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Prawda o manewrach
MOSKWA (PAP). W moskiewskiej :,Prawcizie" ukazał się artykuł specjalny_ch kares.
pendentów dziennU;:a
w Londynie Izakowa i.
Żukowa, poświęcony omówieniu motywów
-zerwania przez mocarstwa zachodnie konfe-

.

ren.~~a~~;~yńsk~~;~ą,
.kore~pondent:i _:_mówią
wyraźnie o tym, że konferencja została zer-

wana po porozumieniu się zacbodnicb ministrów kiedy przekonali się o niem'oźności.podporządkowani111 swoim dyktatom delegacji radzieckiej. Decydując się na ten krok ministrowie chcieli uniknąć dalszego demaskowania
ich polityki, prowadzonej w okupowanych
przez siebie strefach· niemieckich, w oczach
z.a równo posti:powycb kół niemieckich jak i
całego świata.

Wiadomo, że Wall-street obawia się niemieekiej konkurencji handlowej na rynkach
· k. h 1• • h dopuścić do oclbudoWY
europeJs ic
me 'C ce
niemieckiego przemysłu. Jest on przeciwny
stworzeniu pokojowej i demokratycznej gospodarki niemieckiej, któraby s t a.nę ł a na przeszkodzie zamiarom reakcyjnych kół USA i

londyńskich

sywniej swoją akcję, ponieważ Niemcy nie
dysponują jeszcze centralnym rządem, któryb
t ał
b
.
Y s an . w o rotue gospodarczych interesów
Niemiec. Anglosaskim kołom kapitalistycz-

sekr-etarza stanu U·SA

nym. je~t bez. po~ówna:iia wygodn!ej _mieć dol
Niewątpliwie tymi przeslankai"i kierowała
czymema z okroJonyrru lecz bogatymi terena-. się też delegacJ·a ame""ykan'slra na ! " .
„
.
.
b
.,
'
'
•
mi,. ktore
łatwo Jest przeo razie w pewnego londyńskiej Wykor
t .
t . {Oi1•.e1ę•1c11
· •
rodzaju amerykanską kolonię.
.
.
·
:zys ttJąc - 8 wierdza dalej .
dziennik - wzrastającą
zależność WiełkieJ·
,

·---------------------------------.. .-..n.--

PKP prze· kroczyły pl a~n roczny·::e:~:!~c~F~:l~c:~r!:~:y:::::t~~:i:';!.r:~
·

·

·
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Wa po S eego

WAR$ZAWA PAP. Mi!nister Komunikacj~ inż. Rabanowski nadesłał na· ręce Prezydenta
R. P• .:.."!Jole.sława Bieruta nas1ępnjącą depeszę:
.
„Rapo-rtuję Ob. P.rezydentowi, że Polskie Ko lej-e Państwowe do dnia 15 grudnia 1947 r.
wykonały: 1) w ru<:hn towarov;ym - załadunków wagonów 4.777.632, c-0 stanowi 119 proc.
caioro!:znego planu naładunkowego, określone go przez CUP na rok 1947 i stanowi zarazem
przekroczenie o 1,7 proc. całoraczil'ego naład unku wagonów w 1938 roku.
.
2) -w . ruchu pasażerskim - przewóz 312 milionfjw pa.sażerów, co stanowi 138 proc. cliłoroc:mtigo planu przewozu osób na 1941 rok, a zarazem 137 proc. całorocznego przewozu
osób w r. 1938.
Minister (~) Rabanowski.

*

*

rencji wygodne dla siebie "decyzje.
Wiodąc na pasku swojej polityki delegację
brytyjską i francuską Marshall chciał narzucić swoją wolę również i delegacji radzieckie:
posługując się raz 1>0 :raz ultimatywnymi wypowiedziami.
Jednakże delegacja radziecka nie ulękła się
gróźb amerykańskich i odkryła prawdziwe zamiary anglo-saskie w Niemczech zachodnich.
·ZSRR pokazał niezbite dowody spekulacji
węglem i drzewem niemieckim, dał przykład~
wykupu niemieckich przedsiębiorstw itd.

*

Na 'tę depeszę Prezydent, Bient ptzeslał na stępującą odpowiedź:
•,Dit Ministra Komunikac1·i Ob. Rabanowski ego.
Proszę wyrazić moje gorące uznanie i podziękę wszystkim pracoWniko-m Polskich Kolei
P_aństwowych za ich wspaniałe osi4gnięcie w dziedzinie przedterminowego wykonania pla11ów pra<:y, o których doniósł mi Obywatel r>tinister w swoim r porcie.
(-J Bolesław Bierut.

Cały przebieg konferencji a ' szczególnie J·eJ'
końcowy etap dowiódł jasno, że załamaly siĘ
nie htY.le obrady ministrów spraw zagranicznyc ile z trzaskiem pęklY plany di!legac.J

amerykańskiej popartej po;;łu.sznie. przflZ An
Wielkiej Brytanii przeobrażenia zachodnich
glikó• i Franruzóll, kończą korespondcnc
Niemiec w bazę strategie~. Dlatego te}
dzienników.
naiuo c ,;.ola. anglosaskie spieszą słę z narzu- • -------~------------------.------------------·-----..;;,_~_ _ _..;.,__
ceniem Niemcom takich z;obowią7;ań, któreby His 11nasters l'Oice
uzaleZniły okupowane strefy całko,vicie od

ti-1

~wt~~;:~~;:·.;;ym~n- Bevin
grożą straikiem

między

NOWY JORK PAP. RQkowania
_.1-:ierykańskim związ~iem zawodowym gurni-;
.:ow ~ prac;od~wcami utk.?-ęły . na martwym
punkcie. Gormcy damaqarn się renty dozy.
wotn1ej dla górników,- którzy przekroczyli 60
rok życia przy dwudziestoletnim stażu pracy
w kopalni. Pra::odawcy odrzucili żądania górników wobec czego górnicy zapowiedzieli
strajk'.

Biorą §i~

•

1

ale nadal polulnie wykonu.je zlecenia Marshalla

LONDYN (PAP). Minister spraw.zagra'
nicz11ych Bevin wygłosił w Izbie Gmin prze· · ·
kt'
ił
ł wytłuma
,
mm1:~rue, w
ory _muskonfwa
.. l dCZY_C
}l~y:,zyny
zerwarua.
o erenCJI on ynskieJ.,
.
.
,
.
Mowca przedstawił przebieg narad llllnistrów. spraw zagranicznych, powtarzająe

argumenty, jakie }Vysuwał na konferencji.
W sprawie granic minister Bevin oświad
ł ·
·
d ·
·
•
dczy ! z~ -k Je~o .z adlmemb-d n~l~zy J~owołac
o z~c1a. Of!11~Ję I!' z a ama m. m. polsko-m~nneckieJ_ gra~cy..
.
.
„Nie wyraziłem i nre wyrazam w teJ
chwili żadnego poglądu co do tego proble1

za lbv

•

Walka ·monarchistóW

I liberałów

Kryzys w łonie gabinetu Sophulisa-Jsaldarisa zaoslrza
MOSKWA (PAP). Agencja Tass donosi
r. Aten, że ostatnio doszło w parlamencie
grecltim do burzliwych zajść między posłami liberalnymi i \ionarchistami. Posłowie
obu partii wystąpili z szeregiem wzajemnych oskarżeń szczególnie w czasie dyskusji nad sprawą !bezpieczeństwa wewnętrznego. .
~:
Lilieral Gontieas oświadczył, że na Petouontizie istnieją uzbi·ojone oddziały nacjo·
nalist-yczne kierowane przez b. współpi·aconników hitlerowców. Oddziały te uchylają się przed walką z powstańcami, zajmują
;,iię natomiast aresztowaniami i ograbian;_em
ludności a w tym i członków pai·tii liberał·
•
Ue.J.
Wvstąpienie to ~ywołało gwałtowną re„
1akcję ze strony monarćhistów. Poseł Lam.
.,..
bru zakomunikował, że k rewny premiera .rl.tmanuel SofuHs, który zarządza wyspą, Samos, pod·J'ął rokowania na zlecenie premiera z
i
z nimi porozupowstańcami .

cZ• si •••

t

zawarł

się ..

Amerykanie

udzielaią

w· Grecji

poparcia monarchistom

strowie i posłowie partii liberalnej opuscili wiek do niedapa jeszcze opowiadali się ra
demonstracyjnie salę posiedzeń. Zwróciło czej za libera•ami. W związku z tym w kouwagę zachowanie się przywódcy monarchi- łach politycznych nie wyklucza się wkrótstów Tsaldarisa,· który nie interweniował ce kryzysu gabinetowego.
w momenGie ataków przeciwko koalicji je- •
• • •
go partii z libera~ami.
~
DZIALA.NIA WOJSKOWE NA FRONCIE
1
Równocześnie z krytyRą reżimu wystą·
GRECKIM
·
pili przywódcy dwóch partii, które podtrzyPARYŻ {PAP). Agencja EAM-Press
mywały dotyctczas rząd a t(l :-Papandreu donosi z Aten, że ministerstwo bezpieczeń
.i Zervas, Zervas oświadczył wprost, że par- stwa publicznego przyznało się w specjal, tia jego nie ma już więcej zaufania do obec- nym komunikacie do zaatakowania !lliasta
nego reżimu.
·
Nigrita w Macedonii przez oddziały armii
W ateńskich kołach politycznych mówi demokratycznej. Po zniszczeniu urządzeń
się .-0d pewnego czasu o tym, że zarówno li- wojskowych. w mieście oddziały wycofały
bera1i jak i mbnarchiści czynią starania o się.
uzyskanie poparcia iru1ych partii na wypaRównocześnie ministerstwo obrony narod
·
dek rm~łamu w koalicji rządowej. Jednakże oweJ wszczęło dochodzenia przeciwko dona ~Rkutek 11aci<:ku
zzewnątr 00 tJ· Ano-losa- wótlztwu WOJ.Sk rządowych w reJ·on1·e m1·a~
~
·
"
sów zachowano dotychczas pozory współ- st)! Atalanti, odpowiedzialnemu za upadek
pracy gabinetowej. Panµje przekonanie, że tego miasta. Jak stwierdzono, wojska reżi
Amer•·kan· ponra w n 'bl'ższeJ· przyszło mowe przewyższały liczebnie atakuJ·ące od.>' •
ie
Il'
•
aJ i
ści_ rządy
działy
armii
generała
..,.
_....._ czysto
...._ _mouarchistyczne,
_....._ _...;:;.._ _.;....:;.jaklwl____
_...__
_.-:;;...
_ _ _Markosa.
_ _ _ _ _ _ _ __

powiedział minister Bevin - czy granica ta powinna się znajdować w mieji;cu,
gdzie jest obecnie, czy też nie. Chciałem, b;,
sprawa została zbadana przez komisję, 1002
minister Mołotow nie zgodził się na ~o".
Omawiając zagadnieii.ie odszkodowań,
minister Bevin zaznaczył, że rząd brytyjski
nie zaciągnął żadnych zobowiązań, zapewniających Zwią,zkowi Radzieckiemu odszkodowania z produkcji bieżącej. „Rząd brytyjski - powiedział Bevin - nie zgodził się
również na określenie odszkodowań dla
ZSRR w wysokości 10 miliardów dolarów".
Powołując się na nieokreślonych bliżej
„doradców", Bevin oświadczył, ' że żwiązek
Radziecki ściągnął już poważną sumę reparacyj. Zdaniem Bevina, wypłata odszko·
dowań będzie mogła nastąpić po zrównowa·
źeniu budżetu Niemiec.
Następnie minister Bevin usiłował p~ze.
konać członków Izby Gmin, że rząd brytyjski nie jest przeciwnikiem jedności Niemiec,
' „Jedność ta :- oświadczył Bevin - powinna być utworzona na podstawie odpowfot'l:niej konstytucji".
W .sprawie traktattl pokojowego dla Austrii, minister Bevin wyraził przekonanie,
że na konferencji zastępców ministrow
spraw zagranicznych znajdą się na porząd
ku dziennym nowe konkretne propozycje,
które ułatwią rozwiązanie szeregu zagadnieil.
. \V ko1l.cu minister Bevin krytykował politykę radziecką, twierdząc, że zarzuty Mołotowa, skierowane pod adresem mocarst\v
zachodnich, uniemożliwiły porckumienie.
LONDYN (TELEPRESS) Z· pow.ażnych· kól dy
plomatyczJlych przeniknęła w śr-odę wiado.

mu -

S„tra1·k p'owsze·chny -na. Sy'cy11·i ~:Y:~~~:J~·~:~i~i ~~es~~z:e·r~~:~y o~~

mienie. Jednakże po umowie rozpoczęto
dzialanja przeciwko powstańcom. Sofulis
tłumaczył się tym, że prowadził rokowania
w e1..aSie kiedy na wyspie nie było dostatecznych sił reżimowych 'dla akcji przeciw·
'
/
ko 11artyzantom.
„
Na posiedzeniu z 16 grudnia poseł partii
RZYM PA~. _Jak donoszą z -~atan11 dalsze
;:irndowej Kufumvakis zażądał zerwania rzesze ~obotnikow przyłączyły s~ę w czwa~tek
współpracy z liberałami i utworzenia czyd.o _s1tra1ku ge.;qeralnego, w stra1k1;1 tym bim~
st~.f:g.n::ttchistycznee-Q gabinetu, W czasie. ~dział robn~cy ga@wni, p-;imw.a10W:f ~ 1J:~Je1
Eme ~też· i
P.aJe111no, w Syf~'pr~~e.naa ~~ WSzyS~ m.iJU-

fi

Krwawe starcie z policja,, w Syrakuzach

w

w

I
I

.

~a~h Franc.av1lla, w Enna

.

Vv'iadomość

ta

potwierdzona

~ong•resu

przez

amerykańskie,

że republikańska większość
zaś Vander,ber$
domagali się przerwania konfe1.„.1 _

które twierdzi,
.

została

dobrze poinformowane źródło
w

s:zczególności

l Caltanrsetta pod- i .!>ulle~„
straitc w. Franc?f?nte w _pro- CJ~ •. Dą~eniem tych kOl jest zniesienie r y
wm~Ji . Syr.akuz_r wrst~pił.a •po~q~ przec1wk~ m:ms.tro_w_ spraw zagranicznych.. co stan(, ' i ć
s.traiJiklUJJą~Y!P. UZ:fWaJąc. ~~~. ~ rzabłjćlljąc 1 io„, .ma <;l.fl..~szy etap;!ll'l ' 'Zlirm'ani-u IlOnferenrai low.
łfiotnllrii o~ ranhllc k1ml'.OiMsbt,
··tt~fislł'4e"._f.
·
· . ~

Ję.ti ~obotnicy
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Pro _o acje

I

Polic;a fnmcu ka wy ie ta oby1r1at

MOSKWA PAP Agenc ja Tass donosi ŻP 24
obywateli radzieckich wy~ iedlonyi:;h z Francji
na rozkaz rządu Schumana, wysłało pismo do
!)1inistra spraw zagraniczn y ch Związ,ku Radzieckiego Mołotow a, protestująr przeciwko
n1etodom zastoso 1111anvm wobec pich przez wła

.dz;is::n~~:~!~<lza. że

w dniu

25 li..•topada

agenci francuskiej policji polityczne i zJawili
się we wczesnych godzinach rannych do mie-

szkań

obywateli radzie\;kich w Parvżu, w Lyo
nie, Marsylii i Bord!!aux i innych miastach
kazali się szybko uhicrać i 1<1braH ich na poSterunki Pol1·cy1'ne Ok ł
l d i·a obywateli·
·
odo
o po
u n
rad:i:ieckich wsadzor.u
samochodów
i odwieziono na grnnic~ francuską efo miasta
Kehl. Podróż trw'll<i ol,ofo 10 ~rodzin.
Policja francuska n e sformułowała przeciwko wysiedlonym żadn y ch oskarżeń, oświadcza
jąc jedynie że na zarządzenie ministra spraw
.
zagranicznych
zost-ij<\ oni odst~wieni db gra11icy francuskiej. w chwili aresztrpvania prze·
prowadzano w miesz,rnniarh "'"siedlonych do
kładna rewizję. w
niekt(lr~·ch Wy).ladkach
przeprowadzano badania. Agenci francuscy za
dawali najrozmait•ze dziwne pytania m. in.
chcieli się dowiedzieć szczęqólowo o ,,przemyde broni z Frncji do Hiszpnnii". Pismo
podkretila bezpodstawność zaTZU\ÓW sfo,rmułowanych przeciwko obywt1leJom radzieckim.
których rząd francuski w komunikacie wydanym _po ich wysiedleniu oskarżył o „wtrąca-
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. N OW y .JORK (PA P ) . .De1egat rad zieckl, amba~ador Gr?~yko, prz~.mawiaJąc n~
posiedzeruu

Kom1SJl

Energa

AtomowcJ

0.l'fZ oświadczył. że ma nadzieję, iż Stifn)-'

Zjnluoczone. zrozumieją wkrótce, że Jeży
,- , · ,· , · h · te
d
•
· ·_
rtHHIU!7.
·
. 1~ ie m re.s1e
. wprowa
,
• ze.me w zy
•
ci_,.. InJfr z!itarodoweJ. koncrob nad produkC,fą energii atomow•".l·
Ambasador Gromyko oświadczył.
go~
tów ,j1>st rozpocząć dyskusję nad skl<.>d~m
mi'.'rlz~-narodowej agencji kontrolnej dla e-

ze

T a .n a

r
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BERLIN PAP. S::id Wojskowy ;,J· azał na 4
WARSZAWA
Cen- lata więzierna ś'zereg urzędników znł;.ładów
tra,la Zaopatrzenia ·i Zbytu pnystąpiła do roz „Ascania" w l3erlinie z dyrektorem Rudolfem
von \"lestarpem na czele Zil.' wyrabianie i ukry
prowadzenia w skali ogólnopolskiej skór twat
dych 1 miękkich, uzys.kanych na 4-ty kwartal wanie ml}teriałów" wojennych wh:re~ del r_eion:
1947 r. dla zaopatrzenia rzemiosłq z Centrali
·

Przemysłu

Skórzanego.

~iii~

·--- ··:' ·ilO z·kim ~ 1·zest e...
r
1 d0 1

'lłf!Jfll1'

'tł

.

Gdy _bylem małym chłopcem, nieraz, pr;,yznam się, obrywalcm pater noster za nie/or·
tunny wybór kolegów lub przy1'nrió.1.

I

·

Jak ty się możesz - mówili rodzice ·· t
· ·
dk • .
.
d.
•
zadawać z tym i tym?. Prz~cież to ancłrus! ><
J~N,·gn
~:
:omow.
eJ
.•.
}lO. ~~s'111, :r.e o p_o"
..
'rn-_
Albo:
., 1 · ·
t
t -k
"'':a.,n?sc__ za _0 •. 1 ~ p~s ~l:j1 prac om~SJ~ 11' . - Barcłzo cię prosimy, a/Jy.~ nie kolegowal
1
8
fr~ : iau1e b)ł~ h~rdzo n .. de .• spada ruewąt- się z X-em . To nie dla ciebie tov.:orzystwo! ·
płlme na _delc_gac_Ję am~r~·kan.ską . .
.
NaprÓżno się moi drodzy, broniłem przy
IV kon~~ gosied~e~ua ·posdano~wno, ~ P?mocy przyslowiowego: „dobrego i karczma
sprawa ~ a u. mię zynar-0 OWeJ age~C-~l nie zepsuje, a złego i ko.~ciól nie nnprrrwi!", (a
lrn•1l
·· o d wro t nic
· 2) , „s torzy " IJY 1·r meu
· b' agam· 1·
• ·rnlnPl
· · . będ~1e
. · ode"ł"na
" "' · , do nodkomlS]l
„.
. · mo;,m
Kom ii-ja Energii Atomowe.i ONZ będzie raz rozkładali mnie przy pomocy innP170 porzekaP<•tr~q,·ala projekt radzir>cki kontroli ener- dla. „gdy wcjdzjesz między wro.n'y, będziesz
;:;ii atomowej. Prace korriisji i podkomisji krakał jak i one'",
bedą wznowione w pierwszych dniach styczNie wiem, przez kogo by/ wychowywany
nia.
ob. Harry T~umnn, ale. my~lę. ię ;„ao etll!lka·
cja pozostawia nieco do życzenia. p'O .~ć powie
dzieć, ż~ gentleman lęą diiś nie jest by.naj·
mniej małym ,chłopczykiem, }("_CZ _ przepra·
.szant bardzo mfaler prezydenta - alf' tak . ZWO·
nym old boy'em t. zn. s/arvm koniem
0
•
obrnca się w lo\varzystwie hm, 'hm, m:ider· po·
emc~ec
dejrzanym.
.
.
Jak donoszą.z New Yorku, miał tu ostat·
wydanym w tej dziedzinie przez aliantów. nio mir:'fsce ogromnie brzydki .'.ka drr/ . .\fagChodzi tu o wyrób teodolitów określonych nnt naftowy, niejaki Edwin W. Paulev„ b.
przez ekspertów jako narzędzia dla badiiJlia skari>nik amerykańskiej partii demo.1.rraty.cznei·
toru i szybkości. pr:redmiotów latających tab
·
,
kidt
·
a o ecme najbliż-.szy wspC.Jpracoivnik mini, rakiety.
1 1
stra wojny, Roya/la Kennetha, ma jar. dostęp
do poufnych (pafi.slwowych!) informar.ji gos-

mat . . . riałów woiennvch w

-.-·~~-...,._..,,_,,_

Ro:i:diial obejmuje 6fi ton skór twardych i
ok. 8.300 m. kw. skór miękkich.
Znacznie ziwększyły się przydzialy skór
mi~kkich (wierzchnich), które dotychczas
przydzielane były rzemiosłu w niewielkich ilośi:iach. Obecny przvdz:iał stanowi dowód, źe-

. .;
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„

--------· ·-------- ------~:-~--·-·-·· ,
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Zbylu

· wzm·ów gestapo

niektórzy obywatele radzi~ccy nie zdążyli za.
hrać :i: sob. najniezbędniej~zvclt rzecz-r osohistych. Pismo zwraca się do ministra Mołoto
wa z prośbą o o-piekę i o ltmożliwienie wydalonym obywatelom rad1.iecldm połączenia się
z rodzinami które pozostały we Francji.
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Przy ..1!71· al 5•10'
„ f dD3 rzem'osl•a
PAP. _ Rzemieślnicza
1

edług

nie się do spraw wewnętrznych , Fra ji" i o
organiio ·anie „zamieszek''.
.
W. zakończeniu pismo protestuje pneciwko
bezprawnemu. niesprawiedliwemu i nieludzkiemu postępowaniu 1101icji francuskiej, która
przeprowadziła wysiedlenie w ten sposób że

-

k
I
u c ha
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Podwyz"'ka pens··1 dla kro· wny poda~czyc~, wykorzystał

przemysł państwowy,
mimo istnieiących
ciqgle jeszcze trudności - starn się w coraz
szerszej mierze uwzględnić polrzeby rzenpo·
sła na odcinku skór.

·

.
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naduzyć

.
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gdy robotni kom ang i eis Im

~be ina się P.łace

.LONDYN PAP. Sprawa rocznej pensji dla niu wysokiej dotacji dla mł<>dej pary k5iążęcej. Maurice Webh wystąpił ' z wnioskiem o
zredukowanie dotacjt o 10 tysięcy funtów szter
Grupa posłów Labcmr Party z Maurice Webb lingów rocznie.
·
na czele sprzeciwiła się slanowczo przyznaMimo usilnyc;h starań premiera Atlee,
znaczna część posłów Labour Party J'IOparła
księżniczki Elżbiety i ks. Filipa ujawniła poważne różnice zdań w łonie Labour Party.

Oe GaS er l w ro 11· saIf pV
e.

I

zbożo'Wej.

głosowania

je„. dln milionowych
prywatnych spekulacji na giełdzie

Pan Paulcy jest osohislym przyjacielem„ ..
pana prezydenta Tmmann. Mnlwersncje, któ·
re popeln~ł na gie/cizie zbożowej, sa parru prezydentowi dobrze znane. Nie sq 10 bo\riem
przecież pierwsze kanty Pnuley'a: dwa lata temu także r?bił pntr;żne grandy. wy:i:yskujqc
swe wysokie st~n0wislrn, i wówr.zas p. prPZ.
Truman ... spov •ndowa/ dymisję ministra /r-kesn,- który owe grandy miał ni"ostrożność na·

kryć.

wniosek Webha. Podczas
165 po·
łów LabQ1.u P•rty wypo'#.'ed;;/ łp ·~ Ilf o.
Teraz lei 7.0f'C\vne min'•tPr Truma'l bedzt~
~
i;:i ko propozycji rządowef,
óra przeznatzy. bronił N7.YjrrciPJa, i iel!Jt to, myśle. artl mą·
,,,
dr:ibrZP, aJo i;;6i poradz'ć: „Kto z kim
1.
Ja dotacię roczną w ·..,·rsokości 40 tvsiecv dr7.e.Jin1
..,
l · l k'
S;;mo
r.ozr.·'
Ił .liMlł ~Cu
fnntow szterlingów dla --s~infrzld 'Elżbiety ·i ,.rzęs a1e, 0 ·im ,~rę, staje.. „:··
RZYM PAP
Burmistrz l członkowie rady niu przez rząd dotychczasowej rady miejskiej. 10 tysięcy funtów szterlingów dla ks. Filipa.
nuejskiej w Pescarze zamlmęli się w gmachu
Minister spraw wewnętrznych - Scelba od.
W kołach politycznych zwraca się uwaaę
rat~sza na :z:na.k protestu przeciwk<' rozwiąza- mówił uwzględmenia sprzeciwu konstytuanty na· to, że, ~ząd brytyjski przekonał się podw tej sprawie i nakazał wysłanie do Pescary czas ostatniego glosowania o Istnieniu · opozyposiłków policyjnych. Na znak solidarności .z cyjnej
grupy w łonie Labo.ur Party. Grupa
WKRÓTCE
władzami miejskimi Pescary, wszyscy hurnu- ta nie ukrywa sweqo niezatlówolenia, że rząd
NOWY FILM PRODUKCJI POLSKIEJ
stnowie socjallsty<:znl 1 komunistycimi tej pro nie liczy się z opinią większości Labour
I
17.12, 1947 - 23,12, 1947
winc)i podali się do dymisji.
1Party.
19.12 ~· piątek i 20.12 w suhotę
•
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FILMU KRÓTKOMET 1AŻOWEGO
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TOK• ..IAN STOPCZYK ,
Sekretarz koła PPR przy PZPW Nr .J długoletni członek KZl\1 i
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KPP, nie-

· PROGRAM Nr 2
WIELICZKA
SMOK \VA WELSKI
POLSKI GDAflSK
Z MAZURSKIEJ ZIEMI
POLSKA KRONIKA FILI\ OWA
Pacz. t-eansów: 16, 17.30, Hl, 20.30.
Wszystkie miejsca po zł 50; ulgowe
po zł 35.
12251 .
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Tej sa:u1cj no·c~, :pra.'~·i~ przed świt~m· l·ierdnostki · \\·oj'sko\\.ej oi1cer ins•p~kcyjny.
!)osterunek nr. fo sluzlbs obserwaicyp1eiJ Znalazł on s•z·cząt'ln samolotu i .zn1ekszta!•
i lączno~ci przeciwlotniczej o/brony ob- cone tmpy Pilota oraz d,,·óch mężczyzn
,,·o-du moskiewS'ldego w re;ł-Onie. miasta w cywilnych wbran;ach. \\';focz.nie cy ,-iKliha, w o·d1egfości o.koło- stu kilku .kilo- le byli niemieckimi agentami. który<:h zametrów od Moskwy, pi"ze:k\ł warkot nie- mierzano zrzudć ,,. ivm mieisc 1 za pomieckiego. sam9fotu, lećą·c~go „na dużej mocą ,spa•dochronu. \V kieszeni jt•dne·go z
\ ·ysokośc1 w kJ.erunku stoll'cy, W tyim sa cyw1low znale'Ziono notatnik z róż.n e· ?:o
mym momencie nieizwfocz!]']Ae 'Zawiado- rodzaju podejrzanym' z<iriskami. prawdomiono szta1b Qlbr.ony :P'rzeciwlotnicz,e.j i PO'do1bnie szyfrowan~"mi. Notat1:ik t-0n ,;dwszys~kie sąLSie1dnie rpo.sterunld. W cią,g111 razu znalazł się w re:ku wład z w~ wiadu
kil'kunasPu ddsizycih minut te:nże sam-0lot ra.•dzkckicgo.
znalazł si·~ IPod. obserwacją vostel'unku nr.
\V'łaid'ze śledcze z1dol aly n;ic::tępnie od·
nr. 16, 17, 18 i 21.
.
oz:rtać jeidną z not;i tek. które.i treść by a
\V sztabie obrony :Prz-eci""lotniczd u- następująca: „So·kolmki ... Ch'ł<i dny ra ne'k .
st~:lono. że samolot leciał w celach ~wy- Nafty!!! Siedemnaści.e ... Qs;enin_a .. " Da1
- A więc, moze poie<l ziemy razem?
Swiry<low z niepohamowanym z<l·zi w·e w1adowceych, wzglęidni·e 'PO to, aiby w lej widniały jak:eś niezrozum i ałe znaki.
zaiproponował Pietrow, - mamy miejsce ·niem poipatrzy1 na BachmietLewa, gidy ten b;-·zrr:>iec·znym miejscu zrzucić d~'0.ve,rsan- I z.nów urywane słowa: -- ,.Zobaczyć ...
w maszynie. Do.starczymy wais d·o szta- ip1rawie bez namygłu o•dtpowied1iał Pic- tow.
·Przez... Natalia„. zuroo\\'a.„ .Maria„„ Na·
bu. a stamtąd ;j:u·ż ła·twiej z·na;jdziecie ja- trowowi:
.
s;;ta1b izdeqnd·ował natyClhmiastowe tychmiast ... "
.
kiś inny śwd<ek lokomocji. Przyipusz.czam
Dzie1kuję wam. Na:~ur,a1lnie skorzy- „zid1iP<:ie" sa'!110lobu.
Te d ziwne słowa. odnale·zionc w no tciż towarzyS'z P'll'lkowni'k nie roz'Porząrdza stam z oka1zji„..
.'N c!ągn 11les1peł1na dziesięcin mimit my sic ryiemieckioiJ a1gc11tów w ci ;1g- u Pi e 113 .
tu na przednim oddnku więikszią ilością
W zamaiS'1rnwanY'ch driwia,cJ11 Jl()lbliskię·j ś1 l1wsk1 samolot, kicrow.a·ny prr,cz jedne- stu mini11t 1postaiwily 11a und c:iiv
aoarat
aut„.
•
ziemjanki 'Ptt'lko·wnika nag~ ulrnzał. a !liQ go z 11~iwybit11ieijszyclt. lotrd·k,)w, 7:najdqJ.ią wywia dnwczy, W 1iic>i,p:::tna ~o:d'z i ri ~ u- 0, moje możliwości t.rans·portowe są smukła sylwetka . mlo•de·go oficera1, który cych l'11Q na tym 01c1clJlk11, t18ta!Jił -01bec- !)talollQo. że ,,wyko11awc1.v.ni Ji ry·Óznycih
naprawdę bardzo ograniczone - uśimie- zwróci! się do Swiry>dowa.:
..
. JH~ść 1.1a wvsoko~ci 1\"si.ą c n metrów n~e- piose1.1-ek" a rt~·sJ'ka fr? n t_owej gn''JlY est. achnął się Swirydow. - Prawdę mówiąc,
- TowarzY's~ purłkowmku ! ś111a<lanie rmeck1ego samolotu, ktory opuisz.czał się, ~oweJ - Na tall a Os1enina ~ zo. 111 i szkuaut nie mam żadnych. Na tym odcinlru s-ą czeka.„
•fłumiwszy warkot moforu. Jasnym było, Je w domu nr. 17 przy jedn ej z wliC" , Sotyfko samoloty. które -0digrywaj'ą rn1e
Swirydow po:prosił Pietrowa, aJby obu· że Niemiec usfalił foż miejsce dla zrzu- kolnikach. Je.dno·cześnie ustaiJono, i i -WSPo
środików komurr! 1 l<ac ~;~nych . Ocizywiśqie, cl z ić resztę <le1egatów, i nie zwlekać ze bu ładunku Ju1b <lesantu. Radzie.cki letnik, mniana artystka wró cił a niespo1dziewan ie
w razie nagłej potrze by ... No, i są teii ... foia,dan iem.
nie namyś1afa:c się dłrnl!:·O , nieoczekiwa·ry io z trontiu z powoid'lt na1rr:łc;j chm<J1hv. Naty..:h
mofocykle.
- Zaraiz., pUlłk?wni:ku, wszyscy będą ~a z1~ ta kow~1ł Niemca z góry d'-voma. se· r~a- mi..qst. roztoczona ob:se r , ·acja u sta l ił.a, je- Poco ryzykować jazide samofotem nogach! Po wo~' skowemu! - rze1kił Pie- mt karabinu maszynow;:,go, za:paM me- szc,ze . zereg dod t-tko wr ·h. nit zw ~"kle de
lu1l;i moto.cyklem - n ail;;gał uprzejmy Pie- traw .. -:- Po _śniadaniu - rozdan~e Prezen n:iec~l .samolot: ~tóry, ogarniety płomie- ka\\T-Clt. ?C~e,g- ól ó.w, Z\Y i:\Z a11~;1;h 'z -0 ofiiq
tr-ow, - · skorzrst:i •..:ie. i n żyniei;-z e z nada- !ów i. Jaz·da :v drnge,! pog::i1dall Smr ~lę. 111~m1, Jak kaml~m spadl'\l . "'::.'4ól, '.Pozosta- ar·t ystk,i Os1eni1wJ, ora·;1, z jej obecnym
r7.ająccj sic ok :uii w :cl'lcie mi. zmieści- 1n ;i,ym crze? - z wrócił RH; 'ln6w cl<> Bach w1a.i::-ic p07. a so1h;:i dl11 1~ą. l'm111gę c1y111111.
stanem z d ro w i ą._„
my się w 111:.i "'d-1' · , ,lr .i«ri'1. ic1m· do szia- mietiev.«t - PrzygotoMJ']Ci~ się do droNa miejsce wypadkn si rąconego samo1lotu "'1"ie,chał z n2.11b Jiżej z.n;;i .i1d'uiacej s·
hu pi€'n'. ~żo •f· '·· ·
,., ''e ~ i ę ?
gi"
c;-] c. n. 1
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Zwiera,my szeree·i i wzmagamy pracę przy odbudowi~
Oto odpowiedź Polski na wrogie· stanowisko An~losasów
P.rzen1ówienie low. lllieslawa-Gon1ulki we IWroclaw•u
·
wań, przy.znanych Związkowi iladzieckiemu. nych krajach, stoją~y?h twa~do na gr~ncie po· I Ni~n:czech, podpisało si~ w pierw:sz~ł kore~·
Stosownie do tego, co było mówi:me na kon· 1koju, lecz będą m1el1 przeciwko. sobie coraz nosCl o.koło 13.000. Pol~°'~ z vV_est~i.. a m1•
fenm.cji trnech moca:r.stw w Jalde, należna większą część własnego spoleczenstwa. k' d mo to władze ang1~lksk1~ n;ie d~e":1.ły d-Otych·
Polsce suma odsZ'k•odowań woje..„nych wyno·
Minęły już bezpowrotnie, te ~zasy,
Y c~as swego s~ainowJs. a me aJą 1m zezwo 1e•
„
·
koł
'łtora m 1
·1·1.arda dl)laro' w Nie imperialiści mogli maskowac swo1e prawdziwe ma na powrot do OJczymy, wy.cho·dząc z za·
sic w:mna O· o po
·
.
.
d
ł ·
·
· p "ak ·
kt ·
·
,. d
·precyzując do.kła<l-n:ie wysokości odszkodowań, oblicze przed klasą robotniczą 1 pi;ze. nar·:· ozema, „ze
o~ ow, . ?rzy "'.Y~·growa~1 o
' n-0w·
t ·k w Jała·~ J·-1- i· w Pczdamie dem. Minęły te czasy, kiedy ludy swiata me WestfallJ, nalezy uwarzac 'Zla Niemc-0w.
po:><a
iono a
~, -=
'
. k
k . •
N'
t .
al
.
' h
.t d
że n.a Niemcy zostanie nalo±ony 0 bowiązek odróżn~a/y, kto _uprawia_ ipollty ę po OJU,
'.3. i_e prz~ISI amemy ':" czyc o •C • 'POwro
o
naprawienia :i wynagrodzenia sz~ó:1 wojen· kto dązy do wo~ny. św1aitow~ ~a~a ro_botini· Polsk; ?.opo~y, doi:iok1 :wszyscy, ~toirzy 1Pr~gną
ny.eh w ja.k naj..szerszych rozmiarach. Swna 7za, _sza:ry. czło-yv1.ek pra<:Y n.a sw1e~1e, ~le/~- po~rooc, me znaiJuą Się w gramoach nasz1!Jgo
półtora miliarda dclarów naprawiłaby tylko w ie się JUZ dłuzeJ oszukiw_a_c s~mm. c1em.ę~- kraJu. _
. .
.
.
. minimalnych, bard:n wąskich rozm:arach le 7om. Nasza wa.I.ka o pokoJ moz~ byc spara!,Polska me /,est kr~1em kolorualnyi;z, aby
szkody wojenne
jakie Niemcy wyrzadzily zowana na areme dyplomatyczne) ipTZez !epremogła pozwol1c Anglllwm decydowac o Jo.
Polsce.
'
·
zentantów imperialistycmego lkapHacłu - lecz
sie Polaków, żyjących w Nfomczech. Dosy4
""nt..~"'$;
Odmaw·1a·1~
n~m
111raWa
dO
NASZA
W
ALKA
O
POKÓJ
JEST
SKUTECZ·
już naród polski napracował się poza gra·
A a.li>łQ;Jłfl v
• "I' "'."'
"'
NA i to bardzo skuteczna, gdyż świadomość
nicami swego kraju dla obcych kapitall•
8dSZkOdoW3R WOieDOJCh
tego faktu, że politykę pokoju reprezentuje
stów. Dzi'8iaj pragnie on pracować dla
Mimo przy.jętego na siebie zobo wii}zania, Związek Radziecki i państw~ demokracji !udosiebie, dla swej ojczyzny i prawq tego nikt
państwa a.ngfosaskie nie zgadzają się obecnie, wej, przenika coraz głębiej do wszystkich namu nie może odmówić.
aby Niem~y płaciły odszikodowatiia wojenne rodów śwfata.
.
.
..
Zacieśniamy
w naiturze, tj .• w postaci przeznaczenia na ten
Nasze sukce'3y na fron_c-ie :va~ik1 o pokoJ pocel pewnej drobnej ilości bieżącej produkcji legają nie tylko na psiągmęCl·ach gos.podar·
POLSKA PARTIA ROBOTNICZA , wzywa
niemieckiego przemy:słu. W ten spnób Sta· czych i naukowych ,które z dniem lkarżdym po· klasę ro'botniczą i cały naród do daJszej ofiar·
ny Zjednoczone i Anglia odmawia_ią fak!ycz- tęgują siłę bloku państw pokojowych. Front nej prncy dla pełnego za-gospodairnwania i c~ł·
nie Polsce i innym krajom, najbardziej paszko· pokoju wzmacnia się i przez to, że narody kowitej odbudowy Ziem Odzyskanych. Łą9z.ąc
dowanym i zniszczonym przez Niemców, pm· świata z klasą robotpiczq na czele coraz bar- naszą pracę nad odbudową i rozbudową kidjJ.l,
wa do otrzvmania odszkodowań wojennyl'h. dziej świadome są swej własnej siły, coraz le· z nieugiętą walką z rodzimą i międzynarodo·
Panowie Marshall i Bevin ;nie :zgodzili s:ę na- piej rozumieją, że wbrew ich woli nie uda się wą reakcją, najlepiej i najskuteczniej odpo·
wet dyskuh:nvać propozycji ministra :!'vfobto- imperialistom zburzyć pokoju między nqroda· wiemy na wszystkie niepr'Lyjazne akty, z ja·
wa na temat płacenia przez Niemcy od'5zlrndo· m.i, a na:rody świata opowiadają się za poko- kimi spotyka się Polska ze strony .państw an·
wa1i z bieżącej '\>r-0dukcji i zerwali sesję P..ady jem, przeciwko wojnie, dlatego •terż możemy glosaskich.
Mini'3trów Spraw Zqgranicznych, odraczaiłc ją spokojnie i z ufnością patrzeć w pr.zyszłość.
Zapędy imperia!Jstyczne na nasze granice
Nie po raz pierwszy Po1ska. Partia Robot- na czas nieokreślony.
Należy ona do nas, a nie do imperialistów.
i kategoryczne stanowisko zajęte przez mini·
nicza i Polska Parha Socjalistyczna odby\vają
Za nami jest wielki i silny Związek RaNie mogę nie wspomnieć jeszcze o jednym ~tra Mołotowa w obronie sJ.usznych i sprawied·
wspólne, jednolitofrontowe zebranie. Wspólne
dziecki, za nami jest cały świat sło'vimi~ki fakcie świ·adczącym o niewyjaśnionym stos.un- liwych praw Polski do ZJem Odzyskanych,
zebrania obu naszych partii 5tały się już formą
i wszystkie kraje demokracji Iudpwej, za ku do Polski ze strony angielskich proteikt0- jeszcze mocniej scementują przyja:źń narodu
naszej wzajemnej współpracy - rozpo·czy"1a
nami są wszystkie demokratyczne i anty· rów niemiecldej agresji mówi dal.aj tow. polskiego z narodami Zwi~u Radzieckiego.
tow. Wiesław.
imperialistyczne siły świata. Na "Nrogie WJesław. - Wielokrotnie słyszeli:śmy oświad·
Na politykę imperialistyczną reakcji oe:d~o
Lecz dzisiejsza jednolitofmntowa manifePolsce stanowislco Anglos<Jsów odpow:ada· czenie rządu angielskiego, że nie czyni ża<l- wiaidamy
ZACIEŚNIENIEM
JEDNOLITEGO
stacja po<;iada szczególne znaczenie. Pi?S-owmy zwarciem szeregów całego narodu i nych trudności Polakom, znajdującym się po· FRONTU KLASY ROBOTNICZEJ i zdecy.do·
cy, PPR-owcy ł bezpaityjni. zebrali się t'-1 z owzllJ.ożoną pracą na rzecz naszej ojczyzny. za granicami Polski w ich powrocie do kraju. waną wolą ik.roczeinia naprzód po drodze bu·
kazji zakończenia XXVII K-0ng.resu Polskiej
Plany imperialistyczne zostały już zdemc1'3· Tymcza5em fakoty przeczą temu. Wiele @ie- downictwa woJnej i niepodległej ·Polski Ludo•
Partii Socjalistycznej - zebrali oSię w tym ce· kowa:ne przoez partie 'fObotnkze. Angla:;ascy siątków tysięcy Polaków, żyjącycll w Westla· wej.
lu, aby dać wyraz swej solidarności z j~dnoli dyplomaci nie -chcą dopuścić d-0 załatwienia Iii i innych prowincjach Niemiec, gorąco pragTow. Wiesław kończy słówami:
tofrontowymi uchwałami Kongresu, aby pod- kwestii niemieckiej, zgodnie z interesami po· nie wrócić do Polski, a na przeszkodzie temu
Niech żyje jednolity front klasy robotni·
kreślić swoją niezłomną i nieugiętą wolę po- koju w Europie, gdyiŻ lllie leży to na linii ~eh stoją angielskie władze okupacyjne w Niem- cze.j! Niech żyje braiterska ws;półpraca obydwu
głębienia
jednolitego frontu klasy robotni- polityki. Nie przysporzą oni sobie w ten spo· czec11. Po.d fa;tą, domagającą się powrotu do partji, Polskiej Partii SocjaJi'S1ycznej i Po!Jslkiej
czej i mocniejszego jeszcze, niż dotychczas sób zwolenników nie tylko w Polsce i w ln· kraju, slci..erow.aną do władz okupacyj.ny-eh w P.artii Robotn:iczej!
zwarcia szeregów całego świata pracy.
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Zebraliśmy się w tej sali po to, aby povnedzieć wszystkim naszym wrogom i przeciwnikom, że nie olraJią już odwrócić jedn-0lito·
frontowego kola historii polskiego ruchl! re·
botn.iczego, że próżne i daTemne są ich marze·
nia o cofnięciu polskiej klasy robotni<;zej na
miniony etap rozbicia jej szeregów. .JEDNO·
Przen1ówienie tow. Cqranklewicza

1:

1

jednolity front

Jedność

LJTY FRONT WSZEDŁ JUŻ W KREW I W ży.
CIE POLSKIEJ KLASY ROBOTNICZEJ, STAŁ
SIĘ NIEWZRUSZONYM PRAWEM ROZWOJU RUCHU ROBOTNICZEGO W KIERUNKU
POLITYCZNO • IDEOLOGICZNEJ JEDNO.f>CI
JEGO SZEREGÓW.

klasy robotniczej
I

Zawsze, g<ly mówimy o jednoJi.tym froncie,
o potrzebie zacieśnienia jedności szeregów ro·
botniczych przez zacieśnienie więzów współ·
pracy między PPR i P.PS, mamy na myśli nie
tylko robotników.

Ozię 'i

frontu, dalszego umocnienia frontu demokracii
polskiej nie wymaga szerokiego uzasadnienta
- podkreśla dalej tow. Wiesław. Wystarczy
jeszcze spojrzeć na nasz kraj, na nasze wsie
i mias•ta, wystarczy choćby spo.jrzeł na Wroc·
taw i na te wszystkie gruzy i ruiny, k1tór.e .ie·
szcze ]J'Ozostały u nas, a.by znaleźć dostatecz·
rie uzasadnienie kohieczności wzmożenia. ~wór
,~zych wysiłków klasy robotniczej ! nar,odu.
Wystarczy skierować myśl naszą na sytuację
międzynarodową,
aby znale:źć odpowiedi 1ia
nas~e wezwa~ie do zacieśnienia jedności szeregow robotniczych i do pomnożenia wysiłku
~L·:'l·

Kraj nasz zniszczony został przez Niemców.
Nasze straty wojenne sięgają kilkuset przedwojennych miliardów złotych polskicjl. Nasze
straty w ludziach są olbrzymie. Zgodnie z u·
chwała.mi
konferencji poczdamskiej, Polska
wiinna otrzymać .od Ndemie<: .odszkodowanie
woj~e w wysokości 15 iproce.ht odszk":ido·

I

jednolitemu frontowi rozbrzmie-

wa z

Jednolity front, to zagadnienie \ak wielkie, jak wielJ~a jest sprawa budo\vnictwa
Polski Ludowej i dobrcbytu narodu, jak
wielka jest sprawa odbudowy kraju : realizacji naszego trzyletniego .pla•nu gospodorczego, jak wielka jest sprawa bezpieczeń
stwa naszych granic.

parta na jego bazie jedność szeregów demo·
kracji polskiej.
Potrzeba dai!szego zadeśnienia jednolitego

Zebrały się na tej sali tłumy r-0bo1tników
socja.listycmy& z ca~łej Polski, ramię przy
ramieniu z robotnikami W.rocławia, z ro•botni.kami zaiówno peperowski.mi, jak i pepe·
sowskimi. I ten falizt wspólnej manifestacji
ma swą ogmmniJ wy.mowę. Za.mykamy nasz
Kongres
MANIFESTACJĄ
JEDNOLITO-

BOTNICZEJ.

naredu

Jednolity flfont, leżący w najbardziaj ży·
Wotnych interesach mbotniczych, służy Jedno·
cześn;e interesom całego narodu - stwie•r<lza
mówca. - Naród polski z klasą robotniczą na
czele, wyrwał swoją Ojczyznę ze szponów
wielkiego kaRitału i obszannictwa, postaw!ł
przed sobą zadanie zbudowania leipszej przv·
szłości. Dlatego to celu klasa robotnkza zjednoczyła '3WOje szeregi we W5pólnym fr.oncie,
dla tego celu powstał blok stmnnidw demo·
kratycznych, dla tego celu jednoczy się caly
naród pod szt'i11daraani demoikracjJ polskiej.
W rezultacie naszej trzy i pół-lebniej pracy
i walki, osiągnęliśmy wiele sukcesów : wiele
zwycięstw politycznych.
U podstaw tych
wszystkicl1 sukcesów Jeży jednolity tron! i o

demokracji ludowej

FRONTOWĄ, MANIFESTACJĄ JEDNOŚCI
DZIAŁANIA CAŁEJ POLSKIEJ KLASY RO-

Jednolity front służi iltereslłll
całego

ostoją

Tąwarzysze z Polskiej Partii Socjalis•tycznej,
towarzysze z Polskiej Partii Robo.tniczej, robotnicy Wrocławia - rozpoczyna Premier Cyrankiewicz.- Wczoraj zakończyliśmy 'Prace XXVII
Kongresu PPS. PJZez 3 dni obradowali repre·
zentanci osiemsetty.sięcznej masy członków
·Polskiej Partii Socjalistycznej.
·
Kongres przypadł w 55-tą mczn'.cę powstania naszej PPS. Gdy z perspektywy nie tylko
czasu, ale i z perspektywy miejsca, w którym
ten lrongres się odbywał. spojrtymy na pól
wieku historii, uderzy nas cały szereg faktów
ogromnej d-OIJiosłości. Nigdy jeszcze w dzie·
jach polskiego ruchu socjalistycznego nie było
manifestacji tak potężnej, n1gdy jeszcze po,ls..l{i
ruch. socjalisty-cz111y nie osiągnął takiego pazia·
mu liczebnego.
Kongres nasz był wyrazicielem myśli, pragnień i dążeń nie tylko ma5y członków, posia·
dających nasze legi1tymacje partyjne - był on
również głosem milionowych il'Zesz !Q.iezorganizowanych politycz.nie, które ooraz bardziej· cią·
ią 'ku ze>rganizowanemu jednolitemu ruchowi
robotniczemu.
Kongres na5z był mootfestacją o znaczeniu
ogólnonarodgwym.
I wreszcie Kongres nasz odbył się na Zie·
miach Odzy&kanych, stając się przez to wielką
ananifes-tacjq P.~l:Lty<:2:1lą o znacze~u nie tylko
naradoviYżn, atł'!i :óiiedivnarÓdowim.

Wrocławia język

nolski

Musimy zdać sobie sprawę i tego, że tylko
dlaitego dziś odbywa się tak wielka mainifesta·
cja jedno·litofrontowa, ie pepeso;wcy i peperowcy stoją w .jednym szeregu 'Pracy i walki.
Tylko dlatego możliwe było, ie zbieramy się na
tej manifestacji tu, we Wrocławiu, nad Odrą
i Nysą, na Ziemiach Zachodnich. Dzięki jedn-0litemu frontowi rozbrzmiewa stąd język poJski
i tylko dlatego, dzięki jedno.litemu frontowi,
obie pal'tie stały się masowymi organizac)ami,
które wpływem swoim ogarniają ogromne rzesze ludu polskiego.
Te nasze wspólne wpływy, to nie tylko
suma sił obu partii, to nie tylko suma na·
szych sił ,ale jej wielokrotne pomnożenie.
Innymi słowy ·naisza W'5!pólna tu obecność
je.st symbolem pol'3kiej rzeqywistości. Dzięki
temu powstały w Polsce warunki d·la stworze·
nia demokracji· ludowej, dzięki temu zapobiegliśmy powtórzeniu tragicznych tj.oświad
czeń, jakie my sami i robotnicy innych krajów
przeszli w okresie między dwien;;.a wojnami.
I zapobiegliśmy także tem11, co stało się .tra·
giczny:m udziałem postępowych si'ł na zacho·
dzie Europy po drugiej wojnie światowej, gdzie
rozłam w szeregach klasy robotniczej trwa.
rozluźni się więź
• d
PPR • PPS

Nigdy nie

wspól-

mię ZY
I
Ale dlatego, ie Lublin .roku 1945

pracy

był i.runy,
Lublin 1918, losy 111asze, losy ruchu r-obotniczego, lo.sy demoikracji ipolsk>ief d losy całe
go narodu polski-ego potoczyły się innym to·
rem.
Nie będzie Polska z tego toru demokracji ludowej zepchnic;ta, bo nigdy nie rozniż

lu:źni się więź współpracy. zbliżenie obu
naszych partii- PPS i PPR, więź, która nawiązana w czasie wojny, jest coraz silniej·
sza i coraz trwalsza.

Kaidy z nas na tej '3ali i ]ca.idy w całej ,Polsce zdaje 6obie z tego znaikomicie sprawę.
Ta więż, łącząca nasze partie, ta więź, która
symbolizuje dzisiejs2a demonstrracja, ma z.na·
~e • ogólnonarodowe i znaczenie między·
naaio!Iowe.

Gdy nazajutrz po Kongresie Polskiej Partii
Sojcalilstycznej robotnicy obu partii idą na
wspólną manifestację, to wskazuje na to, ie
na'3z Kongres, Kongres Polskiej Par.tii Socja·
liistycznej, jest Kongresem taikże i iP~emw·
ców, kongresem ca1ej polskiej klasy robot·
niczej i karżdy kongres Polskiej Partii Robot·
niczej jest także kongresem naszym. W dni:.i
daisiejszym peperowcy i pepesowcy, zgmma·
dzeni w tej hali, w<;karują również robo·tni·
kom socjalistom i komunistom inny-eh kra·
jów, którędy wiedzie droga do demokracji i
1
socJa.lizmu.
Jesteśmy z tej 111a5zej ipo!Sk;,ej drogi dum·
ni, ale !llie uwaiamy jej za 111asz monopol. U·
życzymy
naszych do-świadczeń, koSztałtowa·
nych w trudach polskiej rzeczywistości, to·
wa>rzyszom wszy'3tkich i·nnych 'krajów. Dla.te·
g-0 jako PPS wys'tępujemy przy lka.żdej spo·
5obności
na międzynarodowych · ikoruferencjach, tłumaczymy, przeko111ywujemy, wałczy·
my o zrozumienie słuszności naszej. polslkiej
drogi do socjalizmu.
Zamykając nasz bilans pracy na Kongre·
sie i otwierając nowy okres na przy5rlość,
stwierdziliśmy i stwierdzamy to dziś na wspól
nej manifestacji, że TYLKO JEDNOSC DZIA·
ŁANIA KLASY ROBOTNICZEJ OTWORZYŁA
PRZED. POLSKĄ TE WSZYSTKIE MOZLIWO·
SCI, JAKIE ISTNIEJĄ DZIŚ I JAKIE ISTNIEC
BĘDĄ JUTRO. Daliśmy temu wyraz wczoraj
na naszym Kongresie jednomyślni~ przez a·
klamację, ratyfikując umowę o Jedności Dzioa·
łania, zawartą przez Komiiety Centralne na·
szych Partii w roku ubiegłym.
Ale n'ie ograniczyliśmy się na Kongresie
do pokwitowania tylko przeszłości. Wiemy
przecież, ie kt-0 stoi w miej5cu, ten się cofa.
Wytyczyliśmy dalszy etap na'3zej wspólnej
Walki.
Kongres zobowiązał wszystkie instancje
partyjne i ogół członków Partii nie tylko
do najściślejszego przestrzegania I wyko·
nywania umowy, ale wzywa Partię do
konsekwentnego
kontynuowania, ro.zsze·
rzdnia, pogłębiania I zacieśnienia jednoll·
tego frontu klasy robotniczej przez współ·
pracę polityczną, organizacyjną i ideolo·
gicz.ną pomiędzy obu partiami.
Praktyka jednolitofrontowa wspólnej dra·
gi .71usi znale:źć swój od.powiednik w zbliżeniu
ideologicznym obu odłamów polskiego ruchu
robotniczego. Wy-szliśmy z różnycl! tradycji,
Drzeszliśmy spory szmat drogi dziejowej róż
nymi torami. Czas na analizę tej przeszłości,
na krytykę naszych błędów minionych, na
uwypul<le~ie. tego c-0 nas z~~~:e J~ćij~~.
((;1ąg dalszy na str. ?-~ ~
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str. 3-ciej)
zbadanie tego, co no~ traglcznf P dzieli/o rlo
sformułowanie
wyratne tego, co jest nam
wapólne I co na~ utrzyma w jednym siecegu
w dniach, które ncrdPjdq. Ta prar:a /deofogicz.
na, uz.upełnla/cica codzlt?.hnq praktykę jedno·
Jitolrontowq,
wyrzuci
z nasz~j w§pó/pracy
element wszelkiej koniuktura/noścl, uczyni ją
n.Je · 5ojusze1n i współdziałaniem chwilowych
ttrJantów, którym Vlgtaźa wspńlny wróg, ale
współpracą ludzi. świadom'}"f'h tego, co połq
c11yło ich wspólne dążenia na dobre i złe.

Ten śclily związ(l!k ns.szych partii, to nie
tyllfo i;prawa narodu pols.kiego i pr:z:yszło1ici
Polski. Stoimy w s11,Ji, grlzic jP.~zcz:i przed
riaru laty rozbrzrn l ewał glo.s Adolfa Hitlera
i r~e podno~lły <>ię małpim ruchem do faszy.stow1ikiego poz.drowienia. Dzi14 ;podno zą tiP,
tu. nii tei hali, pięści polskiego robo·tnilca, rOz
brzmiewają slow<1 pol.skir.h przemówień i dźwię
k1 polskich robotni~1ych pi\'!!ini. Ale nie zapomi
najmy o tych e<:h11c:h dnid wr:zor11jszeqo 1 bo
tł echa może t1lychać jencze w ki11nt.ch tej
uli. bo oto zall"dwie 2 lata tylko minęły od
dnia, gdy pod ciof;11mi boh11te-r~'<iej Armii
!l!dziecklej rozpadł fiię konma.r hit!liryzmu.
li w Niemciech 2'n.owu dziej4 się rzeczy ile
Wc~oraj Kongre•

rH1t1z z11re11gow11J rzu jni4
1'4 i<e:rw zy odglo<1 hlPpowodzeni11 konfP.rnncji
l::;1'1':i)'n 5kiej. Wina za I~ spada na tych, którzy w intrref,i!I P.goi'l!tyrzr,ych zamierzeti mię
diynarorJowego kitpitd~u. pr<11~n11 montow4c
kordon unitairny nie tylko
wol\.ól Zwią;iku
R4dziecklego, <11!11 wokf>ł wszvstfkieh krl'!jów.
gdzie ma11y pn1r:uj4ct'! rln•zły dn 11lot1u. RMkcja mlędiynarodow11, z reakc iii 11meryka1\1<k11
114 czele, 'tł! litr11<11zaklem cze1wonr~o ni<:!be:tp\ec:i:eństwa,
próbuj11e mnnlow11r'; of1M11ywQ
kai:i!talizmu, cheł! orleb-r11ć nam to, co zdobyli~
!'l'IY .próbujęc f!twnrzyć warunki, by febrykl
i zitm!r w kraj11<"h d11<mokracji ludowej 7.n&•
1.azly się znowu w e'virlP,ncji mięrlzynardo·~e·
go kapitalu. "1rtlogo Kongre11 nnu zwrócił
1 nf'ł'l~m rfo rohotnikthv colńgo łwlrlta,
soc}a!Jlłft'iw I Jrnm11niMów, rthy zrtminry Is

s/f

wspq/nP/ wn/ra /., rikrzyiowrtll,

do

we
Sqdzr:, i<? trn

1u1~.z

ar,<>/ pndfnvmnny b dz!"' I W1lmorn/ony
fil08ern rolrnlniJdiw Wror/rtwfl'I, rrlo8„m robot11/k.ó•v ra'"'i rnl.•kf, PP8°owskich I PPR-owskich,
hnzpnrly/nych
1 gloal"m w„zy tklch
obywnl li pn/ski h.

JHtdmy kra jem, · tó rv nie pragni€ !11czegn
innegn, .i11k tylko wr moi:n ! enl~ i ut.rwalrnra
pokoju i
bezry ' ~C 7 :?ńsf"'a światowego.
Nie
będzi:;mv E. 7 C~ęchić ~il. by walkfl o pokój prowadzić, wi„my,
w I ! walce mamy pot-i'ne!'fo 10Jusznika w Zw1ąiku R!dZ!"'Ckim, !innych
kr!jit.ch demn'm!lc jj ludowej i w rńu11eh !udo·
wych wszystkich kr11ji'iw.
·
'
W/P.rzymy, iP ten po/~łny sojusz poko/o·
wy, zgrupownny wokół Zwlqz/w Rarlzleckle·
po, 11pnra/iiu}l'! zalwsy pnr/iegnrzy wojrmnych.
~11> trzeba sabir ulawrtć l'lpmwę 1 tego, ie n/I'
bi:dz!P. Io walka Jatwa.
Be;;pier.ze1i11two Polski 11moc111one fe.•I
1'odwójnie. Gw1Jrancjq t go bczplecze1i1;twn
JEST. WŁADZA. LUl'lOWA w Polsce i gwa ·

*"'

rancjq tego br;;:picc;;z;eń s twa ;est non: SOzs ZWIAZKIEM RADZIE!CI<IM i lnl!ym/ krajami dAmokrrtc ;1 ludnwef.
T.e nil!! jest przypadek, że ei, którzy orga·
nizuJ• kon1rofentywę rP!lkcJi, 1tawi11.jl\ . na
Niemcy i ,nie je1 t pnyp1tdk!em, że ci sĄmi lu·

.rusz
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przen1ówienia tow. Cqranhiewicza

kwtl('.twnować

carość

I

My wiemy, że o takich ko nc esjach kli ci, któ rzy pasożytowali na pracy robotn i·
naazPgo kraju.
mowy nie ma i dlatego ~pokojnie oświ a dcza- ka i wykrzywia~i gospodaraą strukturę kraPragnę ,mówi premier - z całą slanow- my, że GRANICE NASZE SĄ RAZ NA ZAW- ju. Jeżeli dziś w Polsce są jeszcze braki. to
czośclą Mwierdzić dwie rzeczy: po pierwsze SZE USTALONE.
I dlatego, że masy, świadome interesów ca!egranic;:i Polski zo~tały ustalone w Poczdamie,
To nie znaczy, że .n8sza obecna polityka go narodu i ,państwa i swej przyszłoS<:i, zde'ViliŻllGą
umową
trzech wielkich mocars tw. 7atJraniczna uprawni.a nas do za·łożcnia rąk, cydowały się na . drogę pewnych wyrzeczeń
Przykro nam, że z tych trzech sygnatariuszy, do spokojnego OC'l·e kiwania w poczuciu, że i ograniczeń dla· dobra na.rodu i państwa.
tylko PODPIS GENERALISSIMUSA STALINA ktoś za nas wszystko załatwi. Jesteśmy j'llż
Jednolity front i jedność dzialania zbudo·
POZO$TA!'.. REALNY.
na tyle mądrzy, że wiemy, że potęgi państwa wały w Polsce demokrację ludową .- mó·Ni
Wiemy, że nikt z realnych polityków ,§ wla- nie mierzy siq ani brzękiem szabelek, ani ilo- na zakończenie premier.
Otworzyły s ią
ta nie bierze na serio możliwości rewizji tycl! ścią ułańskich proporców. Mamy do tego sta· drogi odbudowy, otworzyły się perspektyvr ·
granic, po w.nyscy zdają sobie sprawę , ie ry, polski sent yment, ale wiemy, że dziś potę- ·wi2lkiego rozkwitu potęgi kraju. N ie woln'JI
(lranice te są bronione wielkim i trwałym so- gę państwa mierzy się produkcją stali, wyda- nam tych możliwości z.aprzepaścić. Sw i ad~ c ·
ju,, zem ze Związkiem Radzieckim.
byciem węgla, wykonaniem pia.m i gospodar- twem tego jest właśnie powtórna po tylu wieDla/!fgo MOŻEMY DZIS MóWIC O OST A- czego. Musimy więc my5leć przede wszyst- k.ach obecność narodu polskiego nnd Odrą i
TECZNYM UTRWALENIU TYCH GRANIC kim o sprawach go•s.podarczych, o sprawie od- Nysą. Stąd właśnie zaczęto na:5 wyp'„ra.ć
J ICH NJETYKALNOSCI. Gdybyśmy byli zda· budowy i podniesienia produkcji, o wykona- rprzed tysiącem lat. Wróciliśmy i troraz pozoni na wlasne tylko siły, bylibyśmy może po- niu planu trzyletniego. I znowu dlatego, że staniemy, ale pozostaniemy tylko jdlko naróól
do.Oni do tych, ktcirzy rzucali puste frazesy, że ster władzy w Polsce przeszP,dł w ręce mil's zjednoczony, naród kroczący dziś pod prze·
nie d'lmy ani gu:z.ika. My nie wystawiBJmy ludowych, zni•kły 7. naszego ustroju te ele- wodnictwem klasy robotniczej.
weksli· bez pokrycia, my nie mówimy na wiatr. men ty, które spr.a wy go-spodarcze rozpatryNiechaj symbolem tej na..szej dzisiejszej
Prowadzimy politykę zagraniczną taką, by wały tylko pod kątem widzenil'l swoich i1nte· manifestacji wrocławskiej' będzie hasło:
- mieć 'Z& 11obą fóiłl;,
zdolną
do jej realizacji. re-;ów.
.
„Zjednoczona kla:;;a robotnicza, przodow·
O tym wlE""dzą dobrze ci panowie na Zacho-1
Kla~a robotnicza nie tylko przoduje dziś w niczka narodu pni~kiego, jednolitv front kladz!e, którzy chętnie by 11ię 'POtargow11li o ja- •tej pracy t'Worze:nia bogactwa narodowego, sy robotniczej, Pol~1<ii=i Partii S'lqalfs+ycmeJ
kie' konce'.Sje i U'!itęp-stwa wza jPmne z na!'Zej ale także decyduje o jego przeznaczeniu. Zni- i Polskiej Partii Robotnkzl'i nie~h żyje".

I groźni'!.

dzi~

c:iąq

terytorialną granicy.

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

Na

marąlne!fiie

Bezcze

J~dnym z najciekawszych,
choć pozorn!P
ubocznych, epizodćiw wielkiej walki 6trajkowej
we Francji była dość niespodziewana wizyta
J, F. DulJe&a w Paryżu. Kim jest John Foster
Dullrs wiadomo powszechnie. Niezwykle
flktywnym nbrońCI! intMesów wielk iego kapitału amerY'kań•klego, gorliwym podżegaczem wo·

y _ty

jennym i - głównym doradcą politycz:-tym minis tra Mąrshal!a na konferencji londyńskiej.
Pan Dulles odbył w Paryżu szereg rozmów
z politykami frnncuskimi - od Bluma do De
Gaulle'a, udzielając im, w zwiazku z akcją straj
kową, „dobrych" rad i wskazówek. Pan Du!les
urządził też konferencję prasową w amhasa-

•

·Zi.azd Nauczv.cielstwa wŁodzi

W Mdchodzącą niedzielę, dnie
nia w •all Klubµ Demokraty<:znego
przy ul. Piotrkowskiej 89 odbędzie
n11Uczydelski z terenu całego Woj
łódzkieao i m. Lod 7 i. Początek 0
rano.

21 qrud-1
w ł,odzi
i;ie zjazrl
wód ztwa
godz. IO

rzesze nauczycieiskie. Zaproszeni zostali także
przedstawiciele inny:h ugrupowań politycznych.
Punktl'm wyjśr.lowym dla i;Jys'ku ji o sprawach pświaty i szkolnictwa na naszym łódz

~im odcinku będą dwit za~11dnicze releraty:
Na zjazd ~aproszenl zostali przedstawicie- pierwszy referat na temat „Ideologiczne pod.
le ad.miniatrac}i szkolnej z ob. Kuratorem stawy n,owy~h programów nauczania'' wvgło
okr. lódzklegn Ba!'.'Ulewa~im na czele, rekto- si wiceminister oświaty prof, Eugenia Krasrzy wytszych uczelni łódzkkh, dz!Pkani wy- sow~k11, drugi referat na temat „Rola nauczyłó
cielstwa w dobie obecnej" wygłosi znany
dzia w tychie uczelni, li-:zni profesorowie, działacz oświatowy pos. mgr. Stanisław zadzlałac:ze .11aukowi i oświatowi, oraz nerokie górski.

--- - - - -

Tomaszowska Fabryka Sztucznego Jedwabiu
wypełniła

plan na rok 1947

Petf1stwowa Fabryka Sztucznego Jedwabiu
W pracy wyróżniły się: Małgorzata LeNr 1 w Tnmannwie Mazowieckim zatrudniachowska, Helena Oczkow•ka, Julia SmolarJąca 5.i!OO osób, m11więksu1 tego typu przed~i~l:lioratwo w Pt'il!it e, wykon al a roczny plan C:lyk, Janina. Ziółek, Henryka Grzyb i wiele
produkcyjny w prndukcJi zab11wek (4.000 szt.) innych robotnic 1 robotników,
':'-Il dziefi !! grudnia i w produkcji sztucznego
W dużym stopniu do wypełnienia planu
Jedwabiu (2.580.000 kg) na .-dzień 12 grud· przyczyniła si~ praca dyrekcji, a przede
n!a rb.
wszystkim dyr. nacz. inż. Liwow~kiego.

dzie amerykańskiej, gdzie na pytitn!e jednego
<:zy spotka !HĘ z prze.dstn~<cie
lami partii komu'!Jistynnej, od p owiedział: .,Mogę c iętniP. rozmawiać: z przed:tawicielam! ad·
powiedzialnych .pariii franC'm;kich. Uvirttam,
że partia komunistyczna do nich się nie zalicza'',
Jest rzeczą zupelnie oczywistą, że nikt 'l
francuskiej partii komunistycznej nie wdawał 0
by się w rozmowy z komiwo j ażerami imperi!•
li1mu, których p. Du!J s je~t wlal,nie wybittnym przodstawlciclam. AlP. podziwiać :należy
bezczeilnn~ć p. Dulle-s11, zacl„nion4trowanl!! w
tym incydencie: Pan Dulles przy jech'l W4zy do
obcego kraju, nie lylkn pozwala obie m 1 esz.ęr:·
się w jego pr11w
Wl'wnęlr7J1C, ale p"n11.
to 7. ni p 11wcł " p'>dnhnvm 1•tp t'em d! ' li
p11rtie fri!n sk in n" „odp„wl dz ialn " l „ni odpowierlz.lalne", wyrAżaj11c i d nym utnani
sympatię, 7.as drugim -•dezaproba·ti:

z dziennikarzy,

Gdyby p. Dl 11" 1 i7 dowal 1ak 9 śr kowo· <:zy poludn!owo·am"rY'k;iińskll r publikę
„kie zonkowl\". możnaby nad t"'g" ro za iu zachowaniem 1iię pnejść do porz'tdku dziennego, Ala w 11tosunkach polityc111ych mi.ędzy·
mocers!wowych je-st to "'YPa,d k bodajże bez
preceden5u,
Wedlurr opinii p1tnującej w świecie, oby·
watele USA nie odznacz ją 5ię 113 ogól zbyt
rozwiniętym rocz.ud"m tnktu i przyzwo/toścl.
Można to zrozumieć, zważywny, że tzw.
kullura amerykańsk·a je t kultu•rą młodą., niepozbawion1t cech dziP<'.ię::;r;iśc:i. ' D~ieci zaś bywają jak wiemy - ni Z'IW.sze grze<"ne.
Ale na tym, czego brak iprieriętnemu obywatelowi ATizony rzy Nrhr11$ki, nie po\ i i~no
przecie± „bywać luclz lcm, pragn ąc vm odgrywać czynną i wybit1111 rolę w polityce luh dyplomacji. A p. Dulles do takich właśnie ludzi należy.
J,eś!i więc pozwolił M'hie n11 w •br)-~. o któ- .
rym tu pi~1 my, to jedynie rllatego, ie Francję Schumanów i Blumów uznaje za kraj wy&oce jut od USA uzaleinion ·, uzah~żnionv tak
dalece, iż mandata·nuszowi dolara w tym. kr!ju - wszystko wo/no. Prawdziwi pałrioci
francu cy, z lkluą robotniczą 'l'lll czele, "twierdz11 ją ten fltkt nie he7. zrnzlimiałnj goryezy.
Dla nkh - scbiepań1'two Dullo1111 w Paryżu
jMt bodźcem i zac11ętą dn dn.lsrc!j wal!ki o 11uwerenność; Francji i wolność Francuzów. Dla
pm;tronnych świadków przebieg wizyty
.
Dullesa w Pary-.i:u i wykazania przezeń b ,
ceremo1nialno·ści musią stano•wić wymarzony

Tow Redaktorze! l'rzefl kilku dniami wstą
Oto mój syne~, uczeń gimnazjalny. jest
Aż tu narai pomysłowy }lzewc ustawia u przykład niebezpieczPń.stwa, gro"'ą·cego każde
piłem do sklepu z obuwiem przy ul. Piotr. zagrożony gruźlicą. Lekarz szkolny wysłał° go
siebie
aparat Rentgena gwoli wygody lul•su10. mu narodowi, j<iśli nie zamknie w porfl wrót
kńwskiej 161. Pnn!"'wat nad Aklepem nle mit na prześwietlenia na uli-::ę Moniuszki, gdzie
swojerto domu przed inwazją nie przebi ają·
wych. klientek.
.
żcdl".~go szy ldu. wi~r nie mog<: podeić 1u1.zwi- wyznaczono mu długi termin, na „kolejkę".
B. D.
Ta~ być 11!~ powl!u10 - 1tparat Rentgena cego w środka{h - Jmperlalfamu ,
slta wł4ścfcieh1 powy~sieao sklepu. My~Ję jed Znitm ludzi , którzy nie moga &ię dostać do ·
ivinlf.n być w jakimi ll'Dfłalu 11 l'!ie w llkła·
1~ak, i:e sam nurner wyaterc?y dla 111'l•awdze· „Rentgena'' po kilka tygodni. W szpitalu po·
r:fitlo obuwia. Jest to rz Ó; poprostu niesłychit.n!~ ttqo M piS f f~ .
wl11towym w Kutnie nie ma aparatu Rentgena n11 l k11ff7<łdna.
·
0!6! je•t to skl ~p napraiv clę „no1»oc!!:e;ny" do pr;11dwietlafl - to samo w Wieluniu w
Mot:i! b11o uab~ow11ć bel'karnie to i owo,
Sii!radzu.
Pran
pi1ała
tym
szeroko,
n~wl!t
,_ dla 11W)'i.mma1 ' 1 wybrerlne.1 1Hent~H 0
ale taki ·~11ber to JUŻ kryminał.
s!dill"P !prz:i;()~iaey ylko ll<'l 1tr.p~zv. MjrltlJJ.'.o. nasi „Gło5 'Robotn!cry",
Ob. Redaktorze!
w. Z•Wild!kł
llilHY !.„ 1111jdrnżuy towu.
Chcę ·również poruuyć ~priłwą roi111Jzka 1"
1'19łno tub!j wykwintnaj public:n1t1~ci. ].'l~ń
wą a zara1em poprzeć sprawę tow. Tom a~
w futrl!ldt któr1t przymierz.a I.a najrozm!IJtsze
Mi~h11l~kic!-'fo,• Otóż jeRl, jeszcze dużo ml e ·
1
kapce, narr.i11rki Hp H'Zonowa obuwie .
k11n, celowo ukrywanych przez wldcicicl :
PoSrndY.u •klepu pomytiłe>wy w111iciclel ulodomów dla celów spekulncyjnyrh , W źmy n„,
kował diisl(i;mlły <IJllU'l\t Rentgena, do pn;eSzano~na Red<1kcjol
.
. . ff su nobotnlczei;io o rn·zesłarric chociaźby za po taki doi:n przy ul. Wawels kiej 3R na Bałutach.
6wtetl41(1„. nótel{ pl11kny.::h d11m. Mo*na w iym
Przejezdżając z m. Końskie do Lodz1 mia- ~ i rednlctwem JHMY d{') DyrP.kcjl Kolei wJado- ~Il lu d~a mie~zkania, "tojące pu s tką, pt..
c:zo.rodz!eJ1klm 11.para~la sprawdzić dokładnie ,
lem
następujące zdarzen! : r.a bilet dl'J lt!'ieji moki o t.ycb :i:ag;idkt1wych praktykach kujP.• trzebny 1cst tylko nakaz z Uri du Mi n ka·
czy obuwi e jrst .i11k nlał, C7.y nie bQdiie
no i konieci:ny drobny remont, "
'
et.fan Koł n!owego,
•. gniotło" itd, Plę!rnl'! p111iin ni!tur11lnir - wkla Ł6d.ź Fabryczna, który kosztuje 220 złotych, ra e:tac,1 koneckiej.
m!.es~~a~!a będą s:ę nadawały do użytk •1
k~RJcr
Zl\:l:ą.d11ł
240
iłotych.
Po
k:rótklaj
roz_
.......,_,,.
,_
.
.,..,,...,,,.VO>o
__,,..
_
_,,__
clłljlł nóżki w npuat I p r zygl ą clnlll ~ il'! woim
Własc1ciel domu me chce wypuścić tyr i
ko•łerz k nm Spr.~,i~ ! nM rnnł g<· n i htl" nb~łJ,1gujr mowfo ze mną zwrócił mi 20 złotych. Od kom!enkań, mówiąc, ŻP są potri ebne jemu. P\ biety ze wsi zn taki sarn bilet plP.lrny lrnr.Jer
„O;i;y Pamlęt 111 '> „Gwiazrlc~" dla rhileei- łam ~ie: tlli;czeno tn}· ich domów n io sp rnwcll I.o „cudo' .
pohral
a~
270
iłotych.
Wypadelt
wyżej
opi
>.lerot,
po
poległych
żołniel'z
eh?
•
Nie h to ml jiitlnal· chccl?i w tej chwlii.
1
Jfl l~ct2i- 2 Urzędu MieszJ-zu io wq1•1 i dl c1r ·
ny wydarzył się dnia 13 grudni11 o eodz. '5 30,
Chncl ~f nil o co !nni:go.
- Spłać swój dług wobec Ojczyzny pt'Zez go zttdnri J-omlsjll n:e w jdzle w te fi•H a wy 1
al
„ ................-...._
Stojąc na peronie. słyszałem rozmowy pa~ i:l11żc11ie dat.ków. w gotówce lub w naturui do ni ~17 ~ tl1l~· I! ty<'!1 rnł • zka1'1 lyJ11, kt•iny 111 !(ls terów, kMrzy równie:!. mu·ztlrnll Hn tlil' liZ ka Wydziału Chn1·ytatywnego· Duszpo.Ktorst.wn 11.l:a111 pe . nor~ch, nabawiajqc s iG róźnye;h
chor<Jh
~ie1·a, że codziennie pobiera niewłaśdw~ ce- MON Lódź, ul. Piotrkowska 4. •.•: g:Jt!z.
Z oroletaria~kim po.c d r.r '"'~>ni em
ny bHelAw Prns:7P nnrzeimie rt>dakr-ie „Gło- od B - 4 pp. lub na konto PKO Nr ·vrr 4369".

Czutelnicq olsz

Wolne mies kania

Trochę

I

Il T " •

za słon'O, pinTe-kasjerie!

_.,,_...,_..,.~

Czytajcie „Głos Robotniczy','

•

.J.Iv.

~r.
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GŁOS

Str. 5

ac ego P.Z.P.B. Hr. n·e w konały I

ll

F.Nr;P,' FRYD TUJ:
i''t ··,..ch;nle r'J.l' ~
1\/a n·~ i pryw<t/nr-j i pan<l1"n, str. 21 i.
zł 200.
Bihliotnf(;; h :a-;-d ó·v Ma•rks:·,r.i1J.
PrccJ E ioe>l~a. w „:okrn nie wydilWi'na w ję·
1'al1stwo ve Za1'.ladv
Przemysłu Baweloia- prz.ewija.Jni - mówi ob. Wi.;czork1ewkz.
ca·łv 7c~pół maj1slra Cz°Kil•1,•, eg jest 1 tcqo zyku pol kim. \V o„a r.iu o wyni 1 1hada'i 11·
~" f<ł'f 8 nie wykondy w listopadzie planu Zie krochmalone pdczki kolorowe poworl 11ą powodu zdv5c ,li:icwany i !<Hny.
cvmnq0 .:\n<erykań<l ;rqo L. ' f M!HCJil~a • .J~j<'
prc::łux:cyjnego. Przędzalnia d0la 95 proccn' wstrzvmanie produkcji na przewijalni. DuPlan Ji5topan0wv n;„ n•t'll W" "'H'l • t'll\- E>qpl; kL- ,, r/ il, ~;;a·' ;;:',.,.'f)'''S''C\ n,~p„
zaplanu, tkalnia - 85 proc. i ,ied;, nie' "vkoriG.dl blark( nie uważają przy dublowaniu przędzy". żP, a może i e1lównie dl.· C'JO ho ni n V' .; 1- 5·1cir ,'" „ i 7P~p1..J1,ie·i,
zv1 ' 1„'l1 ·h z
·"'lchn„
n'a plan przekroczyła ze w;kazniki~ni 103 prcJ- !
W odpowiedzi nu zar1utv, ~k;~rowane pod nicto w walkę o jerro r1?aF 7i'.t:ic r"l~i .,, .,., . dZP.'1·„m r I n, forrr ii <:p0lerinych, pow-ta1
cent. Zwi1zane z t m pytania niepokoją dy- 3.dresem pl"ZP,dzalni,
prządk;i oh Bugajna Dn cnłci le?: zaloqi n~le7y Pon ,1ow1' ;r<li
1-1 ·" pa1'<t11 1 itd.
rekcję. kierowników pos!czególn!ch dziaiów, 1-tw'crd,a: „Na prze:lzelni :ir,,', .Jf'. •' rTl1nrlrnw, chremv r>ow-żni,.. mćiw'ć o wv ·nr" 1·11 ·1"'• u n PmG/l~~fllK/\
•U. i I' ~111 1 <. - Nris-n qo-,
ale do robotników te sprawy tak ważne me pa;ków, sznurkóvf wrzccionowvch,
ale
to rirurln'nw"'f'l. K0l„ nnrlvinn PPR i pnc; '1';1'sr.0rlnr)·r1 Jl't 7 r 11:f/' /) ('cl•v[jfn1n)' h.
~tr. 48,
dotarły.
I 1wszystko z po·v0d11 ttrnchomi"niil now 'C'h 10 ny wrnz z R•rl" 7,1(1~,1,.,·v11 ~or•1•' ·10 ,,f zl ~;), 1[ W\ •]<Jn:n. - P "~ITI-1'.,v·0nir.> \",r·;op„"·
Świadomy, ofiarny robotnik pracuj2
tysięcy WT7"~·on0-;·m ·an \A/ fJrndniu pia
w•riół1.a'vorlnkl wo wn 1•'<-1vd'' 'rh oclcl·i i 1 1'h m'rr1 W 1 . G11mlllk1··I.~ ... .,,ł_,~.,,~ D-1 Dn1crim li?ź„
datnie i wykonuje swój plan powyżej normv. flr7Pdzalni n?.,newno wyk1•„inv".
nk'"'?!iw
r; ·• n „ no" n'Pn "''ć n• uh0r·11
dzio Przn111·. lnwvm Z ·m Orlzyskanych
v.re
Ale do znacznej części robntni·ków mniej św: o,
Ob. Pyt!rv-ska p•nrllq1, nnrus!il sp• 11.ę w :coj v:;,h>
Gcl-'t> nlw'nk Tl'l',\'"'il~;„ w, i'il\V r; lw · 1.
domych i aktywnych kierownictwo fabryk!, pomoc1'c, slwierdzając, i:" wif'i'! z nirh iekrf'- znwn,1rkhvo
to til«i" w'a1rv iuż 7 rlnl<A. ;, 'r Lr.w -- lni rlr·'i7'.' chłopcy, str.
o~ganiz~cje robotnicze z tą sprawą nie rl'llar· waty swoje obowią?ki i Ofjraniczą-~'ę rl0 :)h <\wiilfi~7n11'11 - ,„,·nłvwi'ia 1111 \vi~r·ffh wo;z-~stly. Nikt z kierowi i<:t;va nie potrafił wagi wal- ciągan'<1 i nah kr; 'a. \.V;;k1n:uje ;,.·,;;.; na kie hr~k~ i nierlnbor\' w oqan!z,cj' l)rn·„~e 20R, zl 350, w onra~ "• zł 500. - Tłum11cz~':1e
ki o plan tej częś<:i robotników wyjdśnić.
d:>'kliwy bral· żaró11ek. ,
tr>rhnryJoairznPq0, i<;zvhkie ll~l1Wr'ntn kh, ;:7v- z r0ov'~'dr<J" "(. D•nchr>i, ikstraCJ"' A. Be na·
J5tnieje za adniczy spór miępzy dyr"!' ~oz.acvtowałam . !ko kilka WV'lC!w:ed ·i rn· -IM0·"'?nin prornsu terhnnh1nnego rln ,„„_ cif!<kir-ri. ( i~- i!Wa p'l ""'ŚĆ o n1l"rlvch µ10chh cArh ra-lz;erk·rh,
!<~
rem technicznym tow. Potockim, a dyre:..to·('m botników. Jak wyn;ki z prrnbiegu n"rarly wy- m<tqill1,
jak;" stawia
f)[7Prl
kierown·~"""'1 nirFch pra-y
kl.óry.c:h
na<:zelnym low. Grossem co do przvczvn n;e twórczPj, przycz"n<I niewykon• iil. nla nu · .r;;ą i terhn:<'7nvrn hhr ki r11rh w•n0łnw0in;„t·.-1a, orz 'Cj('d ,rh i w·-nan'~łvch nyna<"h,
rłokrinrli \V rza~it;'I o ' . .1·n'r.-j -..,1„inv.
wykonania planu. Tow. Pritocki twierdzi, że te powody, które ·r'lrlawal tow. Pntocki, i te, 11!('h w Plow11r•zt;,tn,vrr\
ro•rli ln"Z""''
il7
powodem niewykonania planu jest brBJk rly- które podawał dyr<>k!.or Gross. \Vsr •s'ko ~a- woció''>' n01woli 7nlrrł7~ r7r
Nr R w··' nn: ć
PA\101\f \ \!\,/fRA -- T011 '7/ZV<z<> P"dróiy,
scvpliny pracy
(straty czasu ~.p0wodowane zem - wraz z h:ilączkami !\tńrn <"1PWfi'lli 7o- pl~n grurlninwv. Snmei r!nhp> rhr>ri ; rc'il.r•\\"' >;tr. 22". 1.I .100
Prz„Jnżv! .J6zef Brpo:lzk1.
6późnianir'11 się, cze,kaniem w kolejkarl1 na botnicy - (olkl11dn sic; na niew kr111~'1'" planti. nkuln'"Y, pr1ez ktńre n<t rzv d rrkrj~ n;; h NI Wirrc! P;innwn jn<;t laur~?;Kil P"qr0dy <:)t3J1•
obiady itp.). Dyn~ktor naczPlny, tow. Grnss,
Dyrekcja i kir>Mwni<'łwo PZPB 1\lr B ;1a!n- wvrlrir7c>ń fnhrvrznvrh. nnr<'wnn ''I"' w;r;:la - !1'1W-kirj w rnk'• 10d"i ;.a k• 'l'd·e „TO'VlTZ!;:
1
Z" tJr.tjrńż•, ".
TrP5i' i~•i 7pr7..,rnn·ęt11 1. f"lk·
w'rlzi przv<'zyny ni~wykonania planu
tech- mii'łst zcir-cvdnwa.nie i z nev.'n'l~ri; i;ukc.>:;u rzy. Orni!ni·rnc.iil pHt"in• pn\••i'1"ił nlwn 7' r.
niczoych ust· rkach i braka<"h.
nil f P r~ tv or7v rlvrpkr ·; nru rhn..,.,.,.;~ i" i, leiw 1mtr>•1lvr1nvrh /'1J''l1' il
-ro• '!!~ I' o·J·
1mńw''l o plnnie qr11r/11i0wvm.
N~ mlesiąc lis'apa<l plilnowano, h'l •1ru„h0· 1 „Plilo w mies.iącu qrurlniu bęrl7i" w kw1· vłintPTf'"nw11ią'" 1'~7.dvm «r7f"'"'i"m •1.11•.;i n ciąrp1 - Jaz~r" ;P • <12 w en·;~ w') '1 -. \ 1 ę
mion ·eh h rl7.ie 55.000 wrzeriono-zmian, a fftK-1 ny"' - lwi rdzij w-<zy<cv. .J 0 cin~kŻ", j~k wiA· „\nn ri;la 7'1łnrie r.~ lvm wł•<nir> ncil··1a prtn- k<;70ŚĆ pn,t1c1 ksq•' 'Jl"YC'h 'Ul t:-.ł'l Z'l.CZP nn,~·
trcznle zdołano uruchomić tylko 42.1100. Do- domo, w rn -~J lucin11Pqo nrz ·~hwia „p'e"'zn· ·'nwninn rnla pr·1"rnwrr'1-·1 w r>rn•: ,•;.- '. nfi\' t'l Z Ż\•Cl'J
1
1
pie o w k01'icu l!stopada czynJU> b\ ly w•;vsl· ne i:rołabki nie le<'" sari1~ rłn f)ąbki",
niC1 tylko "~mi 5tnli w <7Nf'q~r11 ;ir'1rlnwnil~Ol'4NJ'/f,Wf,-..Z ZYGMLJ, 'T Nowp sq·
0
k11> prr.e v1d11anr. wrzeciona. Dn wv>0ki qo
Ażehy w rrrudnw h~ln ciohrz , Mlezv \I' 1,i1w. 11le nn111"'Jnli 'Y''l. któ„zv .-,.,-- '':i1 '' rly UhPZ!)f Cl' ti <nolpc:znv„h, !'łr f\I'\ zl c'J. uru.chomi.enin . trzeba _h ·ło przY:slosn·v.~ć .">- 'zybkim ten1pi.P p0krinilr trurlno<ci, '·t 're r""E': lvle niwn.v' „;P. „~ pr7~rln\•'niknw .. ~-z''>~ w 7 nrzc'1rn0wn V/lri·-J• '1l;ęt7~ Sok0-;ki<'a0, „.,._
konrzaln ę. klorą pow1P.k<;rnn0 1 pT7.":1 ('<;1nw1 1 ~7kad1„!y w l1slop;id71e. Tow. tnw. B0 lrl·rv ki tnk1rh np'rlk~rh nvnnw, a n·„ 1 ,.., <;Ir.w, kre'~ za l( r
7. BihF t~i,;, K011i;~!i Ceuf;111·
do inneqo qm<1chu (ze Srnur1nw"1 11 nn ulitę i Stani<ol~w CzP.kR·lski pi"·"hśmy o t'•m ,„. Mnzna niP w~tl"ić. ;;„ nr,p„i1P-j~ OPR ". Pi'~· i1 nej Z-nl;i . . . k ·, \' ZrT\o\r:idnHr\"r--h vv Pnlsre.
Kilłńtklego :l). Pr-r.enie~i.ęnii! dokonann w!;1~- oneqda;~ZP.i knre-;p~nrlen~i.i -. 1-pć1wil1 o ri··zv- f>hl'O"'J"rh 7,1 /?r11'rl, i' 'i"'l1' o: 11 -i~··i~h' ''"MARI\.<; l\AROl. Prr1cn n'1f"n'na I i·oplnvm sysleme•n ao.o;;p0ri11rrzvm, 110 «kcnek rze- rzyrarh sv•en.., pownrlznm;i · wsp-1i-ew1rln' c-1 GP N· A ll;P u;w1ed?iP poR l ·!""''rl'> w r.'e j
fol, c;lr. 52, zł f>O, fi ·v 'dnn ~. Bibłwhka Kkgo usz zuplono si ' fnch0we, gdvi: n1!y orł· J twn i<"st hndźce111 rlo wyo;okJ"i prnduk"1i n'rl Pi.
Ri•"r<"'J .R<>of!:~
1'lrksizmu,
di:'ał merh~nirzny b •I zajęty. ~ i I\ rn p1dn·
_.
~---~.,..._,_....,_,,,.,.,....,,......,,,.._,._..,..,,.,..-.,,,,..,,,., --- - - - bne powndy
odaje tow. Gros'<. Jn.nr·go ro·
di:a 1u rz ·cz ·ny m·'z"'m" zn11leżć w ;'ro'r.k">I J
M.Md • wytwr'irrzej. odhvlej w dniu W lio;to11.
hr, n której o hecni byli ma j<;trnwie, kie
TC'"'łl"T i prznrJownicy
rnzem około 100

t;\
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Dnfa 22-~o 1'i;1tJp.::idR hr. 7:'lpor7;'1tknw;:inP [ P!"ZC'dst::iwlcieli sł117.bv lh1iowi>i tnw. tow.
1orn TY z D rekr.1i K::itowirktei, wvkon•1pe
1
zoM;i o w•połz1?" odmctwn rir::icv ,„,;nvl J·n • J-nwi;kl"'l'(O I Wolfa.
100 proc normy 1 tvm 'Im ·111 btj::;ic lńr'łz:ki;:h
iarzy.:-'.''il~kntor01;1 có1\' D~·r".kcji Kolejo·v~1 w I . Drlf'g::ici;i lórl:.:kich_ k0lr.ol:irz. ~wai'knt,.,row- w~skntnro\•·cń v o 2 proc. v -lron::inii!! normv.
f,or!z1 1 w I<Rlow1cRch. W:v~ril: 1en - J'1k 110- • r·nw hvlR h. serdr:cznt 0 w1t::in::i 1 przyjmowilTo niPZnflcznP zwyc-iP~1 ·o vą kntor'lwc6w
d:o.wali.~m.v .iuż - ('lbj<Jf or.~"nwników \''&z~·i::t- na nrzez ko1"'1ÓW z Dyrekcji K;itmuickiei
kRtnwirhrh 11R odcinku na1waw tahnru n"'
kich ~lużb 0bu dyl'f'kcji l 1-y ,J1"'11J t>błp zaObie rif"]f'H'lnc.łe k;itn 1 ir'lrn i lńrlzka jei:t .ir~Z<'ZP MtatPrznr.>. nn term1n11 ~a.1<011knńczrmv 7.01'1Rni!' dnifl 31-go grurlni11 Hl 7 l'Ow~ród ko- czeni;i ~-go rt:>l"U w-pól.•pwn'rl1:1t"łwa. llr.z;:ir;
k11. Zi;ndn1e Z rnwzicł;i rl!'C?7irt. Dvrf.'k<'.if' ZO•
w! '(] !tn1r'ni;i br. 1 ie· Ją ko'ćjarz„. v półzab~ vi.:iz„ły i:;i" d0 \''Z!l if'IT'Pl"j v·~·mi,my inf0r' o~"'ltkli\"
tv od li .
macii o rrzcb·„J{u tych zawodów.
• W nk <' IC' tych f
• rszt tow z ·· 1J·u 7. •m dnl<1 11-;;o i;t ·11dni
1~r k 1r!
r,citizkl J
kchala do Kato ie dPI arla praco·
r'"" e>tpll e p dni i
w~ wycia no 'ć racv
nyrC'kcji Lńrli:kl"i ~
kladT.in: pr7 d t:l !cleO proc. n 11rm '• ,.Spraw;:i je:~zcze nie orz" ;idzo11a - m "i'lla. D ·rekcji st knn ml"! a. 1ow. I.ip' prz1>w •
DyrPkcji !'ato- , war zt;:itowcy - ,.„ kotor0wcy pori' ridr "'l'l'l
dniczącego kol n ZZK, to·u. RogalsktE' o or<1z w Jet IPl ' l no proc.
,\·ar t towcriw k to rricktch - d„ ' rn· , !~.Jr> lt chorlzi n o ci!!"!" cvfrn ~e prar prze- nie' i na orl~h1ku napraw tal:Jriru, J"'1')Z"' ni„
v·om 'fYCh, ·wvknminych )'ll'ZPZ: Dyrekr.jQ f,ńdz tak hole•ne, iak w \~konaniu n la nu orzeką za nkrpi; od l·go patrl:>:i rnika dn 10-go wm:riw, ale zaws7P o kilkR prcr"' 1i''.
"runnifl H147 r. tn przy ogólnej iln~ci 944 d~·Gnr!m·m uwRg1 jest f:>kt. iż •y bu dy~p?n:wf1n~1ch wagonńw \~ą~kotnrnwych, prz"'- r~kcj„rh zn111i1>.is:i:vł:v ~ie znaczni" 11~pl"<I'''"'
w1e1:10no 40 o:;s, wiigonow ładunku ogólnej bieżące to boru, f1 tn prz„de wsz;vstkim dzieki
wagi 2RO.•Ofl ton,
'-'Y~i!kowi i uw?.rl1:I' ma;zvni~tów, którzy w
Większr r>oz,yc,il'! w N'Z('1 ·oii.- lli!'m0wily okr" re "opólz "ll'ldn et v;;i SZ"ZC"olnie nie-:z:o1
lfl2.24R f<'ln lrnra <riw cukrow •eh, 3.9 " ton c~1 - Inwicie rib„hodz:ą ię Pnro·,·nzf1mi. Ro)\ :nież
kor'i, 2::: 95& ton zbnfa i kartofli, !li H27 ton do minimum zme>J::ila lir:zb,> "'Yr ~,.i1-r,w, r~
w ;;h ~7 ~4'1 ton wyt>')k·~,~· buraczon ·eh.
'wiadcz.y znó·,; n -p cj~lnym
·sW-11 ppcr.!;Jroc.).
Nałc•T!la•I n"' ndcfnku tiapra ~·' t::ibnru ko wnik•iw i uw '4z" podczas pełni„nh czyn·
lPjn vPgo w C7-<t5iP trw;inia \ ·yiicii:(u do 10-go nośc1 luzhowych
W PZ'PFI Nr R w rm:-:nT.~ In! n11.ll •
grnclnln hr. Rukce11 odnit'!\li 1 nJ~.iarzc-wą~kopsze rr:i:ult~ty mwskały: Ewa Maciejewska (156.7 proc.) i Wład;vsława Ku11
(147,Z proc.), a w tkalni Stapi!lława Szen
czyk (6 krosien 156 proc.), Marla tań
tknlnl („11r.óstld") czak (6 kro!li"n - 151.7 proc.) I Wla·
plr.rw5ze 1nlPj11C11. z~,lęł.v: Hrlena ;':,hiiń • iiysława si~plta (1 krosna - I:n.:l p:-oc.)
ska {177 prńc.). Ji'nin.a Jure!• (1115. l Mistrz
n;pJ~ ~ (l'.V',4. p ·oc.) ,,·yprz.ef1 zH
Gdy zbllża ;ię okt
'w1aterzny kicrow-1 makńki<>go Bogumiła az do !'.:-letniego Zd:i
proc.), Kaz;imiera Doma1i1k9 (1:17,:'i Bogda(1 kll'go (135.3 proc,), a • ta.i kut
nirt·•·a, dvrekr:je u1.J<.ładó v. fabryk I 1nstyt11ha, piątka t;i wzr•1•z~ła urcdą i zdoln kia.
proc.), Anna Ra1nm1 (]52,6 pror.) I EH~· (13a.s proc.) Par.lH>I !<a (132.4 proc.).
·j1, w1n:iół i Radami z„klad„wy1111 1 kolami mi.
., ;;law Mucha (]i)'?,4 proc.), a na uCZWÓr
W PZPB Nr 1 ocb·nio.cll!•·t· się w t•rl':e
n~rtyjnym!
szyku1ą
dla dzieci rnbotników
· """: Stefani:\ l{ędzf Prs!rn {] „ ,2 i11·oc.) clzalni (7110 wr:i;edon) Kon110lia !"ow:,>k
,., i·111ldkę. W tvm roku
ZPV\l wya~yg:iował
Po koncercie żr Pń fsper jalme dla dzie i)
' , ·• 1~tlysława Woinlak (142.3 proc.).
(161,8 }J"oc. )i Wła1ly11ława .Tochim (161.1
•no zł dla każdcrro dzi1:1c!rn dn lat 7, prócz i hardzo udanym ·i!m1e krP.skowym zjawił si
W przędllalni ciep\\oprn:;dnej pierw· proc.), a w tkalni („czwórki") - Rci;i~
"go każda fe.bryka czv instytui:j 11 „własnym nareszcie długo r, "'Ck iw ny św. Mikołaj. '.(tÓ·
Jrzemysłem" zdobywa jeszcze pewne środki i ry z cał<1 !'Ow.1q;1 wrona! rizieciam spnre p1·
7.C miejsca zaj~b1: Bronisłl.\wa ~·wito- na Łukomslt:.- (Hl7,2 proc.) i Marla Grcm
w ten spo~ób osłar!111 (w rlosłown m znacze- czuszki CukiNl\i. jabłka. Pi-'rniki i orzeszki.
1 '? k (183.1 proc.). Zofia Kotlarek '18:;,1
bowska (156,8 proc,).
ni11) :i:ycir. swoim milut!iJiskini.
9dy tylko znill.-izly ię ..,.„ po;;iadi!nl11 milusiń.
vroc.} i M!trla D11bls (174,6 proc.).
W PZPB Nr 8 wyró;i,nlly się w pn:ę
W tym ro~u. pr 1 y]lnr1knwo chyhi!, św. i\•ll- ~~irl1 rrośri, 7Tnbi!v swojf' ~amyro ;wyn
,.,, PZPB Nr 2 w przi;clzalni w;vró:i:· dzalni (920 w;:ozecio ') Anna Sałacińi:;k
kołai 1;iczął t!wą wqdrówkę 0 r1 dzieci oh1Jt- :c;awleniem ~t~ 7i'Jk0il zyły uro,czvstość.
ni y 11ię: Jiinlna Di>bowsk:i (138,4 proc. {180 proc,) i Anna M;tfoi11·0•\rska. 1163
nlków harclzo ~kromr.ych zakładów Pai'!.
Cała impreza i>y!a udana i zor_ganizowana
- l strony), .Regina Tomczak 13 :itr•m;v proc.), a w tlrnlni („czwórki"): Zo'la
stwowej Fabryki Mebli Lekarskich l Szpital- bez z11rz11tu.
nyrh. ·
- 145,4 proc.I I Marli.> Dyksa (:\ stro- Wewrz:mnwske (l'iO iuoc.) j Mari:t l\lany - 140,7 proc.), !! w tkalni Bronist:::iw da,I (lll3 proc.).
Stalo si«; o. 1 fnc1atywy i na kute c go•
t
rące) pro•by tow Kuch11rkiego ~ie owm.
CiuJa (1 3 <=: proc. - 6 krosH;n i l1·~·11a
W PZ""B 1·
czołowe n•ieisca uzyka
piwo
al
q
fabryki.
I>i:uc:harska (142,3 proc. - 4 krosn>J •
•kdy
ttrrl'rl~rihti (" r;trony): Hr-!~na
Za•·o..d Kob P;l~k1cgo Z;vj~ ku b Vv'~··
Okclo iąd~md ieii~ciu rn!l11tki
l'lh waW l'ZPB N'r 3 w tkalni („rEWÓJ'ki"l Srr:nfl"Wlil.i;" (157,~ p oc.), lari, Bilr7
tP.<l!
teqo r do n .go dni zebrało
i"
napeł· nić I' Folityc m h H1t!er-nnk eh 1 ri :,i n 1
µłerw.s:r.e mltjsl'a O\ll;urnęł, : Marl ~ Gr:r.r tn111ik (150 proc.) I Helf'lna Pawlow11k;i
Ono•6w
f.Conr„ntr~•y'nvcli
i_,orl i nini 111ia1ąc !lwarem malrń' ą ~will!tlic(', W 0 cuki.
lak (184 proc.) I Zofia Ko11wprsl"' {1'78 (143 prnr.), a w tł alni („uór.tki"): Fc7.l'm \:np'1111' 1d1'i„, ;\(' w nierllit•I(' rlnia ~ł q1~rl
w11ni11 na ~w. Mikołaja clii ci skrncai • sohip
proc.).
llksa Pakulsl•a (HU.IS 11roc.) l \Vł:vh-
czas !u1\C', 101 i śpl~w m pio-encJ,, W. r6d Cil· ni,i o 11odz, 14·r.i w l11knl11 •;, ielllcy i>rzv ul.
W W!IJ!ólzawridnidwle 7. spolow.vm Rławt' l"l•zrmir.ń (155,l Jlroc.) Stanishw
lej womnuki wy1ó:lnil11 się Jlll!lkil - rod1r1\- N<1wr11t 1 r :ll / .~1;1z0k 1i,1,1. u1z ·d o .q•·;i,pd_
' Y1nzrdzll m11jstcr Czla1>h'111kl (1~3.6 l\:ubik wyk<mal sw;\ normę w 161.'7
stwo -'- dzieci tow. tow, Chnjno,-kirh - por. k<' cllt1 i"1ot i uoJ l" 't. l''l ktor. zai'l' reooticrn i sprrnlilczki 1.nJ.:ła1Mw. Pncznwr.ly ocl ~'flPf' 0'40hy 7 p·· r;li!. 74:1
proc.) To:.nc•zaka (n2.2 J>roc.) a ~alowy proc.
.
~ h°()j<i_,
• bn.irot 'U 1 l'r1111.) Szclrsta (HllJ,7 11rn<1,).
W l'Zł'B Nr H w 'ni7,nil.v się: tlrJI'•
•I alnla .,A" (l lfl,9 Jlroc.) " •pr7.rddl. na Cich1><•eyl<;t• i 81 nl1Ja~·a :Gimnowlodztkalni „B" (117 proc.}.
ka, a w PZPB Nr !Il: trfon10. Wach.! 1t,

ado
•~w„

----

da s ero"
.tr

V z B r na óse k eh autome- Mari<! l\ldczan•k i R lina K11.cr.nrowtycinJ cb WY\J~i:cddła Józ:efa Wróbel ska.
(16Z proc.) H'nrykę Sadowską f152
W FZPB w Ąndrychowie w erz~·
proc.).
dzałni (928 wrzecion) pierwsze micjsr.a
W PZPB Nr 5 w przędzalni („czwór uzyskał3r: Aniela Bi:i:oń {13$ p1·oc.) i Wła
ki") pi rw:1ze miejsca :ta,l<;ly: Janina Fi

dysła.wa

Stachlli'a (135.4 1>roc.).
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Na Zielonqa. Rąnhu na;taniei

Hala Targowa
PS-S
ieguluje
poziom
cen
~awodo.
w
vcii
•
'"
d
'IL.
O zyw1ony. ruc.n
prze

PROKURATOR KOZŁOWSKI ZDAŁ
sPRAwozDANIE PRZED ,
1
two z Zielonym Rynkiem wpływa wyraźnie PRZEDSTAWICIELAMI RAD ZAKŁADOWYCH
na \~~a~illt'zacj~ cen wkhahndlu PIY'kvalnym. + .
1
O k rc:gowa Komisja Związków za wodo·
·v m eresw szero 1<:
rzesz onsumen ,o·w, „ .
Łod .
. ł
k f enc·ę Oddziałów
jak 1 PSS leży wzbogacenie asortymentu to- ")eh w
zi zwo a 1a °:1 er
j
warów przedświątecznych w pla.cówkach sprze Związk ów Zawodowych· 1 Rad Zakła~owych,
daży PSS. jak również utrzymanie cen na po- w dniu lG grudnia b. r. w dawnej. sali teatru
ziQmie.
I „Popularnego", przy ul. Ogrodowej 18 ·
, Już teraz Zielony rt-i:nei~ należy . clo _najlańOb. Kozłowski zdal sprawozdanie z dtl~
szy~h w Łodz;. a to d z 1ęk1 sąsiadujące) z mm lalności prokurutury. Wyjaśnił zebranym, ze
Hall Targowej PSS.
(Dz.)
wiele spraw zostało wykrytych przez społe·_

'l •
w pe1ni

świqieczny

!edn ym ze · wskażn ~ków zbliżających się jest równa tej. jaiką żądają od nas sprzedawJe.st wzmagający. się ruch .w sklepach, cy przypadkowi „ze wsi" i wynosi 600 zł za
mi ędzy innymi w Hali Targowe1 PSS przy kg, ale miód ten jest pewniejszy, bez dornieZi elo nym Rynku.
szek melasy, cukru itp.
Zarówno na Zielonym Ryn.l;:u, ja"k i w Hali
N a tomiast jaja są sprzedawane w Hali TarT~"rg o,~ej obserwujemy znaczne ożywienie. gowej ,po 330 zł za mendel, a więc mniej w1ęSilczegol11 ym POIPytem cieszą się wśród na- cej w takiej same-j cenie, jak i na Zielonym
bywców arty.kuły 5pożywcze , które powi.na y Rynku, a nawet i drożej.
znal~źć się na tegorocznym s tole wigilijnym,
Ogólnie biorąc , Hala T.argowa s·przedaje
a w1t;c ryby, masło, jaja, miód. \lv Hali Tar- taniej, ni,ż w sklepac11 i na rynku. J e j <Sąsiedzgowej PSS w działach sprzeda,ży zabawek -~-~·-"""0
~-·
dziecinnych, kapców zimowych, choinek paczel'1stwo. Mów~a podkreślił dobrą wspołpra·
l!Uje zamęt i llok.
cę z Komisją Specjalną, z Milicją Obywatel.
Decydującym wa.runkiem nabycia tych arską i Urzędem Bezpieczeństwa.
tykułów jest cena. Kształtuje się ona różnie
Tow. Burski omówił szeroko uchwały rozna poszczególne artykuły jwiąteczne i spo..a.
korzystarą
centra•llłeliiO
szerzonego plenum Komisji Centralnej Związżywcze. Na ogół w Hali Targowej ceny są
l~
y I.iii
&
&
fUi ~
ków Zawodowych, z podkreśleniem współzanieco niższe, n iż w mieście. T-ym się tłumaczy_
h
ZctrZqd Miejski w Łodzi \Vydział Apro- wisko,
adres, oraz zakład pracy. vVykazy wodnictwa oraz zadanie Rad Zakładowyc w
też znaczna ilość nabywców.
Cl10 nk
wizacji - podaje do wiadomości administra· składać należy w Wydziale Aprowizacji Za- umasowieniu tego wspaniałego ru :hu.
i a la.dna i duża kosztuje w Hali Tar- torów uomów, komitetów domowych i wszyst rządu Miejskiego w Łodzi, ul. Legionów· 10,
9owej przeciętnie 250 zł, a wyjątkowe okazy kich tych, którzy załatwiają formalności zwią- pokój 234 do dnia 23 grudnia rb. włą-:.znie.
Po sprawozdaniach wywiązała się ożywia·
drzewek osiągają m~ksymailną cenę 350 zł.
zap.e z rozdzielnictwem kart w domach, po- Terminowe złożenie wykazu leży w interesie na dyskusja. Obecni zadawali dużo pyta1'i, na
W porównaniu z ,rokiem uibie.głym, gdy w siadających centralne ogrzewanie, iż w związ każdego posiadacza kart kat-. pierwszej korzy- które' dał odpowiedź tow. Przybył.
handlu prywatnym i rpokątnym cena ładnej cho- ku z· wprowadzeniem· z dniem 1 stycznia 1948 stającego z centaralnego ogrzewania, bowiem
· 11 k 1
· wynosi'! a d o 600
Tow. \IVidawski zreasumował wypowiedzi
1
. z·ł o tych ' nas t ąp1·1 a znacz- roku kart opałowych zainteresowane osoby niedostarczenie go spowoduje wstrzymanie na
na zniżka cen choinek. Sąsisdztwo Hali Tar- winny podać w jak najszybszym terminie wy/ lemych im kart opałowych.
w dyskusji i w krótkich słowach określił zna.
;iowej z Zielonym Rynkiem Sl!Jrawilo, iż pry- kazy osób, upTawnionych do pobierania kart
Administratorzy oraz komitety domowe czenie tej konferencji. Na zakończenie wewatni. handlarze__ choinek zmuszeni byli zrewi- kategorii pierwszej, korzystających z central- winny natychmiast przystąpić do sporządza- zwal wszystkich radnych do wytężonej pracy,
dowac wysokosc swych ma•rz zarobkowych. nego ogrzewania.
nia 'wykazów i rychłego dostarczenia ich Wy- ażeby rozszerzyć współzawodnictwo, jako jeHandlarz prywatny z Zielonego Rynku, sprze- I
vV wykazie tym należy podać: imię i naz- działowi Aprowizacji.
dyną drogę do dobrobytu ~wiata pracy.
dający choinki, pobiera obecnie ceny nieco 1 -~---------------------------------------------------------tylko wyższe, o 50 do 100 zł, aniżeli w PSS.
lłl
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więc w :pierwszym rzędzie zabawki.
Duża lr»lka,
wzbudzająca
najwyżstzy zachwyt u najbardziej kapryśny·:::h z milusi1i.-

A

•

poc1ąg1

Wobec przewidzianych zwiększonych przejazdów p.odrożnych w okresie Świąt Bożego
skich. jest jeszcze b. droga, gdyti: kosztuje Narodzenia, niezależnie od pociągów pasażer
'.}.250 zł, ale „na mieście" taka, a nawet nieco skich przywróconych do kursowania od 19
grudnia h. r „ zgodnie z zimowym rozkładem
mniejsza lala, kosztuje 3.000 zł.
Lalki te produkują zaoclady wytwórcze „Spo- jazdy, uruchomione zostaną ponadto dodatkowe pociągi pasażerskie, jak następuje:
tem" w kraju.
Gdy nie można
susową lalę , stoją

sobie pozwolić na tak ltLkdo dyspozycji i możliwości
• rodzicielskich kieszeni względnie tanie konie
na biegunach, wirujące bąki i wielka ilość in- ,
nych cudowności z krainy marzeń dziecięcych.
Gospodynie jednak interesują najbardziej
jakość i ceny ryb, mUllla, jaj j miodu.
I pod tym względem Hala Targowa - z
wyjątkiem moż,e jaj. wiedzie ;prym przed handlarzami Zielonego Ry.nku oraz prywatnymi
sklepami.
Cena ż y w e go karpia wy nosi WO zł za kilo,
il w ' ęc- 20 lub 30 zł o tych taniej, niż w pr yw,1!nych sklepach rybnych. Kilo śniętej ryby «1rirlacza kosztu je również nieco ta11iej . niż w
pryw<;hym- sklepie rybn m, bo 190 zł.
Cena miodu w Hali Targowej w zasadzie

Polski

~om

tet

Zywnościowy

W najbl i ż s zym czasie ukaże się w „Dzienniku Ustaw R. P." raz.porządzenie Ministra Aprowizacji z 25 li.stopada rb. w S'Praiwie Poli;kiego Komitetu Żywnościowego.
Komi tet ten ma być przy Ministerstwie
Aprowizacji organ em doradczym we wszystk;r.h <>prawach, dotv(;ząc y ch wyżywienia ludności.
\IV St · ład jego
wchodzą przeds.tawic1ele św i a ' a ncmki, rzeczoz.nawcy w sprawach

„

k • • •
w o res1e sw1ątecznym

Poe. pas. Nr 223A kornunik,a-:ji WarszawaLegnica kursuje od 20. 12. do 5. I. 48 z wyjąt
kiem 25. 12. Koluszki odj. 22.20.
Poe. pas. Nr 224A komunikacji LegnicaWarszawa kursuje z Legnicy od 21. 12. do
6. I. z wyjątkiem 25, 12. Koluszki odjazd 4,57.
Poe. posp, Nr 401 Warszawa-Gdy:i.ia

~w~6~(f1 Za obrazę
Il

·

~

Prezydenla R. P.

Pr zed OkrQg!rwym Sąde:n Karnym stanął oskarżonego Sąd pod przewodnictwem sędzie
Józef Rogut lat 60, z zawodu piekaTZ, oskar- go Miętkiewicza skazał go na 8 miesięcy wię.
zienia. Oskarżony został aresztowany na sali
żony o obrazę Prezydenta R.P.
Prokurator podkreślił. że w osobie Prezy- sądowej.
denta widzimy pierwszego obywatela państwa,
* *
UKARANI BANDYCI
który reprezentuje ustrój demokratyczny. DlaStanisław Mońko i Józef Goraj 9-go i 13-go
tego l.i:enie osoby Prezydenta jest obrazą ustro
kwietnia ubiegłego roku z bronią w ręku doju i demokracji.
Za obrazę Prezydenta R. P. grozi kara do konali dwóch napadów we wsi Br.atoszewice
w powieo::ie brzezińskim, na gospodarza Józepięciu lat więzienia. Z uwagi jednak na wiek
fa Rosaka. Zagrozili użyciem broni i oświad.
czyli, źe w lesie jest jeszcze 40-tu ludzi. Zabrali Rusakowi pieniądze, garderobę, obrącz
ki i świnię, pobili go i zagrozili spaleniem zażywienia· ora'l przcdstawicie•l e zai.nternsowanych ministE!rstw i urzędów, Związków Zawo- budowań w razie złożenia meldunku do podowych. organizacji społecznych (6:PÓ'łdziel sterunku M. O. Wraz z nmi brali udział w
napadzie Władysław Dutkiewicz i Stanisław
czości, kupiectwa) itlp.
W dniu 20 bm. odbędzie się w Minis·ter- Pełka, za któryini rozesłano listy gończe.
Gtwie Aprowizacji pief'WlSze inaugmacyjne zeSąd pod przewodnictwem sędziego Zawadz
bra.nie członków Pol'Sk-iego KornHetu żywno kiego skazał oskarżonego Mońko na 12 lat
więzienia, a Goraja na 10 lat.
ściowego, na któryrrn ustaJony będzie program
Oskarżał prokurator Kubik.
prac lila najbliżsią przyll'lłosć.

*

rozpoczyna

$Wą działalność

przez Kutno kursuje z Warszawy od 20. do
24. 12. od 27•12. do 31. 12. oraz 2, 3, 5, 7. I:
48: Kutno odj.12,23.
Poe. posp. Nr 402 ·Gdynia_:Warszawa
przez Kutno kursuje z Gdyni od 19. 12. do
5. I. z wyjątkiem 25; 26. 12„ 1 i 4. I. 48. Kutno odj. 19,00.
Poe. pas. Kr 323 komunikacji Łódź Fabr.Warszawa Gł. z powrotem i pas. Nr 326 ko.
munikacji \IVarszawa-Łódź Fabr. kursują z
Łodzi Fabr. i Warszawy od 20. 12. do 7. I. z
wyjątkiem 21, 25. 26. 12. oraz 1, 4, 6. I. Łódź
Fabr.odj. 7,57; Warszawa Gł. przyj. 11.18.
Warszawa Gł . odj. 17,10, Łódź Fabr przyj.
20.14.
Poe. posp. Nr 1601 komunikacji Warszawa
Wśch.-Olsztyn kursuje 23, 27 i 29. 12. z
Warszawy 16 55.
Poe. posp.' ·Nr 1602 komunikacji OlsztynWarszawa Wsch kursuje 22, 26 28. 12. do
Warszawy 21,50.
Poe. pas. Nr 123A komunikacji vVarszawa\Varka-Kraków kursuje z Warszawy od
20. 12. do 7. I. z wyjątkiem 25. 12. Warszawa
odj. 20,05, Kraków przyj. 5,39.
Poe. pas. N.r i24A komunikacji Kraków\IVarszawa prze Warkę kursuje od 19. 12. do
6. I. z wyjątkiem 25. 12„ Kraków odj. 19,30,
v\Tarszawa przyj. 4,38.
W związku z uruchomieniem dodatkowych
pociągów w okresie od 19 grudnia do 15 sty,-:z
nia 'Y:e wszystkich pociągach pasażerskich·
skasowane będą ,;wagony z miejscami numerowanymi za dopłatą" jak również pyrekcja
Kolei nie będzie wydawała zezwoleń na stosowanie ulg dla wycieczek szkolnych i innych
grup podróżnych oraz nie będzie rezerwowała miejsc. przedziałów i wagonów dla zbiorowych przejazdów.
Podróżn'i wyjeżdżający z Warszawy pocią
gami dalekobieżnymi w czasie od 20 do 24
grudnia, niezależnie od posiadanych Biletów,
ważnych na przejazd, muszą zaopatrzyć się w
kasach biletowych w kupony be:z-płatne, zezwalające na zaj~cie miejsca w pociągu dalekobieżnym .

KOMUNIKAT
Poclaje sią do wiadomości , że pobór kanrlydatów • ochotnili:ów do Oiicerskiej Sz..koły
lotniczej- trwa od dnia 11 do 20. 12. 1947 r.
prze demokratyczne organizacje młodzieżowe.
Warnnki przyjęcia do Oficerskiej Szkoły
Lotniczej:
1) wiek od 13 do 21 lat życia; 2) zdolność
do służby w powieirzu; 3) wyksztakenie 0 •
gól11e - mała matura lub szkoła zawodowa.
ST.czcgółowe warunki przyjęcia
pctladzą
kand)' clatGm - or:hl'tnilrnm do wiarlomości orga
uizacje m!odzfr?·iwe.
Komcndant RKU Łódź-Miasto
Zemsla-Dzinbiński major

Z DOMU KULTURY MILICJANTA
W Domu Kultury Milicjanta odbędą- _ się
.ouj['lce imprezy:
W sobo t ę, dpia 20. 12: br. - godz. 16·ta
film p, t. „Ulica Złocąńców", seria I, prod.
godz.
[ranc. \IV niedzielę dn. 21. 12. br. 16,30 - film p. t. „Ulica Złoczyńców" seria I.
prod. fran c. Godz. 10-ta rano - odczyt prof.
Aleksandra Cichockiego p. t. „Społeczeństwa
w o!c esie barb ar zy ń s twa". Godz. 17-ta wieczore i-; taneczny.

lldsi
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lusińskich po zł. 250.1 Rada Zakładowa zaprasza na choinkę 1 sierotę z Łódzkiej Rodziny
Radiowej w porozumieniu z referatem socjal.
nym Wytwórni.
Gwiazdka odbędzie się w świetlicy PWR,
ul. Łomżyńska 8/12 w dniu 21. 12. 47 r. o
godz. 15-tej .
•
C , Z. P. Wł. - POLITECHNICE LODZKIEJ
Wyd,.iał włókienniczy przy Pol~technice
Lódzkicj otrzymał od ~entralncgo Zarządu
Przemysłu ·włókienniczego hojny dar, a mianowicie maszyny do warsztatów doświadczal
nych oaólnej wartości 100 milionów złotych.
"'
OBOZY ZIMOWE BRATNIEJ POMOCY
Bratnia Pomoc Stud. Uniwersytetu Łódz
kiego, organizuje szereg obozów wy:poczynkowo-sportowych na Dolnym Śląsku; a mianowicie w Karpaczu (Bierutowice), Szklarskiej
Porębie, oraz Obóz Zdrowotny w Dusznikach.
Czas trwania obozów od 28 grudnia do 12
sty cznia 48 r. Prawdopo dobnie w obozach zi.
mowych organizowanych przez J3P. weźmie
udział około 500 uczestników.
Należy podkreślić wydatną pomoc i przychylne ustosunkowanie się do akcji wczasów
zimowych dla łódzkiej młodzieży a:.r.ademickiej Min Oświaty. które przyznało znaczne
subwencje oraz Związku Zawodowego Pracow
ników
Robotników Przemysłu Włókienni
czego.

TEATRALNY ZESPOŁ AKADEMICKI
Staraniem BP stud. UŁ powołany został do
życia
teatralny zespół akademicki „Gęsie
Pióro".
WIECZORY DYSKUSYJNE
W stołówce akademic:kiej „Gęsie Pióro"
odbywają się w każdy czwctrte~ wieczory dyskusyjne, na _których poruszane są tematy
spoleczne i światopoglądowe, dotyczące współ J
czesnej rzeczywistości.

KSIĘGOWY
samodzielny
POSZUKIW AN\'. NATYCHMIAST
Zgłaszać się

do Biura

Ogłoszeń

„Pra-

sa",. Piotrkowska 55.
-.::-~:~::;·::::::::::::::::::::::::::::-::::

ryby
C .ewnY
na
okresie
ust•Uone
tnz-e~świątecznym

Łódzka

Wojewódzka Komisja Cenmkowa
podaje do publicznej wia'domości maksymalne
ceny hurtowe i detali -::zne na poszczególne
gatunki ryb, obowiązują:e w sprzedaży od
dnia t.6, 12 1947 r. na obszarzr c;1łego województwa i miasta Łodzi:
/
Artykuły
Cena
Cena
Karp żywy w hurcie w detalu
świeży i śnięty
24;i zł.
300 zł.
'GWIAZDKA DLA MU USlŃSKICH
Na terenie W y two,1 n1 Radiotechniczn ej im.
Szczupak śnięty
170
210 "
gen. Świerczew skiego wrą gorączkowe przyLeszcz śnięty
90
110
qotowania. Pracownicy oraz członkowie Rady
Lin i karaś
125 "
155 "
Zakładowej wykonują ozdoby na choinkę dla
Srednica
swoich dzi eci. 90 dzi eci otrzyma gwiazdkę
ODCZYT DYSKUSYJNY
70 "
90 "
na I.Cór ą s k ladają stę słod y cze i inoe cenne
Dziś dnra 19-go qrndnia br. o godz . 19-tej Drobnica
45 "
55 "
[Jre zent y
Referat SricJdlny PvVR w ramach w lokalu Miejskie.i Galerii Sztuk Plastycznych Sandacz
230 "
28~ "
akcji socjalnej przeznacza zł, 1.500 na jedno 1 (park Sienkiewicza) od.:zyt dyskusyjny K
200 "
260 "
dziecko , Ratla Zakładowa wspólnie z Kołem Mackiewicza na temat: Co to jest sz•tnka~ Karp mrożony
Ligi Kobiet daje na gwiazdk,Q dla swych mi- 1(malarstwo, rzeźba i architektura).
Powyższe cen y maksymalne zo stały u~ g ó d

„

nione z przedstawicielami Centrali Rybackiej i
Spółdzielni Rybackiej na posiedzeniu w dniu
i6. · 12. 1947 w siedzibie Wojewódzkiej· Komisji Cennikowej. Jednocześnie podaje się do
wiadomości,
że
tak Centrala Rybna, jak i
Spółdzielnia Rybacka przyjmują zamówienia
od poszczególnych Zakładów . pracy, stosując
ceny hurtowe. W związku z tym Rady Zaikła
dowe winny zainteresować się sprawą zaopa.
trzenia w ryby swych pracowników w okre·
sie przedświątecznym i jak na.jszy.bciej wJnny
poczynić zamówienia, i tym samym l.Imo~
wić pracownikom nabycie ryb po cenach niż.-·
szych od maksymalnych :en w detalu.
Prz~rn·odni( Zó1C:Y

(-)

Komisji Cennikowej
Tomas
Wiceprzewodniczący

Wł.

l. .\mbrnziai

I

GL0S

Nr. 341

~ronika
KaliszalMąka
P1tąek,
19 grudnia 1947 r.
Dziś: Dariusza.

'
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- '

tłuszcze śledtie

na kartki

·

Str. V'

KAL IS Kl

'
żywnośchJti.ve

z
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gr dnia

·

ne, od:::in~'.k 24 - ,2.3 raz.om 2 puszki; j razem 5 'kg; mąka P""e:nna, c,.i·:::inek l 1
clej kokosc~wy, <Jdcine:k 26 -:- 27 raz·er;i 1- 12 razem_~ kg: ślt:cf".ie, dl-:~:-:·ek 13 I__ k?; :11\dło ~<le .~ra:nia_, <1 <brwk 29, pol j l 4 razem O.t:J k~-.
.
.
, .
1'a1\alka a ~,013 ~i_:_kR·''·
i Kat. ł Rod1:. Cn;~h 7 :.- trn. "WF'ek ~ Kat. ~I.- \~n.eb z;yln1. od 1 mi:J, 1 -: 13 \ 12 razem 6 l<r;; n•alrn r~ 7:r'•J1::i. odcmc:k
Inform. kolej. i biuro podróży Orbis"·· kuły:
raz-em b„5 kg; mąl~a f)'szen'.1a, orlc~nek.! 13 - 14. ra1em I h:: CU·kh. C''.:lr:irn;k 15
tel. 12-95,
"
Kat. I. Chleb żylni oodn1:»k I - 17 14 - 15 '.·azrm Lv l_•g.: ~uk1:r, cd~~ne~ l - 16 raZPi!l 0,'7l:1 ki:;; śledz'e, oc'.r'in.ek
1razem 8,!? l,,g; mąk;;i pis1.enna, oddne.L.: 18 - 19 1azem 0.:.4 kg, sledlle, odcmek 19 - ·20 rnzPm J ),f.!.
Dyżury
aptek
·
18
19 razem 2 k.g; oukier, odciniek 16 - 17 razem Ll kg.
·
! v t JJ n d Ch'"h · L„r ..,d,-: 1. 1 _
J
·
ut Ili C'l b · t · d ·. l
"o z.
zv., „, .. ,·ne,
10 ·1 8 .._a.
Dziś dyżuruje apteka
mgr. Pewnie· I· 20 - 21 rnz.em 051
' <g; k·onserwy mięs·
.,a · · n e zy l11, Q · cme.; 1
r"ze•11 1.•.i l·rr·
s'!,od1'0 · c,,.ic'·"'"k
g ~ 10
- l
\ ..... > ....... ' \..}
;J , ,,_! _
'.;iego, Piac 11 Listopada 4.
l
HAWWW•„"'
;_.., '
i razem 0.5 J.;n-

'telefony
Komenda MO 16-62.
Miejskle Pogotowie Ratunkowe
Pożarna_ 21-77
'. nformacja Pocztowa _ 12·1 J

Zarząd .Miej'8J.:i Wy<lzia.ł Aprnwi:tacji
w Kalisz.u za\.viairlamia. ż0 \\' sklep;;i<:h
Straż wlą·czonych c1o miiejsoow-ej sieci roz<l;zie!
cziej są "ryda·w ane na kaf'ty żwn.aściowe
I z mie5iąca grndnia br. na.stępujące arty
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T atr Mieis1d
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ze~@rań pli' ,. 1·nych 111raz5·:nr;ai·~~.~;~~pl.\źo.~_t~:~.:~;'.,;~.~~;~e;l~
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· ··· '

Dziś z pow<0du generalnej p.róby teatr .
· .
· ""
~amk1nięty.
! W sobotę 20 bm. o<lbę<lą się -rn1stępu- Pi.skorzewie
0Jz"Ś
.i 1·ące zebra.ufa kół PPR:

„

- ·

'

· · "

go<l·zinie 18 Lektor kl\v. l - o, 25 k~; ś!'2rlzie. "'irinek 9 - O,S kg
·
Seria .• M". .7VIl 01•»o ś,,.:. ,,,f.e, o<lcine<k 1
Kina
'
a.
·
9g . ..,.,
1• 1
- ..,1°·1·,,..,k~~~w''''d
P\lństwowe
Zakłady
Włókien11kze
Fabryka Lemieny . i Samopomoc -: ~k 31 ~~em O2~' '10".' , '~L' '"";;~·:
0 ,g, cu " 1._.r, 0 cmd
Ktn-0 ,,St.ylowy" wyświetla film ame·
·
· "
. .
. Chbp-ska o a.o<lzinie 17. Lektor tow. Lu- ctnf'
·
,,B1da,rnta
o g-odz,i.rnie 13. Lekforem
I
"'
_ o 21 ka
1
r)kańskl „Trium~ doktora O'Conoiora".
!cz.a.< ,,eon
, ' ~·
Kino „Bałtyk" wyświetla film produkcji. Je6t tow. TomRsze:~ski;
·
PCH 0 go<lzln"e 16, Lek lor t()w,, Le· j ,s_eria ,.D" o<f O 7 \ l<tf::.. J\~le~o. świeze.
1merykańskiej „Betita tai1czy" i dodatek.
Fabryka Ko11fekcJ1 Q5rodek Nr 3 0 fi\l '.''an.-10\\'ski.
. 0·d:c:11nf'k l - 2?. r ;o72m r htrn\\·-; mąka
Kino ,,Wolność" wyświetla Hlm pro· <lzinie 18 . LE'ktm tow. Fllipowk::z Zo~ia.
Kofo MO o g-o.d'ziniB 8 rano. Lektor I fJ:zen,.,a, odc'ri"\31 .- 2 l~g; ~uki-er.. addukcji amerykat1sldej pt. ,,On czy ona".
Fabryk,a Koronek I(lockowych, ulICa t0w. flL·nurh;i \V1Ari~E-ław.
· j emek 29 - 0.20 ki;:-; ;:ulc·<>rh cdcrnek
---~.....,...,_._ ______ _.._._._.._....,,..._....,,......,....._.....,.....,.,...._._.._...,.....,,...._._..,=~ ................. ...,...""'".~..,,.,.....,,,.._._ 1, 30 -. 0.3 k~!'; mydki l0 a1. ,.U. nrta", c·d·
cin"k 32 - i ka_,,-;:i,ł.Pk a wo gram.
I:.
I
Srcri~ .,D" od 7-12 lat. Maka p<~.~1na,
D<ldn~'1< 31 -.- 2 ktr~ culder. c.-l»h:ok 29
- 0,25 kQ: cuk1"'rl~·i. rrkir.ek 30 - 0.3
9
A
1
U
~v~~
~""' ~ol 'I• 4
kg; czp(.;.,.,J;:ida. e<lr.inek 1 - 28 raz.pm
O
"il'
..
· ~
.
""'
:!<1t. ' '
:Płf""
°Z~ '!'Jl! 11.
M
t::i h11c::rk::t: mvdl0
1 2 tab!kzki a 100 gr
Na pod 5 tawie 7.'lrządie11ia Min, Administra- razy w ciaq11 roku, wprowadza obecnie tę za· w mię;;n i jaja, a !
prizwnli ll<'l zorient-0· t\lal. .. Unr:a", odcinek 32 _
I kawałPk
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oraz Min. Ziem Odzyskanych, sadę i u nas.
wanie siP w nasrvch mo7.1iwn~r;ąrh eksport'JDoktarfop prznn„"W?"IZ"ni"! spi,;u i szybl-ie wych w zakrP«;e b 01rnnńw, ]·nn<Pr"' mief'ny:h,
wydanego w porozumięniu z Ml.n. Rolnictwa o'Prarnwanie ieqo wyników he<l7,'P fh1ią pnmn· drobiu i jaj - ąrty>rnłtiw nhP<"niP hnrdzo po, Reform Rolnvch, Główny Urząd StatY'St.ycz- cą przy 1t!'tal11ni11 planów 'lil0pn'r~"ni11 ha in ~n1k'w n'·r:h na rvnkr.ch 7n "'n• 1-.nyc;:l1
ny przeprowadzi w okresie między 2 a 10 sty™"'-'*'
uuw
=
Cli Ptiblicznej

łt~ 11.~

cznia 194s r. spi-s tn:ouy c1i1ewnei i kur na ob·
szarze całego państwa. Spis przeprowadzą
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gmi,n wiejskich i miejskich w paszcze
gólnyc.h gCJ<Sp-Odarstwach, wedlug stanu pogłowia trzody chlewnej i kur na dzieli 31 grudnia br.
Dla snrilwneqo p.rzeprowadzenia spisu, za-

kl'. 1• n•

bvć !tn'i\e.ntar:v·7aicją rc·"znią 1~·.o;cvstl·i.cJ1
arh-kulóv,· r·e;'.{'<Jm nk'\\ anvch. me zrea·
lnnyrh zfemlnnłridów. Doniost" ·w~cr.enie dla lizowane orkbki karf ż~nvnoŚCl'l"·vch
rolnirrwa ma róvmi!"i fakt 11trzvrn„nia obnw1ą- tracą s.wą w:::i 7nt'ŚĆ. Orlcinki na chleb f
wją<' •ch <lritychr:"zas f<S•non jP«iPnny) 1ed.noli- mleikn SC) ~ a711·"' rln 31 grvdnia br.
tych w całvm kraiu cen na nawrny szhicz'le.
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Poclział nil i1·ozńw sztunnvch na wri jewódz-1 [\ahsz, dnia j ," 17. g4 7 m,<U
twa 'ZPstal doknnany przez K'lrnisi'l f(0nrdy·
Z:łf7:,ld Mir iski w J( !km
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i~

1.ff"ll~ ,;ł

lf1.i(j e:;12~

f:\.

0

Na ostatnim posiedzeniu · Komitetu Ekono·
miczoego 'Rady Ministrów zapadła uchwała w
sprawie sprzedaży nawm::ów sr.tu.cznych. Sprze
daż nawozów sztucznych ridhywać slę będzie
w tasadzie 7.a gotówę. Dla na.jhieclnie.i11zych
rolników pewna ilnść nawoiów hędzi<> rn'l])ro·
rz dy gmin powołują komisje gminne z wój·
kl spnevazy
" · -k re· mH7jną dh1 Spraw N'lwnznwvrb
wadzona na k re d yt.
arun.·
Przy potern (e w miasta h - z burmistrzem) na czele. dytowej mają być ustałone dodatkowo.
dz''llo. na vozńw: . Komhja \·iern val'I s'.ę w
W celu prawcli„ni11 prawdziwo~ci dan eh,
· Sprzedai na·wozów s'!:lurzn ·c:h ·et>t wolnR pierw.- ·m r7ęfl7.ie z!'pntmboW·lni imi,
zgl ·

w

powla owe władze dminhilra<'yjne poy,
k misje powiatowe, -1dóry~h za.daniem

tują

wiarygodności wyników 6JliSU

kontrola

od wi;zelki<"h
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dostawy zhót czy s'l:onym1 przez spó!dzielnie ter nowe.

zl tqc I

na potrzeby gospodars·t~·~ ·e1·sk·1ch

~:t~l~g~r:_ :p:::~~::;aaic: :az~:r:~::::~:i:

gl !'.lm.

Po\\"YŻ'"7? od; lrnh· n~ 1 f'ZV p~hrBf '"
terminie O<J rlni;;: 24 grudnia br 1T;:dm;„,.
n1a się, że w Z\,·ją 1 ku z m:fr:w'1 6 ję od-
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Na scenach leningr,;iclzkich

w:yst wi0no -0·
titwnrów · rul7iecki•'h
i powia.
·
. .
·
.
·
dramaturgńw i komp. oi:yt~Hów A;;::adem Teatr
gminami.- W dktad komis3'i ~minuych
"
· •
Ópery i Bale! u wyi<tąp1ł z premierą nnWO'!]
towych
wchodzą
ins·ttuktorzy
hodowlani,
·
· opery I. D7ier;i:yńsk.iego „Książę jezioro", któprzedstawiciele zw. Samopomocy Chłopskiej,
W bieżącym roku pomQC Państwa dla Jiar<la zł„
krótkotermin()W€ pożyczki 1· n~j bohaterami są party.zan::i radzieccy: Wf el
szkół rolni<:.zych itp.
·
gospodarstw chłopskich
przekrocZ\'ła bankowe różne 2.fi miliarda zl., kim wydarzeniem '!' lemngradzkn:n. 7,ycrn t~a...
1
·1· d ·
l
h S
k.
b .i
t. ·
I
k ł trnlnym była premiera W. Murndellego „W1el
Spisy zwi•m:ąt gos1v:H1iJr5kich, pp;eprowadza· kWOl~ 18 m: 1ar ow z ot~c . ame ~e- pr 7e tlll'f'.·~a ; us !OJU ro neg{) o {)o ka przygocla" w _Małym Akadem. Teatrze Opene byly dot:chczas w Poloce r<iz do ro.ku. na\ dyty 1 dotaqe na zakup_ 1_nw~ntaria
1.100 milvmow z.!. . .
.
rowym. z gorącyu~ p:zł'.jęciem. sp?t~ała ;ię
30 czerw1- • Jedna~ ,dla trzo~y chl.ewne.1 i .ln1_r, weg<0 wynoszą 6.857 m1li<rn,rw złotyc,n,
Porn t_rm na hkv•1dacJę odkigow, za- sztuka A. Dow~zenk1 „h•\11tnące zvcie'. i:ysta
~e Względu na duzą płvnnosc z~1an w ~tame na akcję siewną -p<Jna<l 2.100 mili'11t1Ó\V kup na WOZfn' l'.ztncznych. tr akkiri'nv o- i wiona przez ..Akadem . Teatr Dramat.. Pan~tw.
ich pogfowiil w cląqu roku - iest to mewy·
ł
b d
.
k d .i.
• .
.
•
, _ b ,
d t
hł
Teatr Komeci11 wysta•vtł z poW<idzenJPm kCJ<:tarczające. Toteż 'Główny Urząd Statystycz· z ., za U 0~ra Wsi z re \tOW pa~ 1 a; inne pir,.tr ;€) g0 sp<l ar~ w. c op- medię w. Ma'i5il i M. Czerwińsk.ieqn pt. „o
ny, za przvkł11dem innych krajów, w których stw()wych l bank<lwych w ramach Mr- sk1qh pomoc Panstwa wyraz-a s1ę cyfrą przyjaciołacn . towarzyszach". Wielki Teatr
~pisy trtnrlv rhlewnei są przepro'\l\•edzane dwa ni.sterstwa Odbudowy ok<wło 2,5 · mi· ok()ło 2.700 milionów zkitych~ ·
Dramatyczn'1 im Gorkiego wystąpił z premie
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KalH<cr-Turnck:Iej Ko.Jeti
\\latowej ogłasza przetarg· na u:szyc1e
9
ł
t
p '1 k' h f.\ I .. p ' t
~9 P' as.zezy YP'~ o~ 1n'. ~·C'.'~1 an: W·~
wvch wrnz z 01o<latkam1. Sukno dostar
czymy firmie prz ·iętej po przetargu..
,. . ·,
.
d .
Oferty \\ 11!1_'.:) bvc. złozone P?~ a,,. re.
i;:.ern. Dyre~c.11 K_ab~ko-T;.ireck1'.e.1 Kolei
Powtatowe1 w Zb1er5kU d10 dma 15. I.
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Ceny

KALISKIM

30

25

25

r)d

'11-120 mm
od 121-200 mm

45

40

raz Poszuk.

60

od 201-300 mm
powyżej 300 mm

75
90

55
65

za wyraz

na Pomoc

zł

za wy
zł

pracy 15

85

Złóż ołiarę

pr.emiern Teatru.

h~?zie

Zimową

I
•

sztuka

najbliż-

O, Be'.g-

!rasztUkę
L e~~~g~~~~r~=~~l
DM~~;cznn~z~y~~;~
~n
..za imarkę
w1!

1

A. Suro

„M1a:1rn •

o

I

·
~ : ': - .- . ·
- ·.
,
są prz·enos1c;elam1 w1-elu chorob zakaz-

.

n vch.

W ·myśl obowiązujących przepisów
wszyscy mk.szkaticy oraz wszystki-e in'

,

,

•

s.tytuqe panstwowe, samorządowe, spał
dzie.lcze i prywatne w Warszawie obowią1ane są

w dniach od 19 do 21 crmd. .
.
" I . d
."" .
ma µr~eµ1owadz1c a {Cję o .szczur zanrn
na swoich terenach.
1111...,.1111-1111-1111łlll!mm1-1111

ce

o czystym sum1emu '. Leningradzki To.atr Mło
dęg.o Widza wvsta.~ił szt1:1kę s. Miel •lkowa
„Czeiwony krawat . Stl!.drnm Opern.we Konse.rwatorium Leningradzkiego wystąpiło z pre
mierą opery _dla m!odz1eźv L. Szwarca „Cud?
wny strum1en", Panstw. Teatr Lalak wystaw1l
baśń sceniczną E'. szwarca „Czarodzieje", Te
atr Lalek E. Demeni;go, - 'sztuk:; s. Marsz'.1ka .„'Rozumne. rzerzy' ·.Listę premier ,<:arnyka1ą
dwie opeietki wr!aw1one przez Teatr Komedii Mnzycznei „Wolny wiatr" Dunajewskieg 9 i „Słowik z tajgi" J. Milulinia.
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za
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Drobne

za tekstem Nekr.
,..,,., 70 mm

(

szą

.
.
Teatr Nowy gra „Drng~ krzyzową A. rolsto·
Na tereni-e Warszawy w clniach 19 - prowadzona stale przez Państwo, samo Ja Te<;tr im. Lem~q1d·lik1e.go Kom$omołu -;d . b odb d i ~ię ma.,,owa ak· rzady .1 c:'Pot.,,czetic:two Szczurv bmviem ms~emzaC)ę pow1es~1 P. Wierszyh?ry „l.ndz1e
21

364

ogłoszeń

GŁOSIE

rą sztuki G. Bierieskiego ,.Męstwo",

•
II

'

. gru nia r · . ę ze ·
. '
.
CJa ods?cwrzani~. Ta•ka akcja odbędz1.e
s·1ę w całym kra 1U.
Szef Resortu Zdrowia i Opi~ki Spo·
łeczne'i Za·zą<lu
MieJ·ski4'ccro m st War·
1
•
•
.
"'·
• •
•
ro ..!.
szawy dr. Rutk1ew1·cz omow1l na k()nf.eDyrekc_i.ił zastrz-e.ga sobi1e prawo wy- rencji prasowej problem waiki ze szczu
boiru oferenta.
rami w Polsce i na całym świecie.
w, al~ę .ze sizc:zut.ami. na Iezy
' t '··t Dyrek cJa
r.al\ o
Kallsko·Turecklej Kolei. PÓ\yłatowej wac nie Jefoorazowo. ale mus1 byc ona
w Zbiersku, P°'W· Kaliskt.
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Wa Ik a z„ e sz· [Z· r. a.
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n01<t ych
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Pozostał{) jcs~cze
do ś.ciąg· doh10śbskie - 36 .054 ton, łódzkie - 30.451 t.
W Mi-nister.stwie Aprowizacji
o.dbył się lionów złotych.
6-ty zjazd wojewódzkich pełnomocników do nięc[.a w gotówce 2.230 milionów złotych, tj. walTszaw-"k•e - 28.827 ton, ślą<>ko--J,1b:-nwsk:e
- 27.56a ton, szctcd!ń'.Slde - 18.064 ton, kra·
!ipraw podatku gruntowego, W obradatl)., 1.tó· nie wiele więcej, ·niż 9 procent wymiaru.
14.125 ton, lubelskie 13.813 ton,
rym pnewodnkzył Glówny Pelnomo-onlk Rią
Jeśli chodzi o wpływy podatku grunto:we- kow1Skie dowy do spraw podatku gruntowego, ob. An· go w zbożu, to w oikrnsie od 1 paźdr.iermka gdai1~kie - 12.299 ton, kieleckie - 10.979 ton,
toni Mierzwiń~ki, wzięli udział prócz. pełno do 1 grudnia br. WY1J1iosły one 364.000 ton, rzeszowskie - 7.712 ton, białostóckie - 4.653
mocników wojewódzkich, również ,przedstawi- przekraczając o 34.000 ton zakreślony na paź ton, olsztyńskie - 4.978 ton. Ponadto wpłynę
ło 20.000 ton z PZWZ.
ciele C.U.P., MiniEtl"mtw• Aprowizacj;, Rol- dziernik i listopad pla111 9peracyjny.
nictwa i Reform Rohtych, Skarbu,' AdministraNąle.ży dodać, że po 10 grudnia należności
Najlepsze wyni.'li:.i w ściąganiu potlatku grun
cji PublkZinej ora2 Ziem Odzyskanych,
towego w zboru .osiągnęło województwo po- ·z tycturu podatku gruntowego wraz z kosZ'tami
Jak W}'illika z przebiegu obrad, wpływy go- znańskie, gdzie od po-czątku alkcji do 1 gm<l- i doda'ikami_ za zwłokę będą ściągt:ne w drotówkowe na poczet zaległości z lat ubiegłych nia l.'b. zebraino 82.987 to<n. Drusze miejsca zaj- dze przymusowej.

oraz wpłnt tegorocznyc'h wynio 1~ły 18.017 ml·

mują

województwa: pO'Dlorskie -

48.932 ton,

----

Wydawca: M!ejski i Powiatowy E;o:mltet PPR w Kaliszu. Redakcia i Ą.dmlnistracjo E;aUsz, AL Matsz Stallno 17. li!!!. 10-26. rel. nocny 11-10. God.ztn y przyjęć: R€ -lck~or Na~. 18-19,
Selfreicrrla!· 10-lS. ·
·
·
Zakł. Graf. Sp. Wvfi „Pra;c;" Łódź, Zwi.rkł 1'1.
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UWAGA SEKRETARZE LEWEJ-śltOJ.>Mlt<~JSIUEJ!
Dziś o godz. 16-cj w lokalu własnym przy
ul. l'•1łudniowej 11 odbędzie się odprawa sekrctar r.;.· kół Lewej-Śródmiejskiej. Sprawy
ba rdro ważne - obecność wszystkich e>bowiąz

-·

O~lPr. '},'Y1\ :>;EKRETARZY KÓŁ GÓRNEJ-
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„ ,c.•.pt.„.4'
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sportu
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Sytuacja dojrzała„.!
Z zadowoleniem przyjmujemy

w sprawie

rngerencję

zatar~u „Gro~hów"

P..U.W.f.

P.W.

- P. Z. B.

fi.\ AWE.J i RAŁU'f
G/ osnym
'
ee l 1em rozniosła się już po całej dziś skandalu, prezes ŁOZB ob. Stępień nie ma
Dziś o godz. rl-~;i w lokalu wlasn:;m pr:.;y Polsce ~v!eść o zweryfikowcu1i u przez PZB me- żadnych zastrzeżeń.
„
•
·
•
Ul. C -;:c1··.,·o•ir.
- -• .,i :-i otlb~. dzie sfo.. odprawa sel;re- czu Gro~/·c1·1
" ' 11 - Wart a z wyn;·k·
·iem 8 :8 1· w s trzy- N'1e u l ego k·wesU1,
- mow1
nqvi - ze
ta rr.y ws~yst';;kh kiił.
maniu tej decyzji przez Pazistwowy Urzad Wy- walka Archackiego z Klimeckim była typowo
llziś ll godz. 1~ -ej orlbędzie się odprawa se choww1ia Fizycznego i PW aż clo chwiii zwo- remisowa. Klimecki przez trzy · run.dy nie po·
lu _,.arzy kół Bałut.
łania specjalnej komisji, która tę całą sprawę trafił dać sobie rady z A•·:-:~_cldm. Pierwsze
~ .
•
,
"' . ,
ma rozpatrz e ć. Cała opinia potępiła ju ż ni- starcie było remisowe, drugie starcie tylko ze
Wr>P~l_LNE ZEBRANIE., 1':·~ 1 _I PS ... p • . czym nieusprawieclliwiony krok naszych na- względu na ostrzeżenie, jakie ollizymal war.szaD>::s o gwJz:. 16-e.l C" n:·:lzn> si<: posu:l .... eru.c I czelnych wladz pięściarskich i zajęła w tym wi<lnin, nieznacznie wygrał Klimecki, a trze-cie
sz"'s ~ ld mil?,dzypartyjnej PPR i PPS PZPB sporze postawę talią, jaką nakazuje zwykłe bezsprzecznie należało już do Archackiego.
N;: 2.
..fair pley" sportowca. Dla !Jrzykładu przvta- Istotnie, na jednej z kart punktowycli byZF-r::.~ i\NIA KÓŁ PPR.
czamy opinię prezesa ł ódzkiego Okręgo,·;ego ly poprawki, ale to w niczym nie zmienia prze·
1
·v <łniu ..<zis'e'~"'·m odbt:;da sie zebrani:.>- Zw iąz.w
Boksers.loego, ob. Stępienia, który na biegu walki, a tym samym nie powinno zmi.~' · . • ' ·'~ ·• .
· • ' •. t
• h· I meczu tvm pelmł funkcję sędziego punktowe- nić jej wyniku.
„,,,.;. w mrntępuJących iaorykach i ms,y.uciac · go i jednocześnie był delegatem Wydziału Spr.
- Warta powinna pogodzić się ze swą poRUDA BABIANICKA
Sędziowskich Polskiego Związku Bok~erskie- rażkq, a ewenttrnlne pretensje powinna rościć
o godz. 13-cj zebranie clziesiętniki'w PZPB go. . Odnośnie walki (zapewne przejdzie ona wyłącznie do swych dwóch zawodników, któltmizie Pabianickiej, pracownicy kuchni d? h1s,torii naszego boksu) Archacki - Klimec- rzy - moim zdaniem - mecz im „zawalili",
PZPB itudy. o godz. 16-ej Spółdzielnia ~po- ki, kto~a ze względu ~-a poprawki, poczy.n ione J to jest do Malaka i„. Klimeckiego. Obaj ci
ż~·wcilw. 0 godz. 15-e'j St.arostwo Polndnió- przez jednego z sędz10w punktowych na kar· zawodnicy wyraźnie zawiedli.
we.
godz. 17 _ej koło terenowe.
cie sędziowskiej, stala się przyczyną głośnego
- Po złożeniu protestu przez Wartę, ani
0

i'

i
i
i
'

'*

IVIDZĘW

O godz. 16-ej robotnicy tlodwó1·zowi PZPB
Nr 5, przewijalnia - zmiana I, LWD.
·
GÓRNA
o goclz. 13-ej Tkalnia PZPB Nr 17 U, nrz..,.::zalnia zmiana Il. O godz. 15-ej robotnicy chiówlmwi PZPB Nr 17.

Tylko Olejnik i lrZęsowski
walczyć będq z Węgrami

Bezpośrednio pe> świętach czekają nas dwa
międzypaństwowe spotkania pięściarskie z Wę

I

30 bm. w Warszawie: Tyczyński, Grzywocz,
Czortek, Bibrzycki, Olejniik (Łódź), Trzęsowgrami. 28 bm. w Poznaniu barw .nil!szych bro- ski (Łódź), Stockt Kotkowski.
ł
GÓRN. A PR..A WA
Węgrzy przyjeżdżają w składz4 e następują
O goclz. 1'.'l,30 PZPW Nr 5-kolo I. O godz. 11ić będą: ·Gumowski, Bazarnik, Antkiewicz, Ra15,30 PZPW Nr 4 lrnło - 6, PZPW Nr 1 dema-c,)1er, Chychła, Kolczyński, Szymura i Kii· cym: FaTgarasi, Bog.acs, Szumega, Vajda, Zamecki.
chorsky, Papp, Ka;pa.gcy i Michalyi.
kolo - Il, Tk:ilnia Nr 12, f. „Nykiel". O godz.
H--d r. „Walczak" - koło I.

Dzi""I olicialnu LOZB

GÓRNA LEWA
o gotłz. 13,30 PZPW Nr 3i PZPW Nr 3.

oddział II

śRl)DMI'SJSKA J,E'WA
Q gcd7.. IG-ej f. „B,·:nm". !. „Szreyer", f.
„Podh>).hn!rn". I{Ef, - l;;oło II. O godz. 15,30
\Vcjsk~nve Zaltłady l\'lotoryz&cyjne. O godz.

16,30 CT -

Składnica Wełniana Nr 1.

SRóDMIEśCIE

Komunikat Rit Wyszkoleniowego
ln§truk.torow
'

Koi'~

W dniu 15. 12. br. odbyła się konferencja w następującym składzie:
instruktorów naszego okręgu, na której zorga·
Przewodniczący Tomasz Konarzewski,
nizowano koło instruktoTÓW przy Referacie zastępca ~rzewodniczącego - Józef GarncaWyszkoleniowym ŁOZB, oraz wybrano zarząd ręk, sekretarz - Zygmunt Cegielski.

1

Łódzcy szabliści

O got1z. 14-ej f. „Lewin". O godz. 16-e;i
Cenirn!a Zbvtn l\I>.~zyn Rolniczych, Cent-rala
H~<llowa P rzemysłu Chemicznego, DrukarZapowiedziany trójbój .gzermierczy ZZK I Kaźmierezaka, a w spotkaniu z rulynowa.nym
n;a. Wo.i„lrnwr f. „ ztnhnr~". O godz. 15,33
Cn>tl'ala Przemysłu Elektrotechnicznego, PUR. (Katowice) - ZZK (Łódź) - HCP (Poznań) na Banasiem osiągnął wynik 5:3. Ogółem stoczoO goc!z. 17-ej· Firma Burlowlana „Praca.". O skutek nieprzy.b ycia szermierzy z Katowic zo· no 16 wailk, które dały następujące wy11;ki
stał 'J)rzeprowadzony tylko częściowo.
Roze (łodzianie na pierwszym mi.ejscu):
gc:iz. l:J-e.i PAF.
grano zawody półfinałowe w &zabli o 'Illistrzo·
Dajwłow1ski Pieczyński 5:4, Kaźmie-rczak
stwo Polski między ZZK (Łódź) i HCP, za.koń - 'Kudliń5ki 5:1, Dajwłowski - Kuliń'ski 5:4,
STAROMIEJSKA
O godz. 13,30 Fabryka Nr 35 - koła 1 i 3. czone zasłurżonym zwycięstwem go·ści, z któ Kaźmier.cza.k - Kubacki 5:3, Badunan - Ku·
O godz. 16-e.j Centralne Mll!f'lZYllY JUO Fa- rych przede wszystkim na pierwszy plan wy chall'Ski 5:3, Banaś - Pieczyński 5:2, Dajwłow
sk:i ~ iKiubadłi 5:4, Ka:imi.e.rczak - Kucharski
bn·lta Lin i Powrozów, f. „Rasik", f. „Ka- bili się Banaś i Kaźmierczak.
W drużynie .poznańskfej, złożonej tyliko z 4:5, Bachman - Pieczyński 5:,3, Bainaś - Ku·
1n;ściński i Sakwa", Szkoła Of. Polit. Wych.
mło·dych zawodników, llla1eży wyróżnić ztlo
ili.ińs!ki 5:2, iDajwłowski Kucharek.i 4:5, Kaź·
BM:. UTY
bywców punktów, Ku·chaI1Skiego i Pieczyń mierczaik - Piecz,yń'ski 5:1, Bachman - KuO goclz. 17-ej odb~dzlc się posiedzenie Zft· skiego, przy czym Kucharski zdołał pokonać liński 5:3, Banaś - . Kuibacki 5:1.
'zą,du Wydziału Kobiecego· przy dzielnicy Ba
luty.
H.ącilk hola_.zn
PAIQ'STWOWE ZAKŁADY
~
UWAGA! PRELEGENCI DZIELNICY ~TAPRZEMYSŁU BAWEŁNIANEGO Nr 6
ROP.HESKIEJ!
'
w Łodzi, ul. Żeromskiego 137
W dniu 20 bm. o godz. 16,30 odbędzie się
przejść zaprawę zimową
od1nawa wszystkich prelegentów w lokalu
zatrudnią natychmiast
Łódzki Okręgowy Związ.ek Koilareki po.daje
własnym przy ·Ul. Nowomiejskiej 6.
do
wiadomości, że za.prawa zimowa dla koJ.aObecność obowiązkowa.
rzy rzeszonych. rozpoczyna się dn. 29 bm. Za·
UWAGA SŁUCHACZE V KURSU DZIELNImechanika-energetykQ
prawa odbywać się będzie pod kierunkiem f·a ·
COWEGO ORUP A.
NA STANOWISKO KIEROWNIKA
Komitet Łódzki, Wydział Propagandy za- chowego instruktora w saJi Klulbu Pracow.niRUCHU
wiadamia, że dziś 19 grudnia br. o .godz. 18-ej ków Zjednoczone przy ul. Przędzalnia.n.ej 68,
odl}{;dzie się w ramach V Kursu Dzielnico- Zawodnicy, iktórzy nie będą uczęszczali na za·
wego seminarium z tematów: „0 Polsce prawę, nie otrzyrnają w przyszłym sezonie li·
„WZMIANKA O PRZETARGU"
Wsrótczesnej" f ;,Nasz ustrój gospodarczy". c,encji.
Dyrekcja Polskiego Monopoiu Ty11)Wykł adają w Dzielnicach: Dzielnica Bałuty
niowego w Warszawie, ul. Nowy świat
- tow Matejkowski, Dzielnica Staromiejska
W.P.B.-STOLARNIA i\IECHANICZNA
4 ogłosiła nieograniczony przetarg ofer-iow. Kiełczewski, Dzielnica Śródmieście w Łodzi, ul. Wierzbowa 20
towy na wykonanie w I-szym kwartatow. He.cht, Dzielnica śródmieście-Prawe zatrudni
natychmiast na warunkach
le 1948 r. I00.000.000 sztuk różnego rotow. Gnatowska., Dzielnica śródmieście-Lewe
przewidzianych l:Jmową Zbiorową, nadzaju kartonowych opakowań papiero- tow. J{omorowski, Dzielnica Górna - tow.
stępujących fachówców:
sowych.
Rol(osza, Dzielnica Górna-Prawa - tow. Cu1 KREŚLARZA - KONSTRUKTORA ze
Szczegółowe warunki przetargu zapryn, Dzielnica Górna-Lewa - tow. Kuziara,
znajomością kreśleń meblowych i buwiera „Monitor Polski" Nr 150 z dnia
Dzielnica Widzew - tow. I{arpiński, Dzielnidowlanych,
17 grudnia 47 r.
ca Ruda Pabianicka - tow. Włodarski.
I KALKULATORA - meblowo - budowlanego.
OFIARY
Of·~ary
Zgłoszenia osobiste w godz. od 8 Z Funduszu Społecznego Pracowników U·
NA RODZINY PO ZAMORDOWANYCH
15 w Wydziale Personalnym, Wierzbobezpiec:zalni Społecznej w Łodzi zł 10.000 PEPEROWCACH
wa 20 .
(dziesięc tysięcy złotych) wpłacono na rodzi·
12218
· Z okazji imienin low. Marii Golębiak sekre
ny po- zamordowarnych w obronie demokracji.
tar kł koła Koło PPR przy
Nowej Tkalni "
PZPB nr. 1 zł. 2.650.
Koło Piekarzy przy dzielnicy
śródmieście
Prawa zł. 3.400.
12,03 Wiadom. połudn. 12,08 Przegl. prasy dowska" wykłp.d I. WasmtynskieJ. 18,15 (Ł)
NA DZIECI OCIEMNIAŁE.
stoł, 12,15 Muzyka. 12,20 „z mikrofonem po Melodie taneczne i piosenki (płyty). 18.45 (Ł)
Piekarnia Jana KPla~a zł . 1.000.
kraju". 12,30 Audycja rozrywkowa w wyk. Felieton J. Zagałłowej pt. ,,Gwiazdka" ze
Sekstetu P. R. 13,15 Przerwa. 15,00 (Ł) Audy- Spółdzielni Plastyków". 18,55 (Ł) Wiadom.
NA DZIECI POLSKIE W WESTFALII
19.00 Skrzynka techniczna. 19.15
Koło PPR w ŻalH P liCU zł. 1.700. Koło PPR te cja słowno-muzyczna w oprac. B. Busiakiewi- sportowe.
cza p. t. „Bronisław Huberman". 15,25 (Ł) Koncert symfoniczny w wyk . Ork. Symf. l
renowe -:- Julianów zł. 3.000.
Wiadom. _lokalne. 15,30 (Ł) Rozmaitości. 16,00 chóru Filh. Państw. w Krakowie p/d W. BierNA ODBUDOWĘ WARSZAWY
Dziennik. 16,10 (Ł} Reportaż Red. L. Szumlew- diejewa. W przerwie
Dziennik. 21,30
Dyr. Przem Miejsc. Zjednocz. Włókiennicze skiego z uroczystości otwarc.a linii wysokiego „U naszych przyjaeiół". 21,50 "Nowy numer
f-ki nr 20 - Limancwskiego 92 zł. 1590·
napięcia Śląsk-Łódź. 16,20 Rezerwa dzien- , Żołnierza Polskiego" przynosi... 22,00 „Mo.
PODZIĘKOWANIE
nika. 16,30 Aud dla chorych. 16,45 Rez. dzien .. z'aika muzyczna". 22,45 (Ł) Kon-:ert życzeń.
Dziękując piacowmkom WPB za złożone mi 16.4.5 Rezerwa. 16,55 Audy cja dla młodzieży. 22,58 (Ł) Omów. progr. lo k. na jutro. 23,00
żyhenia ilr.ieninowe 5 kładam na rzecz sierot 17,10 .,Odbudowa Starego Miasta" poga- Ostatnie wiadomości. 23,20 „Nowoczesna Mupo poległy:::h z rek1 okupanta - kwote zł. 3000 danka .' 17,15 „Kon::ert dla przodowników świa zyka Fortepianowa". 23;55 Wiadom. z ostat.
Dyr. Grus.
ta pracy''. 18,00 RUL „M~_!:ia Gurie·Sklochwilt.
· ·
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w finale mistrzostw Polski
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Jeśli chcesz mieć licencję
musisz

INŻYNIERA

I

:O:::::===============

Program radiowy na

I

dziś

spoiiwli się Irlandczyk Rinty Monaghan i Fili\
piLlczyk Dado MOiino.
Tytuł mis·l•rza świat<J
zdqbył-lrl0f!4czy;5-.
. .
pr.zez chwilę nie przypuszczałem, że Wanta . ~;ę·
dz~e go .podtrzyn:Yf;.a!a z takim uporem. ':S'q·
dz1łem, ze gdy mimie zdenerwowanie pomeC.~
we, k;ierowniclwo ~arty samo u©ńa walkę""f.fon.
meckiego z Arclza~ki1:1 za remisową J
testem sw~m prze~dz1e do porządku dziennego.
Stało się jednak inaczej„.
Tyle nam powJe.dzii'al delegat W,ydziału Spr.
Sędz1owski.cl1 .Pol~kie§lo Związku Bokserskiego.
mamy wraze111e, ze oswiadc.z enie to potwierdza
naszą ?Pinię, że w PZB dzieje się źle. Zresztą
dowodow &:!go moglibyśmy pr.zyto~zyć wJęG'e;,
zwłaszcza my łodzianie. Toteż z zadowolen1em
przyjmujemy ingerencję PUWF i PW w zatar•
gu Gro~hów ~ P~B, poklada.jąc nadzieję, że
przy te1 okazji moze uda nam się w końcu u·
zdrov.rić radykalnie stosunki w naczelnej magi-·
stralurze naszego pięściarstwa. Sytuacja ku
temu. dojrzała.
z. Kr.

na11:f,;m.

W jakim składzie pr~y.jeitf·ż.a
6,Batory"

-

. Niedzie!ny mecz pięściairski o wejście do
fmalu druzynowych mi6trzostw Polski pomię·
dzy RKS „Batory" a „Tęczą" wywołał w Łodzi
!)g,romne zaintere~owanie. Wdęk-szość biletów
zostala już . wypr~edana ·w pierwszym dniu
prz~dsp:zedazy. Niewielką ilość pozostalych
mozna Jeszcze nabyć w. firmie „Nagler", Piotr·
kowska 91. Przypominamy, że ceny biletów
zostaly obniżone i W)'illoszą od 75 do 200 zł.
. „Batory" do wczorajszego dnia nie n~desla.!
ie;;zcz~ swego ~kładu, aJe .przypuszcza,lme wyglądac on będzie następująco: Góreoki, Bazar·
nik,. Nypelt, Bi•brzycki, Kula, Kusz, Nowara. i
Kubica.

.· 'utro

autołlusem

wyieżdżafą do Radomia pięściarze ŁKS
W sobotę &utobusem wyjeżdża do Radomia
re.prezentacyjna ósemka ŁKS-u na mecz z Ra·
d~mi-akiem"' o' ~ejście do finału druży.no.;y.ch
m1~trz~st_w Polski w boksie. ŁKS wyjeżdża w
naJSihileJszym składzie. Barw łodzian bronić
będą: KamińiS<ki, St.asfifk, Mar<:inkoiviski Boniko'W<>ki, Olejni~, Pi&al'ski, ŻylilS, iNiew~dził.
Mecz odbędzie silę w niedzielę o godz. 12.
ZRYW - ,IK·P 8:8
Wczorajszy m?cz boksePSki pomiędzy Zr·y
wem a IK1P zakonczył s'ię wy.nikiem 8:8.

UWAGA „ZYCIOWCY"
Dnia 19. 12. o godz. 20-ej w lokalu włas·
nym odb!ldzie się nadzwyczajne zebranie sek·
cji humanistycznej. Porządek zebrania:
1) Wybór delegatów na wybory Zarz.ądu
Ter_e nowego.
2) Sprawozdanie ze Zjazdu Kraiowego
ZWM.
Początek ;:ebrania o godz. :lO-eJ.
Stawiennictwo członków obowiązkowe.

„

Z AZWM „ZYCIE"
Uwaga! Dnia 19. 12. br. o god.Z. 17-ej w
lokalu AZWM ,,Ży-.:ie" Piotrkowska 48/16 od·
będzie się
~ąd nad „Poprnsfu" każdy z czy-telników
za~iera_ głos. Zagaia członek zespołu redak·
.cyinego.
NADZWYCZAJNE ZEBRANIE
„W dniu 19.12. 47 r. odbędzie się Nadzw,~
czajne Zebranie Sekcji Prawno-Ekonomicznej,
na którym zostaną wybrani delegaci mający
wziąć udział w wyborach Władz „Życia".
Termin pierwszy - godz. 19,15. Termin
drugi - 19,45.
Obecność wszystkich czło$ów Sekcji obo-

I

wiązkowa.

