a
Irena. Grabowska (159,3 proc.). W przę
dzalni (780 wneclon) uzysuły: ~rJa
Witula (18'7,ł proe.), i Marla Wofoiak
(164,2 proc.).
W PZPB Nr 8 pierwsze miejsca osiągnęły: w przędzalni (920 wrzecion):
Aniela Janiak (186 proc,) I Aniela Majewska (164 proc.), W tkalni uzyskał
Michał Łuczywek 165 proc. (6 krosien).
a Marla Madaj J6ł pr9c. (4 krosna).
W PZPB Nr 9 WYI"6żniły się w \przę
dzalni (3 strony): J'adwlra Woźniak
(153,3 proc.), .Janina Ptetnak (150 proc.), ·
Zofia Kulczyńska. (149 proc.), a w thl·
ni Feliksa Pakulska (6 krosien - !5Z,6
proc.) Bolesław Kasprzak (6 krosien) wy
konał swe zad!Jonie dziei:ine w 151 proc.
W PZPB Nr tę (800 wrzecion) na,j.
lep1ze wy.niki CMl.ąrnęły; Irena Kulesza.
(15'7 proc.), Ha.Una Kaczorowska ( 15'7
proc.) I Antonina Sa:wlcka (155 proc.).
W PZPB w Pabianicach w przędzal
ni wyrótniły się: Stanłsławll;_ Deł<>J (151.6
proc., i J~efa Kołodziej (140,8 proc.),
a w tkalni („czwórki") Stanisława B11J·
nowicz (165,2 proc.) i Helena iwlątek
(1113, '7 t>fOC,).
W PZPB w Częstochowie w pnę·
dzałni {3 strony) czołowe miej ca zaJę·
ły: Janina Kucma (149.8 proę.), .Janina
Kowacka (14'7 proc,)

Przedłuż nie godzin. handlu
w okresie przedłwlatecznym
Zarząd Miejski w Łodzi podaje do will·
domości, it w olcrecie przedtiwiątecl'JftVJll, po-

cz11,w1zy od dnia 18 grudnia rb, do 23 grudnia
br. włącznie yod%1ny handlu w sklepach i
mtejS<:ach zawodowel sprzedaży zostają, prze-dlużone .o dwie gGdzlny, nie dłuiej
jedna~
niż do godziny 21.
w niedzielę,dnia 21 grudnia rb. dozwolone
jest wykonywanie handlu oo godzi.ny 13 do
18-ej.
W wf9lltę B<>źe§o Narodzenia tj. dnia 24
grudpla ' rb, w5zelkle miejsca zawodowej spru
daży oraz zakła4y fotograficl!<ne, trnjerslde
1 kalotechniczne mogił być otwarte najwyź;ej
do godziny 18.

-o-

Przemysł

wełniany

walczy o pierw

zeńslwo

We współzawodnictwie tkaczy pracująeych.
na dwóch krosnach kortowych w PZPW Nr

J

pierwsze miejsca zyskaŁ ~ntoni Krajowsl<i
152,1 proc., Lucyna , Wojtak wykonała ~we zadanie dzienne w 145,8 proc.
W PZPW Nr 2 na czoło wysunęli się: Hen• ryk Pająk (159,6 proc.) Franciszek Pilarski
(153,lt proc.) i Kazimierz Kubat (153,8 proc.).
W PZPW Nr 3 wyrótnili się: Ste!an Retelewski (151,4 proc.)), Bolesław Sobala (145,8
proc.) i Władysław Jóźwiak (145,B proc.), a w
f'ZPW Nr 35; Józef Zduński (143 proc.) i Maria B.nrtcza_k (140 proc,). Jan Bartczak uzy„
skał H2,5 Pl."Oc. , wykonania normy.

----

HELENA GROSSóWNA W ŁODZI
W tych dniach przyjeżdża d<i Łodzi znana
artystka filmow.,_ i akt<>rlta, Helena GroMÓw·
na: Dobrze .Pa~iętana z przedwo~ych prze.
boJowych f!lmow polskich i estrady, popular•
na 9:"'iazda, ~rossówna, po raz pierwszy po
wojrue wystąpi w n.uzym mieście.
Liczni_ wielb!ciele Gro0ssówny będą mogli
ogl~d~ć Ją u kilka dni w teatrze „Oia", gdzie
wlasni& przygotowuje się przebojow, prtmie· ·
rę pt.. „Wielki. mec~'" Obi?cny program „Osy'~ r
pt. „Pierwsza lądła grM1y ,będz~ Je.zcze t)j
ltQ 1uzes kilka

ut

•
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Na wystawach spożywczych ~klepÓ\Y l stkie i'nm~, zoshl g-o-sp<0irlarczo z,foy1 as(o
całym kraju zwracają U\\·a.gę sloiki wany przez Niemców, ktńny \\. r.iągu
i zi 1eJDn~'mi r~rrklodami, zloci-stymi grus7 swoich ,,riaclów" wyf'k.-:p'mrto''";Ji d'J
Pożarna 21-77
kami lub clem11>0-bordo wiśniami, jakby ostalnilh granic ma"izyny ·i 0got.ocili nFI
Informacja Pocztowa - 12· I I
Inform. kolej. i biuro podróży „Orbis" pwskl zerwan:,·mi z drzewa, d-eszące gazyny z poka:i.nych zapasów.
tel. 12-95.
s1ę ustaloną ronorn1 naszych go.s.p1odyń.
Jak ciężką bv!R syluarj::i .,Pr1x;ny" p10
Są to w prz·ewa:i:ającej części prze(WfłfY wyzwolediu. świ::Hkzy \V"ill:"'··,\·nie, że po
Dyżury apłe le
owocowe, soki i jamy, kaii~ki·ej fabryki urucfnmieniu
roku 194S w sezonir
1 najgmęt.szyrn, \V okr€.sie o\YocÓ\V, wnr·
Dziś dyżuruje apteka
mgr. Pewnie· konserw ,.Prosna''.
kiego, Plac 11 Listopada 4.
I ten 0riklad przemy$kwy, jak \Yszy· l tość prDd11kc.ii w~1 ri;>s!D rnle·dwie 600 ty
Straż

w szybkim temn;e

slą

w

&ięcy złotych, a ozi~ dochodzi do dziesi~

ciu milionów.

Fabryka rz:ynna i'estr ca~v ri0k, h7~Z f>ra
ca perną pa<rą trw<1 w!aśdwi·e w_ s'e1~ó1me
let nlm i je-siennym, 1v których „Prosna"
i-wca na rynek tyŚ!ią'ce puszek ze swoi·
mi pm~·tworami miesi1ęczn.i1e. Pr.adu!{eja
bylabv j€'5i'.CZe wi•ę1ks~a, fo.cz o.cl1cZUW!~
,~J,ę da.ie silny brak ·bla·ehy dta wyrobu P'.u·
ornk, oraz gumek do he·rt'netyczneg.o u· .
szcze!niani 3 sl0~kó'Y.
I
W sewnh• l.etnłm wyrabianie są kotn·
ctiJ
poty z naj,lepszych ·pod wz,ględie·m gatun
do sp'f1!Pczeń~hva kali:;kieg-o z ąpelern, ku o\vocÓ''. -.:Gk:. jamy, marm~fada, óra·z
by 7Pchdaki przvjśc: nieszcz~li\\"Pmu z konsierwv ,,·arzv'vnę prz.ewa,żnii.e- ~1:.oisz·
.Ja•]q)<(JJWi'l'k p0tnocą, bąrlź to w formi'e ki i ras,oiii. W innyrh fni1 es-i;°ąca-cb fabry·
gotó\\'ki, bądź też '" naturali;:ich ŻY\':t11 k8 jest zajęh przelwrx.enn surn·wy·c.h .só·
śrimvvch, vnględnie '" pn~1aci paHy d,Ja kńw, ·poliahrykatów na j..a.111y 1. ma,rme·
11ratm·aneg.r1 j<>szcze im,-e111!;Hza„ Wsze! !a~v. oraz kontS2'J"\\' n.omidlf)irowych:, Z
k;.p ()fiary przyjmuje rerlahcj.a „Głosu ,,-vli\Jc?.:~'n jablek „Prosna" ~pr<xlukuje
K;:ill~k·<E'~O".
e-1<c;fral:l rr:ldr-::-11·1- pDWOd·ujacy' galare·
...,..-~._,.""'F."'..._._. _ __..._....._.._._..,.... .t"Z"'Yan;P ,iamów i ma-rmcfad
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Teatr 1.\łlie1slc\
W czwartek dnia 18 bm. teatr niieczyn

„ I

Pomóim

ny.

rze1COWI •

Zbrodnicza ręka podpalila z zemstv
cał€ za'bu<lowanl,e wraz z i11w0nta17·em
~n a
I
.
Kino ,,Stylowy" wyświ,etla film ame- i i caf.oro~zn)'.Tili zbi-ora:iii u rolnika Teofj
i'ykański „Triumf dtQ.ktora O'Connora". la Kan:i 1 ńsk1ego, zam1_e~zkalego w-e 1'·.:;1
Kino „Bałtyk" wyświetla. film' produkcji - Dan~·nv~ec, .gmh1a Kosc1el€c Pog.rirzf'ler
amerykańskiej „Belita tańczy'j i dodatek.
ma3<lui-e się w O·plak;inych \Yarunk;i2h
Kino „WOLNOSC · wy&w1etla film produkCJi. ma·beTialnych i jiest dioszr7ętniie zrujn(l
francus!<iej p.t. „Cienie prze;złości" i dodatek. I wany. w zwi;izku z tym Z\\'rfKamy się
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Z licznych stroin otrzymujemy skargi WJem przysłowie o t;:ibak1erze i nos'<'
na ni,edog-odną komunika·cję a11tobus0- Ocz~kt.1j~my .w!ęc, Żf:' dy~"ek~ifl Kom1111iwą, łącz.ącą d\\·orzec ko1€jowy z-e śród- kaq1 M1'&Jsk1eJ, przrc,h~·l1 ste ~i.o stlisz·.
mi1eśdem.
nych uwn puoliczn0sc1 i PTZ{'·j)rnwadzJ
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I
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l:ir1:11e, .tym
li h7r<l ziej, że .;iu. tr:!1. L1s i~st. j·Nl.1")'i11 środ·
k1·em .komumkac_J1 '" J\fll'c ·1. ,,„,tępnym
r11a kieszeni knrleQ'.0 <'·h:·1\ ·1i:>lil.
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z.c ;i.tala ·JUZ we
\\·c7vstk- h fahn·J., 2,2h
Ceiltralr,'.'go Za1
rz::iru Prze.mv~'l' Kon·s,'."-rw.owe.go.
Przerl ,\oina prz,e(\\.:Jrv .,'Prosnv" z.na
Jl•e były ni2 '1vikl'l 'X Po1.s"c·e, lec1 eks·por·
lr;.\q1ne równi"'7 t;icrnłnicf' Obe.:::ni·e za·
1
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Auto0busy kursują w zasadzi~ w odstę
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.,,:]::i i~ Jli'J'FiZlf· rv' F'·k ""ewnętr.żny. ·przv·
Pa·ch po'/izodz1"nny·ch, 1,.ocz rozkład ten n1'e
j€5t uzgodnioni z r;zldadem pociągów
,~ · [h ·
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S!:>sk i P„m.1rze Z:i.ch':::-dn:,e.
przy-ch·'.)·dzą1:yGh do Kalisza, ?:skutek cze
···
f{O pasażerowi·e stale wyczekują na s!-o·
Do Szoilala Miejski"!!" p1·z"'\'i2z10.n,o I mrh 7,,11c.1 !: . i2J.. U<(;:i' .nr· w np.Jtalu
f\';i ri+>i" f::ibl'''ki "-lo·i inż. Karol Ćier·
cie. lub zimnie po kilkanaście mi nul na na kurację 9-letnief!o .fń:tef a ~?ymun-1 na1: ,, 3 ! ~io ,-\rl;im l\E>mprt i 7.'lill;':'sz.J<i· licz, j,eriyny z irzerh ncBlalych w czask~
sut-obus.
ka ze wsi W;n iary, ktńry r"tr11ronv \Yril \\_.E' 1Y:::1 Kitch;:iry, n w Ch'i\'ili przewie ('•L\unacji ra-c:hnwców
po:sia<lają<:y
Sytuac_ię tę wykorzystują dorożbf?e, prz.ez samochód rkzmd ogó 111vrh ohn1- 7ienici g·ti do :;7.pi!tilc. h ·! k•>111p::'tnie pija -:zntnlA»YJJ·e , specjalne studia odibyte w
żądając fonlastyczqych opiat az kurs de że1'i, oraz Hem yka Knrn "7.yk;i l::d ').'i, nv Włtlrl;·e ~ledcze prow;idz,1 clo-cho,dzc- kra,iu i lil':!J a nicą z dzi<:<lzi.ny tej galęzi
,
· z,e WISi B0rek. który n. rnc11.jrir p:-z.' ht d'l · nie rel•' i11 w:: 1;i'enia przycyn\.' zc;on.u. ifo
1
miasta, a przecież wie.k."wsć
przv. _iez· \\';€ szpi-lala w W<ilirv snPdł z n1c;zl·C1Wil t1rl bn·,\ h11 nili' 1>.. iildni11o, czy Ke1np::i "J'ZCl1l'·c;
polu duz'"'"
,. - · ' 11 p,-,j
·' 0· 'lvl
·-. 0·n na iv,,.,
- "•' "
rlźając ( h nie stać na tak wysokie i nie~ nia ukgając PO\\ ażn m obraż n' n '1i0c:i f'l'-/r7r'!l\\'f'rllli \\'\ n;id,l,.r;.wi. n" 7aslu.gi. gdyż p'1 iJdzy,„:\al'liU Ziem z~,
p ·zeWi'ifrme "ydatki.
ciała.
l<> c;ta! ;1~ 0 '> ą 7J,,- , „f · Cl\2:() czynu rh0rJ11;~h. Z pol1~r('nia "'Zą}u, urućh-::m1ił
1
Roz~-: ad
jazdy auklbUSÓ\\' powinien
"'
* '41
"'
,,
*
1 :-z<'reg flll·n k i 1<„n;aniz -wal iprz-cmy;;,ł,.
być w ten isposr5b ukiż-ony, aby w mo- , W 11'l'CY. na 17. hm. na. c;wsi-e mi"'rl7''
' -~'Tl'1 ' h0rl firmv C.PitiPlnia P:>ro\\ a · ._ 0115 ~-r\V""' i. na h·ch tęrcnach . z chwil~
rnenci-= nadejścia p0dą~u autobus cze: h.1Jchar;:i1rn a Ka]l,;;zem ktProwr;i s;in„,,. 1T nr.r·e. rr~\\ 3-iz-1111- przPz SZ·iJfera ctnr ,
. ·, . ·
,
..
1
!rnł na pasażerów, a nie pasażerowie na chodu w-o~skov·:~go z.au\vażvł lei::ice,czo 1 na·d<iPgo f11q011i11s.73', rn111ie;;zkateg0 \\- ~,warcia Cn 1 wersytd1.J ~1r-oc_a\~sloego
autobus.
'
bez przyfonmośd nieizmme~o me~C?v· 1 Ka!i"-.zll 11: Su·1dennicza, prz-ez lek1,orn>1$1 1 JC"l on \\'yk!adowca w t-e1 utzdm.
Obecny stan rzeczy przypo-inina bo- znę, n;i głowie któr0go. wi~..nialy Ś\\'\·f':i:0 neg<1'. ."7~nf"'ra wpa~lt na. W·oźnicę D1lę60- 1 O. he. cnie-. „Pro~na" .o,pra·cow:1j1 ~ plany
lllllllllllllllll!llll!i;l1\ll\\Hlll\\i\\\\llll!llllllllll/llllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllll/llllllllllllllll rainy · Woihec tego za bt al r,.:o na sa rn·f'J- 1a .lnz{'ia, z am· ''.ie wsi Sl"l lmo g 111 · Go- ! 87.SZf'rz-eti Iri prcd u~l' 11 i r v.nkow zbytu,
rhód i. p·:·zy~:ió.1J go do :~·'.::iitnl.a ,,. Kali- 1d-,ie~1f', Zilhi_iaj~ir. n:u k0nia na 111iej1scu by \n mbv ::'rn·ie. t·;df'':'Li:>~ni/· c'<dem:i
życia parfi;
szu, gdne c1ęzk"l rannv nie 0d1yska,,-. W~'P<1·di:-k _miał nrn:;sce pni· ul. Często- · . t
·,
·
·-nr
szy przylomności zmarł p.o kilku goidzi- ch0\'\·5ki·ej.
sw•a u prac~
~~r.
Dnia 17 grudnia w kinie ,.Bałtyk" ,.-J<l·
---· -~ -- - - ,-~gr~~w:;;;;;;;;;g;mz . ;w; • •
h,.rło się uroczyste wręczenie stałych Je--itymacji pai'tyjnych członkom kot~
PPR pracowników kin0wych w Kaliszu.
w szirnłack
Powiatowa Rada 'r··"rlowa Zwi?.7- będzie krvystał z !10 pr()<:. 1111·eisc p10 c~
Okolicznościowe przemówi·en\e wygłosił
ków
Zawor!r.wych
w
KYtii:;zu
zawiadanach
zniżkowych
we
\VSffsll;i,e
dni
prócz
'
FPric
~;"'i0L'Crne
\\' ~zl~<:>la.c·h p·oWsz.ech
bow. Slrog;..1\ski z Miejski.ego. K.omit,et:1
PPR. Wręcz-enia JegitymRCJ1i d·c•konal mia, że w sekretariaci-e Po\viatow<0j Ra· niedi~i~l i świąt. L:;,g·'.lymacj.a upowa%nin I:';. ~h i śr·edrn'.d1 trvh1ć będą o<l 23·hrn. do
prz.edslawidel
Mi,ejski<'.'g·o
Komik!u dy Zwi0zków Zawodo1vych są do naby- ok:irn:::da d•o ;iabyc1a ka7d on1zowo 2 i 7. J. 118 ro.ku \\ Ljczui.e.
1
-----.:... ·
PPR tow-. Lewandowski. Na zakończe.n~ę da w c-enie 25 zł. wraz z kuponami legi bi dóv.: na pirzed:siaw11eni1e. Legii) mac je
tyma-cje
specjalnie
do
teatru
im.
Bogu·
tej powflżnej urocz~'st'flści , ze>brani o<l~i~1.mogą być ©dstQpC>\\ane o ·nbr.111 !rzt> G\Vi~Z·tU~a
sławski.ego w Kaliszu. upra".'t1i-'!,iąc-e d-0
śpi-ewali „Międzynarodówkę".
50 -pr<ioc. zniżki do t~atru. świat pracy
Dnia 20 bm rwhlh) 10 g-o<l-z:in·i~ 14
:::;Jółclzie·ln'a budr\vlana „YVoJr..ość" urz0
U~ezpieczalnia wy'aśnia
•
•
•
• •
d-za uroczy5t~ g'>· iao:-cl\~ fl'.a dz'.c('i swych
11

1

1

I

I
1

Z

·~-Gm

n.

· Ferie

świateczne

1

dla dzfecJ

----

;:~·::.~:.~;,~,;:~~~~:~:F~.:i;~1:::
lać"

obywatel"

„stały

czytelnik" wypowiada

Matka I dzIeeko pod troskhwą opIeką I~a~~i;;ii'.~o
Jedną z najżywotniejszych placówek spo·

przekona~ie,
że ~la zaradzenia po~odom do łec~ny~h
utyskiwan w związku z korzystame1n z po- Z~I~ owi.a,

I

bL'!gów, Ostatnio

ośrodt k przeprowadził Ił

Warc~e jes~ M.iejski Ośrodel~ ~:zc1:epie~ia
pr~e:~w0łonicznc_17~0 d~iec~" 1
oraz StacJa Opieki nad Matką 1
StacJa <?p1ek1 nad ~atką_ i Dz1e.cl...iem I
w

.
.
.
.
cz"'No'l
Dz1eck1em.
mocy Ub ezpiecza 1m 8 po 1eczneJ, w sz .:.-; .
„
Ośrodek uruchomiony został w listopaności celetn znalezienia
„wspólnego Języka
r.
dde 1::i45
r. i obecme posiada działy: ogól-,
między światem pracy a lekarzami „Ubezpie- ny, dla :ri~emow!'!;t, kobiet e~ę:'la:rnych, szkol j
czah1i" - należałoby zwołać wsp6lr1ą kon'f!<'.- ny, p:i::<:ec1wgru!ihczy, prze01w1.veneryc::my l
rencję przedstawicieli Władz, związkfiw zaw. przec:iwjagliczy. Troskliwa opieka lekarska
i Rad Zakładowych oraz Związku Lekarzy sprawia, iż niezrunożn:;( ludność miasta i o. kohcy chętnie garnie. się do ośrodka, po·
i przedi<tawicieli Ubezpieczalni.
sind::ijri.eer,o corn.z wi';'kSZfl iloM b('zph'ttnych
Dyrckeja Ubezpieczalni stwierdza, że „sta- p::wjentów.
ty czytelnik" wystcwuje z radą zapóźno a kali
O rozwoju pożytecznej placówki świad·
czą cyfry. V..r pierwszym kwartale br, zgłoski świat pracy nie potrzebuje czekać na zwo siło się 218 chorych, udzielono 295 porl) d
lanie konferencji, ponieważ taka konfęrencja i przeprowadzono 67 zabiegów. W d. rugim
odbyła się już dnia 10 września rb. i właśnie - . 312 osób, 553 porad, 290 zaliic';Ó".', w
z udziałem świat.a pracy, Związków Zawodo- _ trzecim - 542 chorych, 924 porach 48·1 za-

żł<>b
I
Franc1"szek Fuch·s S-ka
1

oraa <lla

WY'l'WóRNIA Cnkl'ów I CZEKOLADY

1·

I

naloryJne.
„~.~Kierownikiem _ohu po:i.ytecZllyrl1 plrcuw1;k jest ;rnsłllżony, lcl-nrz, dyrel'lor 87.pilal::t ps,vchi atryczneg~. rh-. Gi,virl011 Luk~szew
s) i, ulubie11 iec m alych pacj 11tÓ'w.

I

•

f' 0 11,I' O~l(l~7Pn

W CfOf'fF: f\:\I ;qf~TM
l\1"1'1 .

0

wych i lekarzy.
g:;:
;
•MIM~flmi-J'~~~~ do 70 rnm
Konferencja dafa swoje pozytywne v;yniki 1-=-=---~== --·-~ ""'
"""""..-=:...~
-=- = -~.:==-==----=-:~ .;:--=-=- · ~~'- - od 71-120 t'!'.m
od 121-200 m..in
takich k6nferen
od 201-300 mm
powyżej 300 mm
Dyrekcja Ubezpieczalni
·
6'

~j~r:~:~~~e ~ę p::;;~;::~'.e

ae

rn/;faczH opiekę nad lrnb1etam1 br:1.emiennv- ·
· d
I
• , • d · ' · d 1 t t
'1
mt o po_owy c1ązy i z1ecm1 o a , rzecn.
OL
•
·
·
t
k
ł
'
, '.1zymuJą one co r:iies1ąc ary .u S' zywno- ·
EKt.E.r- Fr'\.B,!t'!"CZN-!" .EAU&~ .
sc:o_W~, ora,z .l'.ir~ydział:y na dz1~r:~o przectę.Plac
11 Listopada. !O. teL 12-S!'
tneJ '' ari:osc1 ~oOO zł. l wyprawki.
L<cczeniem Gbjęte są wszystkie dziee do
.Poleca n!! święt:! znaneo 7..e sweJ do11it trzech w Warcie, oraz w gmLnach Bel- ,
broci „I\!!kołajk!" ~ exeko!edy, czćlu~cbRtów i Rossoszyce. Stacj11 opiekujf' się
ladkL inalinki, pomadki, n\a.rineladlrl,
1.·f.wni.'Ż cfaiatwą na Jmlon in.<'h 1Pt.niel!, )Jl '~I'. · 1ł l :ir·mt'li<i .~7.drnlat'l,,w,„ ~:ryfa.7.0'<Ve, >)WO·
Pi'OTVad?: :1 jąc 1'Z~::lf.lpi0nia, czrstci ~iki,'1'0\ 'li•
{'(ll·n·. 1'11<>1111.ov.· !' i it11H'.
jąc ml~r1o ,innyeh pacje11U1w im lrrz,;11il' su- '
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Z żącia Partii Ze sportu
UWAGA SEKRETARZE K()Ł LEWEJ-SRóDMIEJSKIEJ, SRóDMIESCIA i WIDZEWA!
W piątek 19.12 o godz. 16-ej w lokalu, wła
snym przy ul. Południowej 11 odbędzie się,od
prawa 'sekretarzy kół Lewej - Sródmiej.;;kie_:f.
Sprawy bardzo ważne. Obecność obowiązkowa.

• • •

Dziś o godz. 17-cj w lokalu własnym przy
ul. Piotrkowskie.i 63 odbędzie si~ odpr.iwa sekretarzy kół dzie~lcy Sródmieścia. Spr;nvy
\\'azne~ Obecność wszystkich sekrebrzy obowiązkowa.

• • •

Dzis o godz 17-ej w lokalu własnym przy
ul. Arinil Czerwonej 38 oc1b~dzie się odprawa
sekretarzy i dziesiętników Widzew·a.
ZEBRANIA Kół.. PPR. ·
W dniu dzisiejszym odbędą siio zebrania. kół
w następujących fabrykach. i instytucjach:
RUDA PABIANICKA
O godz. 16-ej prilcownlcy biura i ruchu
ł'ZPB w Rudzie Pabianickiej. O godz. 12-ej
zebranie sekretarzy oddzfało·wych PZPB w
Rudzie Pabianickiej. O godz. 13-ej odd7.iał
tli-zmiana dzienna.
WIDZEW
O godz. 16-ej przewijalnia - zmiana dzien

na, tkalnia-zmiana I PZPB Nr 5. O godz.
1!1-ej RCA.
GÓRNA
O godz. 14-ej f. „Meissner", Cewka Nr 2.
O godz. 15,30 f. „l{enig". ·
GbRNA PRAWA
O godz. 13-ej PZPB Nr 6 „B" - koło 6.
O godz. 15,30 PZTR. O godz. 16-ej Fabryka
Tasiem Kablowych. O godz. 15,30 f, „Daube".
GORNA LEWA.
O godz. 15,30 f. „Weigt", f. „Anke". O
godz. 16-ej Dyrekcja Bawełniana. O gojz;,
16.30 PZPW. O_ godz. 18-ej koło kolporterów.
3R0Dl\'llEJSKA LEWA
O godz. 15,30 f. „Kebsz" - kolo 3. O godz.
l6-ej f, „Pikielny", KEŁ - kolo 10 O godt.
15-ej f. „Fabrykant". O godz. 17-cj f. „Fri·
tsche", koło adwokatów. O godz. 16,30 CT Hurtownia Wojewódzka.

1

Porażka taka nie przyno~i wsty~~
Re prezentacja lodzi osiąga najlepszy wynik -z mistrzowskim zespo.łem_ ,.,Spart_y
z

k

k. 'k

e
oszy ow ą
można się entuzjaz~

mować:,
przckonah
się wczoraj ci. któ·
·
d ·
ny przy5zl1 oglą ąc
koszykarki „Sparty"
w sali YMCA. Chwi
łami, gdy trwała zadeta walka por! kosz~m Czeszek, zwł,1szcza po przerw:~.
gdy Głażew.s.ka, Nowakowa czy Janicka do!'wa!y .się do
widownia
pHki nie mogla msioedzieć
spokojnie.
Glo:il1y
do'PLng TJ rzez cały
niemal cz-a.s pod ko
n·iec gry towarzyszył łodziankom. Niestety nie 11o:mógł im w uzy-skaniu zwycięstwa.
Olbrzymie Czeszki 'flrzewyższatły ni-e tylko
wzrostem i atletyczną ni€mal budową na'Sze reprezentant-ki, ale ·trzeba przyznać: lojalnie, były lep~ze technicznie i zwycięstwo 44:30 odniosły zasłużenie. Wynik jednak, jaiki osiąg::ięly
ło-dzianki stawia je na pierw-s zym miejs-::u
przed faworyzowanym przez PZPR AZS-em
warszawskim. \Varszawianki przegrały bo·
wiem z Czeszkami w o wiele gorszym stosilnku, bo 88:27.
GDYBY SĘDZIA BYŁ MNIEJ PRZECZULONY.„
Reprezentacja Łodzi oparta- była na szkielecie Zrywu, który w tej ch·wil:i posiada najsilniejhy. ze•3pół. Do.pełniło g.o kilka tylko zaworlniczek z innych k~w. zwłaszcza z DKS-11,
z których najcenniejszą była Nowakowa. Kto
wie czy wynik nie byłby jeszcze korzystniejszy dla łodzianek, gdyby sędzia Misiak w
piern·szej połowie gry był mniej przeczulony
na p1rnkcfe „fauli".
I

będzie

O gotłz. 16-ej f. „Nat'kiewicz" Stolarnia
Dar" i , lial'de", ŁWEKD. O godz. 19·e.i
..Naprzód".
ODPRAWA
Kolnitet Polskiej Partii Robotniczej_ przy
larządzie :Miejskim w Łodzi zawiadamia, że
w dniu 19 grudnia 1947 r. o godz. 17-ej ·(po
:1ołudniu) w lokalu świetlicy im. Marlana Bucz&a, w Łodzi przy ul. Moniuszki Nr 7~9 odbę
dzie się odprawa sekretarzy i dziesiętników
Polskiej Partii Robotniczej przy Zarządzie
l'.Iiejskim w Łodzi.
Obecność obowiązkowa.

Komitet
KOMUNIKAT
Swietlica RTPD Nr 8 przy Dzielnicy śród
tiejskiej-Prawej PPR ul. Gda11ska 75, rozpo~ęla zapisy dzieci w wieku od 7 15 lat.

_Qo zapisu winny

się zgłosić

dzieci z opie-

unami domu w godzinach od 15-17 .lego dnia prócz niedziel i świąt.
•

1

OFIARY

każ

I
I
i

!

CO MÓWIŁ PO MECZU P. !{RIZ
Kierownik „S,party" p. Kriz na zapytanie
nasze, która z drużyn polskich najlei>p€j mu
się 'flOdobała , odparł:
.
- AZS wa-rszawski gra dobrze, ale I?osal'u szylcarki Lryv;u - szkielet reprezentacj.
da on stare rutynowane już zawodniczki. ~o-1 Lodki: Głażewska (klęczy w środku), Gruszdzia·nki lepiej strzelaj~} są młodsze, . a w:~ czyńska, Janicka, Kr?marska~ Białkowska, Namają większą przyszłosc. Są szybsze 1 lepie] wrocka, Przybylska z Stolarowna.

I

z meczem Warta -

Łódź zwycięża

BAŁUTY

1·

..

Zi8ę1-on~y-·si01i.k działa •••

O godz. 14-ej Ośrodek Konf. Nr 1 oddział
Po nieczu bokiserskim o druży:nowe mitltrzo \
„B". O gndz. 13,30 Ośrodek Kont. Nt' 1 odstwo Polski Grochów - Wa!l'ta, Wairta złoży1
dział „C". O godz. 16-ej CZPWl. Dyr. A1·ty·
:mlów i Tkanin Technicznych, C.T. - Hur· la, jak donosiliśmy, prntest w PZB, kwa;tionu'ownia Nr 1, CT - biuro Eksportowe, Centr. jąc wynik walki Archackiego z Klimeckim.
ZJNln. Spółdzielni Przem. Centr. Sżkoła. Zw. PZB pr-0test uwzgl~dnił l tweryJikował mecz
Z:tw. 'Centr. S7:kola PPR. O ' godz. 16,30 Cen· z ,v-ynikiem 8:8, wyznaczając ponowne spotka,
'rala Textylna. O godz. 15,30 Narodowy Ballk nie na 21 bm.
Polski, Z'akł. łtbhty. Za'rząd Wojęw.' Ucie'stlli"ów Walki o Niepodległość i Demokrację. Brawo li' Qź111ris"a!
O godz. 16,30 „Społem" - oddział Włókienni
czy Nr 1. O godz. 18-ej koło terenowe.
STAROl\UEJSKA
O godz. 14-ej egzekutywa ,kom. bbryezncgo PZPB Nr 2, f. „Bendel'', f. „Gutman".
O godz. 15.30. f. „Zajd_cnwurm". O godz. 14-ej
tkalnia, zmiana I PZPB Nr 8. O godz. 16-ej
wykońc::alnia PZPZ Nr. 8, ŁWEKD. Centrala
Tekstylna - Składnica Nr 2.

WALKIRIE" PARALIŻUJĄ
potrafią kombinowac. Naisła.bszą druzyną był
"
ZI
S'flółÓzielczy Klub Sportowy.
.
OB_RONĘ ŁOD
.
_ z łodzianek najbardziej pod-0bała mi si~
Po kilku mmutach 'Pr~wadzeme o_bj_'.l~Y
. -. „. - kończ' nasz rozmówca i w "1·
Czeszki. Prowadzą 4:0, 6:0 I 8:0. Po krotk1'.nt,,czwor_ka
' 11arem1u" udai·e się do hv-.Wu,
b · k ·t k d · · yny GlażewSlka w łne oc-zeniu swego "
prze OJU ap~ a·n ·a ruz
.
ab"" ni7.''r otować: sie do drogi, do Pragi.
gu strzela 'fll•erw.szego ko~za. dla Ł~~z~ .. Dm: i ·' ~
·
gie dwa 'Punkty zdobywa Jamcka, pozm;_i N_o- ,
wakowa. Czeszki jedn~ . ~;ż _nie prozi;iuF!· I
Zwłaszcza
dwie „Walkme 3 1 4 są meby- !
wale grożne ~od koszem ze względu na wy- :
soki_ wzrost. Pr~y st_ani~ 12:6 d_Ia C::ze-szek kar·
ny strzela Wozmak1ew1czowa 1 poprawia score na 12:7. Dalsze cztery purukty wywalczają
N-0wakow.ska i Głażew.ska. J~t 12:11. Czesz·
ki j€dnak od tej chwili 'Poczynają pr~ygnia- I
tać i uciekają wkrótce na 21 :11, 0$latme dwa I
punkty zdobywa znów Głażew:;ka i ustala wy j
nik do przerwy 21: 13 dla Cz-e>Sz.ek .
'
PO PIRZERWIE BYŁO GORĄCO
Po przerwie walka staje się chwi-lami bardzo gorąca. Czeszki strzelają jednak lepiej i
lepsze są w obroni€ w czym im ~omag~ .'YY- I
soki wzrost. z łodzianek obok Głaze,~sk1eJ do
brze strzela Janicka, to też oille dWle pono- szą cię-żar gry. Pomimo wie,lkid1 wysiłków __i am
bitnej gry całej naszej
repre~en.t~c_11 zwycięstwo odnoszą jednak Cze5z1u rozmcą 14
punktów. \-Vynik ło-dzianek jest zatym najlep- 1I
szy z wyników osiągniętych 'Przez nasze ze- 1·
społy w trzech spotkaniach z Cze,szkami.
ze ..Sparty" najlepszymi były: fragnero- .
va, Preussowa, Scheinostova i Mikulaisko.
DWIE
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w tenisie

Kalisz

Z

życia

PTC

H8wy zarząd
Groc~ów? :1ajsilniejszej
sekcji motocyklowej lodzi
się jednak do Państwo-

Gmchów odwołał
w-ego Urzędu WF i PW z prośbą 0 raz.patrzenie
tej sprawy.
PUWF i PW postanowił zwołać specjalną
k.onferencję przy udziale delegata PZB i człon
k6w Ko-misji Odwoławczej. Wy;nik konferencjl
wzbudza og.romne zainteresowanie całego
świata sportowego.

ff. K. S.

zwycięża P.
w piłce rącznei

K. S.

stołowym

W Pabianicach odbyło się zebranie sekcji
motocyklowej PTC. Jak wiadomo, sekcja mo·
tocyklowa PTC jest naj.si-liniejszą w okręgu
łódzkim, a jedną z najsilniejszych w Polsce.
Sekcja motocyklowa PTC wykazała w sezonie
niezwykłą aktywność t pod wieloma względa·
mi mogła służyć przykłackm dla innych.
~
Nowoobrany zarząd daje gwarancję, te
rozwój -sekcji w przyszłym sezonie będzie jaszcze pomyślniejszy. Do za.rządu weszli bo'Yjem wy;próbowani diiałacze z terenu Pabianic i wielcy miłośnicy ~ortu motocyklowego,
jak prof. Cichy Zygmunt (kierownik sekcji)',
oraiz ob. ob. Jakubowski Tadeusz, Ebenryter
St€fan, Leks Mieczy-sław, Nowicki Feliiks, Wo·
dziński Wacław, Szulc Stefan, Ryk Wjesław,
Jankowski Leon i Olejnik Andrzej.

W czwórmeczu w siatkówce 1 koszykówce·
kobiecej i męsikiej HKS z Łodzi wygrał wszyStaraniem referenta s1portowego Okręgowe stkie spotkania z Pa!bi-anickim KS: w siaitkówgo Zw. Zaw. Prac. Przem. Konf.-Odzie!i:owego, ce kobiecej 2:0, w męskiej 2:0, w koszyikó·Nc€
ob.· Smolińskiego, zo1rganizowane zo;;tały mię kobiecej 28:.8, a w męskiej 52:33.
dzymiastowe zawody tenisa -stołowego pomię
Pa·bianiczanie wykazali zupełnie za,dawaladzy reprezentacją konfekcyjną Okręgu Łódź, jący poziom i w przyszłych rozgrywkach klaa reprezentacją konfekcyjną Kalisza. W za- sy B Okręgu Łódzkiego będą oni trudną dr..1Z~paśnicy remisują
wodach wzięły udział dwie drużyny po 7 osób. żyną do pok-0nania dla zespołów łódzkich. ZaDrugi
występ zapaśników Katowic na tereW meczu - drużynowym pa-nów wygrała wody odbyły się na sali ZWM w Pabianicach
Łódź 13:12, wynik pań remisowy 2:2. W o· przy ul. Pułaskiego 36, kitóra swoimi rozm:a- nie Czechosłowacji miał miejsce w Rudnicach,
gólnej punktacji więc zwycięstwo prz1•padł-0 rami nie wiele się różni od sali \'.'MCA ·~ Lo- z miejs-cową rerprezen·ta-cją. Zawody u1.koń
w udziale Łodzi w stosunku 15:14. Podkreś .d7!i. Zainterewwanie zawodami bardzo duże. czyły się wynikiem remisowym 4:4. Jak wiadomo, pierwszy mecz w P·radze z tamtejszą r~
lić należy, że przy remi;;owym stanie meczu
prezentacją, Katowice przegrały 2:6.
14: 14, de-cy dujący pu.nktt zdobyła Maria Wa-1
OGł.ASZATCIE SIĘ
żyńska, przyczyniając się przez to do wygranej Okręgu Łódzkiego .
Do gier c'i-ekawych należy pojedynek mię
d-zy Niemcem z Paibia,nk a Woj1Y'5iem z Kali woie~ództwie
sza.

To

już

sukces!

w Pradze

.

w„GŁOSIE ROBOTNICZYM"

najpopularniejszym dzienniku w

Co uslqszqniq przez radio
Program na czwartek 18 grudnia 1947 roku., kład W. Bieleckiego z cyklu: „Rozwój społecz
12,03 Wiadom. połudn. 12,08 Przegl. prasy ny ludzkości". 18,15 (Ł) Koncert ży,czeń. 18,4~
stoł.
12,15 Muzyka. 12,20 (Ł) W ramach program z W-wy. 19,00 „z zagadnień świata
autlycji „z mikrofonem po kraju" Montaż pracy". 19,10 Audycja dla wojska, 19,40 ,,Me
dźwiękowy T. Łopalewskiego p. t. „Z wizytą lodie świata". 20,00 Dziennik. 20,30 Rezerwa
w szpitalu ,psychiatrycznym w Warcie". 12,30 dziennika. 20,50 Audycja TUR-u . 21,00 "Bez„Muzyka ludowa". 13,15 Ptzegląd kulturalny. senn_a noc Alfreda de Musset" słuchowisko .
13,35 Przerwa. 15,00 (Ł) Konć.ert poświęcony 21,45 ,,Pieśni Górnośląskie" St. Wiechowicza.
twórczości M. Mussorgskiego (płyty). 15.25 22,05 Koncert Orkiestry Tanecznej P.R. 22,45
[Ł) Wiadom. lokalne. 15,30 (Ł) Rozmaitości. (Ł) Nowe nagrania ;:iłyt marki .. Odeon". 22.58
IG,00 Dziennik. 16,12 „Tu mówi Śląsk": 16,25 (Ł) Omów. progr. lok. na jutro. ?3,00
Rezerwa dziennika. 16,35 „Śpiewajmy piosen Ostat. wiad. dziennika. 23,20 II-ga audycja z
ki" - aua„ słowno-muzyczna dla dzieci. 17,00 cyklu :„Muzyka Dawna", 23,55 Wiadom . .z
,.M11Zyka dla wszystkich". 18,00 RUL - Wy- astat chwili.

Z AZWM „ZYCIE"
AZWM „Życie" zawiadamia, że dnia
dzisiejszego o godz. 18,30 odbędzie się zebranie organizacyjno wyborcze' wydziałów lekarskich delegatów na wybo;y Zarządu Terenowego.
UWAGA „ZYCIOWCY"
Dziś, dniu 18. i2". br. o gcdz. 20-tej w lo·
kału AZWM „Życie" przy ul. Pie>trkows:tiej
48/16 odbędzie ~ię zebranie Wydziaiu Kół
Fabrycznych.
Zarząd

Obecność <::złonków cbowiązkowa.
Na robotników s-ll'ajkujących \Ve Francji.
1. Z okazji urodzm tow. Kajniersa Feliksa
PRZETARG NIEOGRANICZ01'-Y
pracownicy i znajomi zł. 2.140.
raństwowe Zjednoczone Zakłady Przemysłu Jedwabniczo-Ga·
2. Z dobrowolnych składek koła PPR, przy
la.nteryjnego Łódź-Północ przy ul. Południowej 67 w Łodzi
'ZPB nr. 2 w Łodzi, - Straż Przemysłowa
ogłaszają przetarg nieograniczony
;ł. 2735.
na wykonani~ budowy kotłowni i koksowni pod biurami w 'llkalni
3. Ob . Szadkowski lgnao::y, Lódź, Nad. Łódlb ul. Południowa 50.
'q 2. zł. 1.000.
Infol'macje i śle;pe kosztorysy można otrzymać w Wydziale In4. Koło PPR. Skarbowców zł. 2.7-67.
westycji i Odbudpwy DyrekcH Zakładów ul. Południowa 67.
5; Klub Ludowy zł. 4.427.
Lódź,
Oferty w zalakowanych kopertach z napisem: Budowa Kotłow
6. W dniu imienin ob. ob. Marii Tomczyk
ni i Koksowni Południo1ova 5-0, należy składać w Dyrekcji Zakła
Marii Gromek zamiast kwiatów pracownicy
oghsza przetarg nieograniczony n~ wykonanie
dów, Południowa ·67 u Dyrektora Technicznego do dnia 27 grudp.ia
' półdzielni
„Astra" -· Łódź, Jaracza nr. 6,
br. do godz. 9-ej, w którym to dniu o godz. 10-ej nastąpi otwafo.
' I. 2.000.
REMONTU KA.i"'i"ALIZACJI WODOCIĄGÓW
cie kopert.
·
7. Zarząd Spółdzielni „Astra" zł. 1.840
Do oferty należy dołączyć dÓwód wpłacenia do Kasy Dyrekcji
8. Bezimiennie zt. IO.OOO
Oferty w 1rnle:!:ycie ubezpieczonych kopertach bez znaku llrmoZakładów wadium w wysokości 2 proc. od sumy oferowanej.
9. Koto PPR przy WOJ. Komitecie Żydow·
wego z napisem „O.ferta na remont kanalizacji wodociągów" ~kla
Dyrekcja Zakładów zastrzega sobie prawo wyboru oferenta,
_:.im zł. 6.218.
dać należy do wymienion~· j firmy w terminie do dnia 30.12 ,17 r.
niezależnie od sumy oferowa~-ej, oraz unieważnienia przetargu
10. Koło PPR Domu Młodzieży Pracującej
do godz. 12-ej.
bez podania przyczyn i bez zobowiązania do jąkichkolwiek odszkó
zł. 1.400.
dawań.
Otwarci-e ofert dnia 31.12 o goclz. 12 min. 15. _
11. Pracownicy Wytwórni Dziewiarskiej
Państw.
Zjedn.
Za.kl
Jedw.Gal.
(dawn. Scheinbornl Sienkiewicza 61 zł. 2.000. :.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___. ; . .Dyi-ekcja
---------- -P.rzem.
------ -łiódź-Pótnoc.•
--

I PRZETARG

NIEOGRANICZONY

Firma Br. GRABSKI
ul. Pogonowskiego 56/58

