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Minis er low. Minc podkreśla doniesie znaczen~e wewnętrzne
i międzynarodowe lego wielkiego osiqgn~ecia
191 olbrzymie

W godzinach przedpołudniowych dnia
~m .. odbyło. się uroczyste oddanie do użytku

ln~li _ wysok1eg~ napięci~ 220 tys. V. SląskŁodz na tereme podslaCJi Janów koło Łodzi.
tymsamym uwieńczony został zwycięstwem
wielomiesi.ęczn_v ~ysiłek po·l skiego robotnika,
technika 1 lnzyn1era w rekordowym tempie,
tlo!ychcrns niespotyka.i!ym w instalacjach tego rodzaju na całym świecie,
~a. uroczystości otwarcia linii wysokiego
napi~CJa przybyli z Wa::szawy: . Minister Prze·
~ysłu I Handlu tow. Hilary Minc, 1 Wicemimster Obrony N<.rodowej gen. Marian Spychal!<ki, wiceminister tow. Szyr, wiceminister
tow ..Golai1ski .. naczelny dyrektor Centralnego Z.1 edno-:zema Przemysłu Elektrotechnicznego low. Strzeszewski, dyr. techniczny CZPE,
low. Lnt??r .z Czec110siowacji przybyła na
uroc7ystosc l!czna grupa elektryków, za proszonych przez Dyrekcję CZPE, prezydent miast.a tow. Eu~eniusz Stawiński, wojewoda łódz
k1 . ob. Szyma:nek, przewodniczący Zarządu
C:ło\1ncgo Związku Zawodowego \Vłókniarzy
tow. Burski. delegacje robotników fabryk
ł d' 'rh ze qtandarami, wrcszcil' z caleqo
kr<' u przvbyli na uroczv5tość budown!czy
'
ś
·. b &
i.y robotnicy liniowi roboln'cy hut śląs\:ich i fabryk, w których wvkonane zostały
części montażowe, inżynierowie-konstruktorzy
ob. ob.: Jerzy Adamski, Józef Helt, Zbigniew
Ja11'dd.. Marian Kobyliński. Kazimierz DąbLeon Gost ''Ds
• ki' 1' mm.
•
•
ro'„sk1'
•
· Li'czn1·e zel1ranych
gośc'1 Pow't
·
1 ał dyre kt
• or
naczelny
Przemysłu ElektQtechlicznego Zjednoczenia
tow. Strzeszewski.
NAJWIĘKSZE DZIEŁO

ENERGETYKI
Dyr. Strzeszewski w swym powitalnym
przemówieniu zwrócił uwagę obecnych na
fakt, iż wykonana w 1947 roku linia wysok' ego napięcia jest największym dziełem w
historii enf!rgetyki polskiej. jak rówmez
wskazał na zna-::zenie linii wysokiego napię
cia dla przemysłu Łodzi, którego zaopatrzenie
w energię elektryczną jest naczelnym zadani ew.
Linia ta - co zasługuje na. szczególne po\l
kreślenie została wykonana w tempie nie
maj<1cym pod względem szybkości i sprawności preced<>nsu nie tylko w historii energetyki polsl·iej. ale i zagrani-:znej.
W głosie dyrektora naczelnego CZPE brzmi
duma, gdy {Ilelduje pierwszemu budowniczemu przemysłu Polski Ludowej, min. Przemysłu i Hirndlu tow. Mincowi: „Obywatelu Mln.istrzel Pozwolę sobie w iµilenlu ·wszystkich
robotników, techników. i inżynierów, którzy
hudowaU linię wysokiego napięcia Sląsk1'...ódi zameldować, że zadanil! nasze zostało wy
kon.ane w oznacr.onym terminie".
Zabierający z kolei! głos dyr. techniczny
C7PE - tow. Latour podkreśla wysiłek twórców napowietrznej linii wysoklego napię-::.ia.
którzy doświadczenie i wprawę zdobyli w
trakcie same1 pracy w warunkach szczególnie ciqźkich wobec braku nowych gotowych
'orm organiza ~yjnych pracy tego rozmiaru i
rodzaju.
Okrzvkiem na czesc budowniczych linii
podchwy - onym przez zebranych, kończy swe
przemówienie low. Latour.
OGROM PRACY
O samej pracy twórców linii wy·s okiego
napic;cia mówił dyrektor Oddziału Łódzkiego
Z jednoczenia Energety:znego - tow. Zadrzyń
~i.
.
Ogrom tei pracy - mówił tow. Zaduyński
- wy!wnany został w atmosferze współzawod
niclwa robolników hut śląskich, „Mostostalu"
i brygad montowniczych. Początkowo grupa
montownlcza wykonvwała przeciętnie jedną
wieżę w okresie tygodniowym.
Pod koniec
prac montażowych tempo zostało wzmożone
lak, że każdego dnia jedna brygada stawiała
Jedną

wwżę.

Ten sześciokrotny wzrost wydajności pracy jest udziałem w pierwszym rzędzie brygad
robo•:zych. Robotnik polski na przykłij.dzie bu·
dowy linii wysokiego napięc'ia wykazał swe

zdolności, umiłowanie
mające sobie równych.

Te trzy główne momenty - to
PO PIERWSZE: wvkonane zostało dziefo
Brygadierzy tacy jak, np. tow. Szymczak, technkzne, jakiego w ·Polsce do tej pory jeczy tow. Jan Musialik nie tylko dobrze spełni szcze nie zrobiono,
li swe zadanie, ale w trakcie budowy 380
PO DRUGIE - linia wysokiego napięcia
wież, kształcili inne brygady, dzielą-: się wie- wykonana została nlemal, że cał~rnwicie w
dzą zdobytą z pozostałymi kolegami. Bryga- Polsce, rękami pol~kit>go robotnika, według
dier Szymczak w ostatniej fazie prac monta- planów l>Olskich inżynierów,
żowych pobił rekord wykonania zadań. staPO TRZECIE - pracę wykonano szybciej
wiając wraz z członkami swej brygady dwie l sprawniej, nii gdziekolwiek _indziej.
Złotych, Srebrnych i Brązowych KJ zyzow Z.a·
wieże dziennie I A więc brvg'.lda ob. Szymcza
Za to w imieniu służby dziękuję wszystkm sługi robotnikom, majstrom, technikom i 1nka zwiększyła swą wydajność pracy dwunaste robotnikórn, technikom, inżynierom, zakładom żynierom szczególnie 7asłużonym w dziele
krotnie w porównaniu z pierwszym etapem pracv, którzy wykonali to dzieło.''
budowy linii wysokiego napięcia.
prac montażowych.
„Budowa linii napowietrznęj wysokiego
Odznaczonych zostało około 60-ciu tw6rInżynierowie elektrycy I technicy polscy napi1;cia Sl"'.'\k-Łódż stanowi również sukces ców linii,
swój egzamin zdolno~ci organizacyjnych przy na arenie międzynarndowej. Gdvśmy przystę6 złotych, 12 srebrnych i 22 brązowych
budowie linii zdali celuJąco.
powali do jej budowy znale7.Ji s,ię tacy zagr?- Krz)'.żów Zasl~gi zarobili swą pracą robotnlDelegat Rady Zakładowej budowy linii niczni k~vtycy, którzy nie wiC'fZY1i,. że lima cy i pracowmcy „Mostostalu", których głów
tow. Witold La komski w swym krótkim i o- ta. zo_stame wyko".lana . prz.ez Pola~o:v przv ną zaslugą jest budowa linii. Wśród odznarzo·
brazowym przemówieniu zwrócił uwagę obe- u7:yc;u własnych ~roclko:v .1 ':" termmie prz?-1 nych znaleźli siQ szczególnie dzielni robotni-:y
cnych na entuzja1m, r. jakim zadanie swe wy· widziany'.11 w plan.ie. Śmiei! się z n_as w pras:e i konstruktorzy z całeg•l kraiu między inny·
konali robotnicy, zalrudnleni przy budowle oraz. radio za~ramcz~y~, z~ z-a.dama tego nie mi: cieśla z Rozwadowa, tow. Antoni Zuba.
1 montażu wież.
wy_k~namy wła~nym~ s1łam1.. J.ed:n~k„ ten: s:ę który w sposób pomysłowy zmontował wzór
Na zakończenie ofici lnej czę~ci uroczv- śm1e1e_ dobrze, ~to. s1~ ostatm smieJe · Lma szalunlfo do kotłów, mistrz stalowej konstruk:
st ości głos rab ał entu1Ja~tvc nie witany Mi- wysokiego nap1ęc1~ )C?t fakt;m d okonanyrn. cji tow. Stanisław \Vtorkiewicz któ v :zorga·
1
nlster Prremvsłn i Handlu tow. Hilary Mme, T ·m ra 'm . mv ~i:n·" my ~ <:
•
~. 'l. . ni}:, a bryga y m ntazowe l przyś leo;zył
który powi dal:
• am na?zte,ę . ze me JPd.<'~ Jeszcze raz smiac prace, tow. tow. Antoni Sobczyk, druciarz z
p
• · • ··ł ł
się bę~ziemy, Jako ostatm. • . .
. .
radomszczańskiej „Metalurgii'' i Władysław
fZ8m8Wlłftle mfft S f3 OW. lftC3
Koncow: słowa przem?'~1cma ~m1stra Kukliński z tejże fabryki, ~tórzy 'V okresie bu
„Uroczystość dzisiP.js1a przr-kracza swą Przemysłu 1 Handlu gmą wsrod oklaskow ze- dowy linii zajęli na swych wydziałach pierw·
doniosłością granicę Łodzi. Jest to moczy- branych.
sze miejsca w fabrycznym wyścigu pracy.
stość całego kraju 1 energetvki polski-ej. Co
WŁACZFNIE UNII
.
Po przemo'wien1:u
Mln. Pr1emysłt1 I H::..ndlu,
Po obe1'rzeni~ podstac1·1 Min. Minc i go·
prze d e wszyst k'1m na I ezy
po dk·res'l"
1c, to t rzy
.
"
·
· 1·mil
·· to\v. H1'la:ry 1n
„„in~
11·n1'i,
ście opuścili Janów.
g ł owne
momen t y towarzyszące b u d owie
~ dokonał włączenia
wysokiego napięcia. ____________ z kolei nastąpiła__
uroczystość
wrę::.zenia
(Ciąg daliin- na
str. 2-e/}
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Europie

Administrator amerykański ma wziąć pod kuratelę Anglię, Francję · i innvi: h wasali dolara

WASZYNGTON PAP. Prezydent Truman
zwrócił się do kongresu z orędziem, w którym przedstawił stanowisko rządu amery:Cań
skiego w sprawie tzw planu Marshalla.
Prezydent Truman zażądał przyznania 17 mi
Iiardów dolarów na realizację planu Marshalla na okres 4 lat i jednego kwartału. Oznacza
to, iż rząd amerykański zredukował o 5.5 miliarda dolai·ów sumę, wymienioną w sprawozdaniu konferencji paryskiej.
Orędzie Trumana
potwierdziło
pogłoski o
utworzeniu specjalnego aparatu administra-

cyjno-kontrolnego, który będzie sprawował
kontrolę nad życi&m gospodarczym 16 krajów,
uczestniczących w planie Marshalla. Na czele
tego aparatu stać będzie „admiri.istrator", który funkcje swe będzie wykonywał w porozu
mieniu z „National Advisory Council".
Nadto rząd amerykański wyznaczy tzw. „latającego ambasadora" dla 16 krajów europej
skich.
W orędziu prezydent podkreślił, że kraje
uczestniczące w planie Marshalla, będą musiały spełnić szereg warunków,
od których

F a bryki lnu i konopi
wykonały

roczny plan

produkc~i

WROCŁAW (Obsł. wł.) Jak do noszą z Wałbrzycha
Roszarń Lnu i l(onopi, plan produkcyj ny Dyrekcji Roszarni
konany został z nadwyżką na dzień 15 grudnia 1947 r.

Zażarte

walki w Indonezji
odpieraią gwałtowne

Wojska republika1iskle

HAGA PAP. Ogłoszony wczoraj komunikat
dowództwa armil indonezyjskiej donosi o zaciekłych walk na wschód od Malang.
Zmotoryzowana piechota holenderska, poparta
przez czołgi i artylerię, bezowocnie usiłowała
przerwać pozycje indonezyjskie w tym okrę
gu. Wojska repµblikaóskle odparły szereg ata

MO~~~~e(~AP~. ~ge~ja ~~!
8

siedziby Dyrekcji
Lnu i Konopi wy-

8

donosi,
że w ciągu dwó.ch dni. po zniesieniu s:;stemu
kart-kowcgo w Związku Radzieckim, cen~· ryn·
•
·
.
kowe IDlesa, mleka i masła spadły 0 dwie
łrzecłe.

ataki Holendr6w

ków Holendrów.
W środkowej części Jawy wojska holender
skie atakują pozycje indonezyjskie w rejonie
Gomhong.
Komunikat holenderski podaje. że od 5-go
sierpnia br. armia holenderska straciła w Indonezji 1300 żołnierzy I oficerów.
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ścisłego

wykonania

.

uzależnione będą

kredyty

amerykańskie.

Każdy

z 16-tu krajów

będzie musiał

podpi-

sać ze Stanami Zjednoczymf specjalny układ.

układach tych kraje europejskie zobowią
żą się m. in. do zwiększenia- wydobycia pewnych określonych surowców, wskazanych
przez władze amerykańskie. Surowce te, które w "orędziu nie zostały wymienione, zostaną

W

zakupione przez rząd amerykański i zamaga·
zynowane w Stanach Zjednoczonych. Kraje
europejskie zobowiążą sH~ również do znti:erria taryf celnych oraz do stabilizacji swych
systemów monetarnych.
Prezydent podkreślił, że plan Marshalla bę
dzie miał charakter elastyczny, t. m. że pożyczki ł kredyty będą w trakcie realizacji pła
nu zmieniane, zgodnie z opinią administrato·
ra planu Marshalla, Prezydent zaznaczył, że
admnlstrator będzie uzgadniał z departamen.
tern stanu swą politykę pomocy. Innymi sio·
wy będzie on podlegał departamentowi stanu.
W orędziu swym prezydent zajął się specjalnie planami budowy okrętów w pewnych
krajach europejskich, podkreślając, iż plany
te ulegną ograniczeniu. Truman, wspominając o planach budowy okrętów miał na myśll
brytyjskie projekty rozbudowy marynarki mor
skiej, krytykowane niedawno przez Harrl·
mana.
Orędzie zawiera specjalny ustęp, poświęco·
ny odbudowie Niemiec. Podkreślono w nim
ze oprócz kwoty, która przypadnie na rzec2
Niemiec z globalnej sumy 17 miliardów. ma·
ją one otrzymać dodatkowo w ciągu
pierw·
szych 15 miesięcy - 800 milionów dolarów.
Prezydent Truman w orędziu swym wskaza·
również na kol).ieczność zacieśnienia stosun.
ik~w bandlOW.tY"" między kTał=. ... ; ł:laronv Ht

RZYM
i Calanii str~jk generalny zak?ilczyl si~, to w innych miastac~ na Sycy_lu robotnicy w dalszym ciągu me powraca1ą do pracy. W Gaitanisetta doszło do "Zaiść. w których rani!h49
kilka osób,
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.BUKARESZT (PAP}. W pi«te.k
zo~t~I
pod"'
~ u
pfsany pakt przyjaźni i WZlł.Jemnej pomocy
pomiędzy Rumunią i Jugosławią.
Na. olbrzymim, wiecu publicznym, który
zgromadził ponad 300 tysięcy mieszkańców
stolicy Rumunii, pr„micrzy Tito I Groza nraz
· rumuński rninist'er przemysłu i hiJ,ndl~ Dej,
wy11osm przemówienia
Marszałek Tito oświ11.dczył, że celem paktu jest umocnienie i zapewnieoie rozwoju fron
tu clemokratyc:mego, i pokojowa odbudowa
obu państw.
Premier Groza oświadczył,. że podpisany
pakt przyczyni się do konsolidacji sił antyimperialist:rczn. eh i utrwalenia dzieła pokoju.
Premier zwrócił n agę, że Rumunia i Jugosławia znajduj:i się w rzędzie państw, które
cechuje konstruktywn't polityka gospodarcza i społeczna w służbie pokoju. Pakt umożliwi pogł~bienie współprac~· na Bałkanach i
stano i jeszcze jedną odpowiedż 11odzegaczom
wojennym.

m'.ędzy Huimmi~ i Jugosławią

wza•emnej pomocy

stworz'c·
sz~·
niec przeciwko ekspansJ·onistyrzJ
.....
nym zamiarem imperialistów.
Min~ster ~ej. ośw!adczył,_ że pakt j~t. wyrazem zyczema l woh narodow Rumunu 1 Jugosławii, obrony ich wolności j niezawisłości
oraz instytucji demokra.tycznych.

Co się
· t yczy po l't
k'
·
·
·
i y i zagramczneJ s t w1er
dził premier Groza, - Rumllnj,,j.-i. Jugosławię
łączy wspólnota interesów. Oba państwa zdecydowane są ażeby o problemach naddunnjskicłl rozstrzygały jedynie same narody :iyjące nad Dunajem. Narody' te, postanow!ły

Pod

dąhtando ąieldzlarzq
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PAP. Po burzliwych dwudniowych
obradach
na krajowym
zjeździe
„For-::e
Ouvriere" wypowiedziano się za wystąpieniem z CGT i utworzeniem odrębnej centrali
związkowej. Za rozłamem głosowało 15 federacyj związkowych i 37 unii departamentalnych, przeciwko - federacja wychowania na
rodowego i 4 grupy departamentalne. Wstrzy

ark s

!1unrn: e zapowiadana

„0 f 0ftSYW3

ATENY PAP. Według informacji agencji
„Eleuteri1 Ellada '' w rejonie wschodniej Macedonli i Tracji nowst;uicy Q"eccy dokonali
szeregu zamachów na obiekty 'lrojskowe. Oddz_ia!y arri;i~ demokratyczne] zdobyły szereg
m1ejscowosci.
W rejonie Epiru w pobliżu Tuliates jedna
J..ompania wojslf rz:ł.dowych .i:ostała doszcztltnie misze.zona. \IV rę_ce armii demokratyczn~J dostała się znarzna ilość broni. W rejome tym wyzwolonych
16 wiosek m. in.
Kauromadi Brousta, Ganl1ki, Lltsa.
~o)ska rząd~ ateńskiego straciły w tym
r~3ome 132 zabitych, 95 rannych i wielu jeńco.w. 150 młodych mieszkańców wyzwolonych
'V'f?sek zaciągnęło się do armii demokratycz-

U
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ma.ł_y się

niew e1·ti odsetek w łonie CGT

Następujący działacze

„Force Ouvriere" by-

ją 15 proc. zrzeszonych.
Dziennik „Ce Soir" podkreśla, że właściwy
Bathereau, Neumayer, Delamarre i Bousan- mi sprawcami rozłamu są Blum, de Gaulle i
guet.
Amerykanie, którzy w tym celu delegowali
Uchodzi za pewne, że do nowej centrali specjalnie do Francji Jantesa Carey'a. 'N pią
przystąpią tzw. związki autonomiczne, a potek wiecz,orem rozpoczęła się konferencja komisji administra.cyjnej CGT. której decyzji
oczekuje się ze specjalnym zainteresowaniem
w związku z nową sytuacją.
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Dookoła

Dlł

dnia do strajku. Strajk ten jest wyrazem protestu przeciwko próbie stosowania umowy zbio
rowej, narzuconej matynarzom przez reakcyj
ny rząd grecki, manifesta-::ją przeciw1w uwię
zieniu przywódców demokratycznego związku
marynarzy oraz przeciwko terrorowi w Grecji.
Strajkiem kiernje postępowa sek~ja marynazy greckich.

wielkiei afery w St. Zjednoczonych
pił

re-

I

.

odP.OWl

j

niedawno republikański kandydat na prezydenta Harold Sta::;sen, twierdząc. iż iamlcszani są w niej wysocy urzędnicy pa.ństwowl,
m. in. wiceminister wojny Pauley.
Niezwłocznie po oświadczeniu ministra And
t USA
h
n
. kt . ze
er~.ona. s~n~
uc wa i Pl'OJe . ie.;lucJi,
kto~e1 ftomara st. opubUJu>wa"' ~an.._,
wi!'k wielkich spekulantow zbożowych.
Proji:kt rezolucji Z!lS al już prze:d<"llY dot
Izb ··R prezent. ntów. kt8t rmpal~zy re~ pl<\wdopodobnle w dniu 19 bm„ to .1est Jl'.SZf'Z('
1uzed rozjechaniem się 111\ fl'rie śwlatrcznt'.
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SOFIA PAP. Żołnien.e rządu ate'1~kieqo
·tar n~h prz.ed kilkoma dPi!llif M obszar buł
narski I Znatakownll bulgar;ką ~tr117. graniczną
we wsi Lisainowo. Rząd bulrp1rski powi~domił
o tei prowolrncii grec.dei Radę Bezp1eczeń.stwa ONZ.
·~~----~----

M~nisterst\Ą•a

Spraw Zagranicznych

I

ż dnia 15 grudnia 1947 roku, Ministerstwo publicznej na zagadni~nia międzynarodO'.ve
Spraw Zagranicznych ma zaszczyt zakomuni- i '~ tej swojej działalności i krytyce nli; moie
kować co następuje:
·
byc kr~powana przez polskie władze> panstwo~
Ministerstwo Spraw Zai;µ·:micznych uważa we, które. rzecz jasna, za poglądy te nlt> morą

\vicepremiera Go1nulki, przed- jąc za niecelowe wdawanie sic; w dyskusję
meritum przemówienia, wygłoszonego
11
Ber1~11a stawiciela Komitetu Centralnego Polskiej ?rir- ntid
przez p. Władysława Gomułkę we Wrocławiu
'13ERLIN PAJ'. DziE>nnik „T~eql!!'>che Run·d- tii Robotnim:f'j na Kon~tesie PPS we WrocłR w dniu 14 grudnia 1947 roku na zjeździe Polschau'' poru~zyt 1v pi11tt>k po raz pierws~y wiu oraz przeciwko niektórym 11 rtykulom w skiej Partii Socjalistycznej pragnie stwiertzw. problem Be1·1ina. Pi~mo ~lwinrrj;o;a, ze pra~ie polskiej, oświe1lającym zagadnienia,
dzić że na zjeździe tym p. Gomułka wy~I układy jałtańskie ustaliłv Berlin jako stolicę
Niemiec i siedzibę Sojuszniczej Rady Kontroli. związane z likwidacją strajku we Francji.
pował jako sekretarz J:(<'ncralny i przcd ..;tawi„Tak długo - piszP. dziennik - jak będzie
W odpowiedzi ministerstwo ~praw zagra- cir·l Komitetu Centralnego Polskiej Partii Rodziałała czterostroun.a adn1in1stracja Niemiec nicznych wystosowało do ;imbaH11dy francus- botniczej.
a Sojusznicza Rada Kont.roli bqdzie sprawo- kiej notę następującej treści:
Pra5cl polska rpprezenl11jf' i ro:.wija poglą
wala s1.rojs czynności. Berlin mu~! pozostać
W odpowiedzi na notę amba~ady nr. 555 dy różnych odłamów ckmokr;i.tycznej opinii
miastem
r.z1ery mo· ·----------~-----.....--~-----~------.---„--~carstwa. adminislrowali,''lll
Spra1va jednakże prz11:r
ulegn~ niewąlpli·
,
ł

,J

PAP. Komisja adminlstracyina CGT
w którym potępi'l
rozłam dokonany przez pr1ywót.1ców „Force
9uvrlere" Jako wrn9i interesom klasy robotnić:zej, demokracji, narodu francuskiego 1 po
koju.
Rezygnacja 5 członków biura wvAonawczego CGT - sl'A'ierdza komunikat - jest konsekwencja, akcji rozłamowej prowadzonej w
łonle Generalnej Konfederacji Pr;icy I stanowi pogwałcenie porozumienia 7. 1946 roku.
Komisja administracyjna CGT polępia zd.ecydowanie wszelkie próby wywołania rozrobotników . .lt'dnakie robotnicy zjednoczeni w związ'.<.ach zawodowych
i federacjach, będą wiedzieli jak zareagować
na zachowanie się „Force Ouvriere". Odrzuca
jąc apel grupy dysydenckiei. robotnicy francuscy zachowają jedność
nh1ależnie
od
swych politycznych zapatrywań, CGT kontynuuje swoja, działalność na rze<:1 ralhowltego
urzeczywistnienia zakreślonego programu dro91\ skupienia wokół siebie jak największej
ilo5ci robotników.
•

ź na no:tę francu~ .kq

e
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PARYŻ

opublikowała komunikat,

·

WASZYNGTON (PAP). Minister rolnictCHŁOPI W GRECJI ODMAWIAJĄ
ODDA- wa USA Clinton Anderson, przemawiając na
WANIA SWOICH llRODUKTOW MONOPO- posiedzeniu komisji budżetowej senatu, odmówił opublikowania. listy osób, zamie-;za.n~·ch
LISTOJ\f AMERYKANSKIM.
PARYŻ PAP. Agencja Eam-Press donosi z
•
t t i
lb
I I f
h
Aten, ze misja amerykańska odrzuciła wszyst ~ uJaw1o~t.i os a ? o o rZYm e. al erze 7 ol;-ie ,żądania gr„ckich c.Mcpów w •prawie cen zowej .. o. tle ohil' izby kon&Tesu n e ·~vysuną
dostarcuns frrmom .,,rnerykai1skim nai>io- takieso ządanla w ormalnle ucbw ~oneJ
na oleiste.
zolucjl.
. Ceny wyzna_cz~ne priei Amerykanów są
1,'rezyclent Tr•tman noparl na konft>renc-,ii
tUE:sły~hanie , msk1s..
prasbwej stanowisll:o, zą.jęt Prźł'Z nmi!ltra
Porrumo odwołania folę m1111stra gospodarki Andersona.
narodowe], .wz :vajacego ch~.opów. greckich ~o
Jak wiadomo z ~ądan.iem pr:i:eprowadzqnia
za~t~sowama się do. dęcyz.1 1 mii;;i ~erykan- dochodzeń w sprawie spekulacii zbożem wyslą
·
·
s!ne1, hodowcy nasion ołeistycti podjęli decyzję wstrzymil!lfil closlaw dla amerykanów.
AMERYKANIE DOMl\.GA.lĄ SJfi; UTRZYMANIA OBECNEGO GARINETU ATENSKIEGO.
LONDYN PAP. \ĄT 7wiązk11 r sugestiami So I
fuHsa w sprawie rorwiąz•rnia obecnego rządu
łf'
i stworzenia rządl! jednolitego partii libera1r:
nej cłtarge d'afairf'S w Atenach K. Rankin
IM
ri
oświadczvł premierowi Sofuliso'.~. że rząd
WARSZAWA (PAP). Przed kilku dniami
Słi!llóW Zjednocrnnych pr1ywiąrnje
ogromna,, . '- ·-d !
k
n 7
•
l 1
wagę do tego, ah
rząd grr-ck.i opierał się na I „mua~" a r;mcus a w "11rszaw1<' przcs a a
dwóch qłównvd1 pąrtiac;h politvrznych, two- do Ministerstwa Spraw Zagranicznych notr,.
rzących 1..oalicję.
protestu.iącą przeciwko niektórym ustępom
11

możliwość p'orozumie:iia z chrze.
ścijańskimi związkami zawodowymi.
Siły liczebne ,,Force Ouvriere" w łonie CGT sięga

od głosowania 2 grupy federalne i 14 nadto istnieje

·

·

m

li dotychczas członkami biura CGT". Jouhaux.

neJ.
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Tru· man .a spe uIanc1• zbOZOWI
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stanow'.ą

~at więzienia

WARSZAWA PAP. W sprawie pJ4l;eciwko
Hermanowi Rupprechtowi b. „staroście'' pow.
warszaw~kiego
i radzymil'Iskiego
w okresie
okupacji
zapadł dziś wyrok,
skazujący Rupprechti! na 15 lat wil;Zienia.
Sąd podkreślił w uzasadnieniu wyroku, iż
cskar?;ony unilmął kary ~mlerci jedynie ze
l względu na to, że stanowisko, które piastoW;tł w NSDAP r.ie bylo lderowniczym,

unu.

~mUPe

Rankin dodał. że jakikolwiek kryzys gabine
towy może zaszkodzić sprawje udzielenia pomocy w ramach planu Marshalla.
MARYNARZE GRECCY STRA.JKUJĄ W
PORCIE GDANSKIM.
GDA1'TSK PAP. Na stojącym w Gdańskim
porcie statku greckim „Kitingoh", 2J czł<>nków
załogi tego statku przysta,piło w dnlu 17 gru---

Cl

skazany na 15

an1zu~e
~'

we francuskim ruchu zawodowym. Rozbiiacze

PARYŻ

'

za

IJSA

Rupprecht -„starosta warszawski

prz~mówi~ia

O"' zna CZ ·a budown·c'J'ycli

ponosić oclpowieclzlalności.

Rzą1l Polski 1>odzicla calltowlcle po.:ląd, ł.e
.s!osunki międ~:v Polską i Francją p<'winny być
jak najbai·ch:icj pl'Zy,iazne I bliskie . .
MinistNstwo Spraw Zarinnicznych ~twier
dza, 7.e ukazujące się liczn,.. na łaniach rr'l!;y
polskiej wyrazy sympatii dla nR1·odu francuskiego świacll-7.ą dobitnie o tym, że. po ląd ten
podzielany jest ri1wnleż Pl'Zt"Z szeroką opfnlt:
publiczną w Polsce.
Ministers:two spraw za((ranic>:nyeh 1rnrzygta z okazji, aby amba~arlzie francu~kiej w
Wars1.awie pr:i:esłać wyrazy niezmiennego szac11nku.

wie zmianie. o ilP. cztero~trnnna atlministra1
.. ;1it_
..; e~,~'1 t ·ucz11ei S'ąsk~Łódż
ej• Niemier stani1>. ,;ę fikcyjną. W razie 1tTZe
n
C)llJ.
· ~
h t
8' "h I
S
Kino „POLONIA" (ul. Piotrkow·tm 671
ezywist11ienia ?:amiarn, powołujących do żyPoniżej podajemy listę odznaczonych ro- Przodownik montaż.; Sobota Paweł, l'rzodowda trzysłrefo-\vy n~ąd w Frankfurcie n.-Me- hotników, lecbników, i inżynierów z „Mo5lo- nik montaż.
nem nie pozostanie to bez wpływu na rozwój stali".
BRĄZOWY KRZYZ ZASŁUGI
TYDZIEŃ
sytuacji 1v Berlinie.
ZŁOTY KRZYZ ZASŁUGI ·
Galasiński
Józel, Szofer na samach.
Inż. Dangel Józef. Dyr Naczelny; in7.. Lu- „Mack"; Kochan Bolesław, Przodownik monW.P.B.-STOLARNIĄ MECHANIC'ZNA
biński Cezary, Dyr„ Techn.; inż. Pryfkr. Wa- tilż.; Kułaga Antoni. Przodownik m"ntaż.;
17.12. l!M7 - 2:l.12. 1947
w Łodzi. ul. Wierzbowit 20
cław, Nacz. Wydz. Mont.; ini. Majer Tadr.- Adilmier Jerzy, Przodownik-składacz; Rrytka
5
usz,
Gł.
Kier.
Robót:
inż.
WachniE'w
ki
\'\TłaJózef,
Przodownik
montażowy;
Haber
zatrudni natychmiast na warunkach
Dziś tj. 'v sobo!ę 20.12
dysłąw, Kier. B-ra Konstr„ Gromulsld Le- Jan,
monter;
Kopka
Zygmunt
Przoprzewidzianych Umowa Zbioro vą, naPROGRAM
Nr
2
1
dowńik-składacz;
Krcler
Antoni,
Monter
opold, St. maj~ter mont.
st~pujących fachowców:
WIELICZKA
SREBRN\' KRZYŻ ZASŁUGI
Kołodziej Werner, Skł11dar7 l kat.; KrauzP
1 KRESLARZA - KONSTRUKTORA ze
Sl\'IOK W A WELSKI
Inż. Porzezi11skl Tadrusz, Insp. Warsz.I.; Jan, Pr;i:odown.-bryg.; KubaC'h~ Marcin, Monznajomością krP.śleń mPblowvch l buPOLSKI GDANSK
inz. Reuter Ludwik, Kier. Dz. Transp.; inż. te.r;. Lelonek Jerzy,. Przodowmk-~ry?.; Malota
dowlanych,
Szulc Józef, Kon~trnkłor mant.; Kly~zcz Fran-1 Joze~, Bry~. monlaz.i Marku~ .Joze1, Monter;
Z MAZURSKIEJ ZIEMI
c'iszek, Konstruktor: Florczak Tadeuaz, Tech- Palen \,Yacraw, Monler; Pale-n Roman, Przod.1 ULKULATOBA - mPblowo • budoPOLSKA KRONIKA FILMOWA
nik mont.; Krawczyk Stanisław, Te~lmik
skład.; Ptok En9clhert, Składncz-pr.zodown.;
wlanego.
Poci. seansów: 16, 17,30, 19, 20.liQ ..
gowy; Krysa Czr~ław. Majster ciesielski: Mu- Pa~t~sz:Ca Bernard, Przodnwn. monta:i;;:. Trac~
Zgłoszenia Mnb!ste w godz. od i! Wszystkie miejsca po zl 50; u1gowe
s-iol Tomasz, Kier Warszt. Konslr.; Nowok Slam~ław, P1zodown. mo~1taź:1 W1~111~wsk1
{5 w W~·dziale Personalnym, Wie::-zboi2251
po :ał 35.
Wiktor,
Majsler
mani.aż.;
Siemiaszko
~d~ar,
Witol.d,
rv:o!1ter
I
kat.;
Zam1eck\Marc111,
Przo.
. 12218
1
Z-ra K'ler. Dz. Transp.; Szymcza:C Kaz1m1ell, doW111k CieS.; Zuba Ani.om, Cie.,.Ja I kat.
:........................~~~""'""'"""""""""""""'"""""""'"-_....,....__.
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FILMU KRÓTKOMETRAŻOWEGO
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~AN STOPC,Z~K

Sekretarz koła. PPR pr.ey P.ZPW Nr 4 clługoletnl ezlonek KZM I KPP,
w zmarłym tracimy zasłużonego Towarzy•za i bojownika o Wnloość i 1'e•
l'!lokrację.

Pogrz„b

Tow. JAN · TOPCZYK
dłu1oletnl, zasłułony działacz

ezeić

łibed:..iE' Jli . w &obotę 20 bm. o godz. 14 z ńomu prz~ ul. K11tnej l'I

KOMITET DZJEL!llICY GÓRNEJ PRAWEJ PP.K

robotnic11

Jego pamii:ci
KOMITET ŁbDZKI POLSKIEJ PAllTD JtOBOTNIOZEJ

Nr. 34&
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o a-I i,ci a n i k cz

„Tc?óriliwi_ wojacy. ~tóny w 1940 roku Iz koailicji socjalisty cz.no - katolickiej powitali chali obłudn i e , dzieląc między sobą spadek, ludziom nie trzeba o tym przypominać. Ale
~.ri:y. pie rwsze] plot.ee 'J)amcznej rzucali swych Dullesa jak w.i.elkiego pana, który wszy stk-o nie spotkałem ani je·cLnego człowi eka radziec· n ikt chyba n ie ośmieli .się zaliczyć ob eonych

~?łnierzy na pastwę losu, żądni są teraz zwy- ma zadecydować.

I Dulles zadecydował. z ki ego, który wątpiłby o w i elki ej przyszło ści wod? reiów Francji do przyzwoitych ludzi.
Przemy- noMzalancj ą wła-ściwą ludziom jego sfery, oczeku j ącej n aród francuski. O walce n a roBy ł e m, jestem i będę przy;jacielem Francji
&łowcy wielcy fabrykanci, którzy za.robili powiedział on: „Komuniści franc1.16cy , to nie du fra ncuskiego nasze gaz.ety pisały z milo· konkluduje Erenburg. Dlatego właśnie muszę
miliony w czasi e okupacji, chcą zmusić do są Francu11i". A wi ęc ludzie, którzy walczyli śoią. Uważaliśmy go za sojuszinika i przyj:i.- powi edzieć wprost to, co myślę o dz isieJ1''.Zym.ieramia głodem .tych Francuzów, którzy w podziemiu, jako wolni strzelcy Normandii, ciela . Prawdziwe uczucia sprawdza si ę w szych i - mam nadziej ę - krótkotrwalych
tl.le wypuszczali s-&tandaru narodowego z rąk, jako part:yzanci, towarzysze broni 75 tysięcy czasie niedoli, a nie na bankieta ch lub imie- gospodarzach Francji. Francja ma prawdzJwakząc W górach Limousin i Saubadii.
komunistów francuskich, poległych w waJce z ninach. I teraz również ani jeden człowiek we.go gospodarza - naród framcusJd, który
W swoim czasie zdrajcy z Vkhy &przedah okupantem - to nie są Fraincuzi, według Dul- radziecki nie wąbpi o wielkiej prz yszlości na- wie, co ma robić bez rad padla Dullesa. Naród
Francj ę za ołów SS-owców i worek kartofli, lesa. Tchórze, dezerterzy, pomocn icy Hitle ra rodu francu.s kiego. To ruie my za tapi·aliśmy te.n ma wi eJ.ką hist-orię i n igdy cywilizowanym
a teraz zdrajcy ko·alkji socjalistyczno-katolic- - oto Francu7!i patentowani plombą amery· o kręty francuski e. To nie my }<lgamęliśmy dzikusom z Ameryki nie uda się przeds tawić
kiej go towi 6 ą sprzedać za kromkę amerykań- kań-ską! Grecja byfo dla panów z W al l-Streetu wyspy francuskie . To nie my porozumiewa· potomków W~ltera, jako małoletnie dzit:!<:l,
&kiego chleba i za gazy łzawiące własną oj· zakąską, teraz chcą oni pożreć Francj ę. Z.na- liśmy si ę ze zdr aj cą Darl andem. Nie myśmy którymi trzeba się opiekować.
czyznę.
leźli oni setki dobrowolnych szeryfów, którzy to czynili. Wiedzą o tym wszyscy Framcuzi.
Naród francuskii - naród mę~ny i w ielki
Głównym celem koalici"i soci"ali-stycz.no-ka· g-otowi są znis.zczyć całą Framcję, byleby o trzy- Myśmy pierwsi uznali Narodowy Komitet vVy- - walczy teraz w niesłychanie trudnych wa·
tol ick iej j~t wzniesi<>nie głuchej· ściany mi<>- mać wyrazy wdzi ęczno śd, na.kreślone na ksią· zwolenia. Pierwsi zawa.rJi.śmy sojusz z odro· nmkaeh o swą ni ezależność . I powiem to. co
" żeezce
dzoną Francją. Po wo jnie da li śmy Francji mówiłem w czasie woj.ny: Wiem, że ją wydzy Francj ą i ZSRR. -,
Francuzi wiedzą, jak się
w czekowej.
końc zą figle prowokatorów antvsowieckich _
latach, gdy Amerykanie i Anglicy po- zboże ni·e z nadmiaru dobrobytu, lecz z nad· walczy".
chowali .zakutą w kajdany Francj ę i wzdy· miaru szlacl1etno.ści . W iem, że przyzwoitym
•i Przedruk z moskiewS<kiej „Prawdy".
·
00
Monachium nastąpiło Compiegne, a potem lll!l!ml11:1-1111-11i1_..1111-1111-1111-11 11-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111
czterolet!llia niewola. Starzy zdrajcy szykują
teraz nową tra:nsakcj ę. Tym razem skala zdrady jes.t znacznie szemza. Sprzedaje się hur·
tern niezaJeżnosć Francji.
P rzeciwstawiamie de Gaulle'a Petafaowi
lub Ramad ier'a - Daladierowi wygląda teraz
Dzi-siejs~a poc~t~ poranna przr:niosła d~.1żą I ciąg z protokółu zebra:iia CrLłonków Związ~u c~yzny oraz jak _najszybciej podnie~ć ~topę ży
na kpiny. Duch Vichy jest u władzy i 6tarego paczkę hsto_w z ro~nych s_tron kraiu. Na bi:ir· 1Samopomocy Chłopsk i ~] . gro mady Ostrzyca, ?O'"."ą mas_ p_racuiących, .chł?P 'P?,lski me moze
P: taina,_ siedzącego w 'gaibinecie na wyspie ku redakcyjnym piętrzą się koperty rozmait<!· gm. Piątkowo , w pow1ec1e Nowogard, na Po- [i me pow1men pozostac bierny .
.
Ai x moze tylko dziwić roztarg·nienia ziomków: go formatu. Piszą do nas cz;,rtelnicy o swy ~h i morzu Zachodnim. Nad czym radzili osadniT_ak piszą o~a.dnicy z ~omorta. Zachodn'.~:
dlaczego nie przeniesiono go do pałacu Eli· troskach, dzi elą się uwagami. dotyczącymi cy z dalekiej gm'•ny ~ltąkowo?
go I postana w1 aii ą ,,po ozyw1oneJ dys.kus]I
tejsk~ego, sk-oro wszy-scy od de Gaulle'a rozma itych spraw zarów.n-0 osobistych, jak i
Omawiali zagadnienie w-spółzawodruictwa przystąp i ć do współz~w~dnktw~, _wy~n<l.czaIo Leona Bluma - zrozumieli, że Petain miał gospodarczych, ogólnopaństwowych.
pracy.
i ąc przy tym normy, jak1e podeimu i ą s·1ę uzysra.cję? Oczywiście, Petainowi :nie poleca s i ę
Spośród paczki listów ·wybieram kilka , któ·
„Przykład ob. Pstrowskiego pociągnął
za kać z jednego hektara. Pozwalam sobie przyjuż utworzenie nowego gabinetu. Stary za du- re mówi ą o tym, ja.k nasza wieś, jak chłopi sobą t ys ią·ce robotników i robotn ic . Tot e ż w toczyć nie.które cyfry.
żo gada. Zresztą, poc o Petain, skoro jest stają
do ogólnopolskiego wsipółza1·Jodnictwa momencie, k iedy robotnik polski nie szczędzi
A więc ob. Mi chatł Górecki obiecuje uzy·
M?che? Przecież socjalj·ści francuscy natych- pracy wzorem tysięcy robo tników i robotn ic. sił, aby wyko·n a ć t.rzyletni plalfl gospodarczy skać 25 kwinta.li pszenicy jarej, Stefan Mrom.iast sk opiowali ant yrnbotniczą ustawę Tafta
Jedern z prenumeratorów nadesłał nam wy·
przyczynić s i ę do odbudowy zniszczonej ~f· zlński - 350 ikw. ziemniaków, ob. J. Walk i e~
i stara ją si ę przejąć ws-zy stkie manierry swych
wicz - 400 kw. buraków cukrowych, ob. S.
nowych gospo darzy. Nie wiem, czy monsieur
Ma jcherek - 30 kw. owsa, ob. S. Klonowski
Moche żuję gumę, czy wyitworny monsieur
- 33 kw. owsa, T. Skorupka - 30 ;.;.w, jęcz
Blum trzyma nogi na stole, ale wiem, że w
mienia jarego, a I. Zarecki - 50 kw. ziarna
pałacu
Burbońskim
za.pamowały
obyczaje
wyki jarej. Wymienieni rolnicy zapoczą tko
gangsterów chicagowskich. Ameryk anie we
wali wi ęc współzawodnictwo na tere-nie gr:iFrancji zachowują się jak u siebie w domu.
W kon5ekwencji usprawnienia przewozó"(, miejskich, kryte i specialnie przystosowane :nady Ostrzyca i wezwaJi do w-spó!zawodnicDaremnie koalicja i;Ocjalistyczno - katolic· pasażers}rich w okresie Swiąt Bożego Narodze wagony towarowe w uzupełnieniu wagonów twa pozostałych 06adników gromady.
Z tego samego powiatu nowogardzkiego
ka chc e udawać ,że rządzi pańsłwern ni·eza· nia i wprowadzenia szeregu dodatkowych po· osobowych.
Dyrekcja Kolei zwraca się z apelem do nadszedł inny Est, z którego dowiadujemy fię,
leżny m.
Min;strów wybiera premier francu· ciągów pośpiesznych i pasażerskich na dale·
ski, a.Ie premiera . wybierają eksperci amery· kobieżnych trasach clla sprawnego obsłu ż enia podróżn y ch , korzystających z przejazdów po- "że na teren ie całego powiatu w pos ~ czeg61wielkiej ilości podróżn yc h, Dyrekcja Ok r ę go- ciąg a mi podmiejskimi, aby zechcieli pozyty w- nych gromadach rozpoczęło .s i ę wspól zawod·
kańscy.
wa Kolei Państwowych zmuszona była na o- nie ustosunkować się do •tego, czasowo ko·
Mr. Dulles znala7.J chwilę czasu, by wybrać kres od dnia 20 grudnia do dnia 10 stycznia niecznego zarządzenia, które ma przede wszy- n'<:two pracy. Zwiększona wydajność z każ
dego gospodarza i samowy-starcza.ln-ości w dzie
się do Paryża i -i;robić tam porządek. Francu-i;i 1948 r. wprowadzić do składów pociągów pod I stkiem na celu dobro ogółu pasażerów.
dzin ie produkcji rolnej w skali krajowe ;.
Rolnik razem z robo tnikiem w W6[Jółzawodnielwie pracy upatruje najlepszą formę rea!izacji jedności robotniczo - chłopskiej, Jak piszą o-sadnicy gromady Wi erzb i ęcin ...
„Zobowi ąz u j emy s i ę wszyS<:y j ednogłoś n i e p:idnieść
.-'!!
ł
wydajnie naszą produkcję rolną", : t:> - „w
prOc U
W~ros
dobrym zrozumieniu interesów rJln ictwe 1 .n·
Powszechnie już znany jest fakt, iż jedynąl wrzecionozmian, tymczasem rok temu odsetek nika. Podobne porównanie można również tere.su ogólnonarodowego",
'ąb a branżą w przemyśle włókienn ic zym, nie• ten wynosił nie więcej, jak 20 proc.
przeprow a dzić w tkalniach.
Poczta dzisiejsza przyniosła powiew zdro1
·
·
Pomimo tego sytuacJ·i w pr z emyśl e haweł·
Ostatnie cyfry świadczą o tym, ie i'eszcze we.go -Optymizmu z pól Ziem Zachodnich, \1oż·
wy..;:onuiącą
w ro k u b"iezącym
p 1anu, jest
nianym nie można jeszcze uznać za zadawala- wiele pozostaje do zrobienia dla zwi ększenia na nie wątpić, że i z naszych tere !lO\I' wkrót~rzemysl bawełniany.
jącą.
wydajności pracy w przemyśle bawełnianym. ce napływać zaczną podobne W1Ę-sc1. Już
Pomimo niewykonania planu przez przePodczas kiedy w ZSRR na ob sługę lbOO
Zbliżający się rok 1948, drugi rok Pla'!lu wkrótce cała wi eś polska ruszy ławą do waimy sł bawełniany trzeba jednak ;twierd z ić, że wrzecion przypadało w r. 1938 6.75 robot· Trzyletniego. wini en pr zy nieść decydujące roz- ki o bogaty plon ze swoich pól, o wysoce wyp ro~uk cja jego w r. 1947 w porównaniu z ro- nika, a w USA tylko 3.4 rob. to w Polsce na strzygnięcie i w tej dziedzinie.
da}ną hodowlę bydła, nierogacizny 1 ~oni.
ty siąc wrzecion przypada obecnie 11.5 robot- I
L.
M
ldem ubiegłym poważnie wzrosła.
· · M1"rs'·t
'' '
Przecię tna miesięczna produkcja
p!zędzy
.vzrosła w ciągu roku z
3,950.000 kg do
4.881.000 kg czyli o 23,5 proc.
Pr z e cięt na
miesięczna
produkcja tkanin
p odnio s ła si ę na przestrzeni roku z 17,2 mil.
metrów do 21 ,170.000 ro. co oznacza wzrost
o 2.3 proc. Obecnie - w listopadzie j grud-

ąęstw ~ad _bezbronnymi ko·b ietami.
1
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Chłopi , stają
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współzawodnictwa

do

I
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Czasowe wprowadzen·e wagonów towarowych
do po dmieiskiego ruchu osobowego

rz emysi bawe

'
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m'iesiąca ch zapewnia przemysłowi bawełniane
mu spokojne wykonanie planu w 1948 r.
I ·

Wzrostowi produkcji towarzyszył wzrost
liczby zatrudniony ch robotników i pracowników, która zwięk s zyła się z 98 .800 w koó.cu
r. 1946 do 102.800 w koiicu października rb.
Cyfry p o wyższe wskazują więc wyraźnie,
iż tempo wzrostu produkcji było znacznie
szybsze od tempa wzrostu ilości zatrudnionych.
Było to możliwe przede wszystkim dzięki
wzrostow i wydajności pracy, co zresztą potwie rdzaj ą i inne cyfry. Ilość wytkan'yr..h
w~ków na 1 krom~go~~ę wuoda w~c z
4.554 w r. 1945 do 5.041 w r. 1946 i do 5.990
w r. 1947. Trzeba jednakże podkreślić, Iż pomim o stałego wzrostu wyda.jnośoi pracy dal e.k p nam jeszcze do poziomu przedwojennego
(c • 7900 wątków :La 1 kro ,;ao·godzinę).
" ~, innych działach przemysłu bawełniane
gc; sprawa wydajności pracy przedstawia się
p.oo.=-bnie. jak w tkalniach. Do stałego zwięk
szan·„ si ę ilo śc i gotowej produkcji, przypadaj ącej na jednego
zatn,1dnionego przyczynia
się r-:rcn i cż stały rozwój ruchu wielowrsztat.
W chw'li obecnej tkacze pracujący na 4, 6, i 8
krosnach obsługują już więcej niż 63 proc.
krosnozn >an w przemyśle bawełnianym, podczas kied ;" rok temu odsetek ten nie przekro c z ył 3!i proc.
Pri ądk~ , obsługujące trzy l cztery strony,
obs ł ugu j ą '!l.ziś ponad 50 procent czynnych

LOKAL FABRYCZ"Y ·
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300 mtr kw.
lub bez potrzebny zaraz
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c1a ym za posre mctwem
e a CJI
zapytać Centr~lny ~ar~ąd f'~emysłu .Drzewneg~ , czy or.1en:tuJą się, ~a~ie p_an1;.1Ją po. r~ądk.: (czytaJ .mel?or~ądlu) I V: Ja~m stame przechowuJe się 1 sprzedaJe się meble
w punkcie sprzedaży przy ul. Piotrkowskiej

256 ·:

Przede wszystkim sprawa kupna. Człowiek pracujący, dla którego podobno meble te są przeznaczone, żeby je dostać, mu-

·
•
SI wystawac po kilka godzin, niejednokrotnie przez szereg dni, wskutek nieopisanego
bałaganu na podwórzu ( ! ) gdzie załatwia
się tranzakcje. Nie ma tu się z kim dogadać. klienta traktują jak intruza, któremu
robi się wielką łaskę. Druga rzecz - to
stan mebli,. My, którzy podobno musimy
oszczędzać, nie możemy spokojnie patrzeć
na to, w jak w prymitywnych szopach usta
wione byle jak lub zwalone jedne na dru-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Dziwne metodyI p..kierownika

Tow. Red~,ktorze.
Jestem robotnicą PZPB Nr. 1. Pracuję,
jako przewijaczka na nocnej zmianie. J estem
zmuszona ulokować w żłobku fabrycznym
dziecko
·
· ,
. · · .
•
" Ob .. kierowmcz~a. ~e mogła, . a r~cz_eJ
~1~ cbc1.ała zrozum1~c! IZ po nocn~J zm_iame,
1.tor~ Jest mozoln~eJs~ą. od dzienneJ, ~o:
bo~mca-ma~ka musi m1e~ o~poc~y~ek, a J~J
dziecko .op;ekę. Stale ~owiła, ze Ją to :i1c
ohchodz1! z~ Ja prac!1Ję w _no.cy.
koncu
1;1~ało m1 &ę 1;.1zysk~~ P~ZyJęc1e ~iecki: do
z.obk~. Od ~eJ chw~1 me było dma, azeby
ob. ~erowmczka me sz~ała ze ~ą zaczep~, - a to. ~a długo dziecko pr.zeb1eram,
~o znow za riozno przynoszę do złobka I tak w kółko.

'Y

'i'\~~akt_oU,
.z pr.a..e~. o g.99-ł
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1 ,\tong

5:30
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skiego przy Emilii, a mieszkam przy ul.

Wólczańskiej 2'1 (przy Legionów); dziecko

7-:awożę do żłobka najpóźn.iej ~a ~~d~ .. 7.30.
A gdybym nawet przynosiła Je pozmeJ, czy

byłoby to przestępstwem? Jako świadoma
robotnica uważam, iż żłobek w Polsce Lu-

dowej powstał dla ułatwienia życia matcerobotnicy. Myślę, że przynoszenie dzieci do
żłobka powinno odpowiadać raczej matce,
a nie kierowniczce żłobka.
Zapytuje miarodajne czynniki, czy takic za chowanie się ludzi na stanowisku kierowniczym jest dozwolone ? Czy k ierownkzka żłobka z ul. Tylnej 14 ma prawo otwierania drzwi i wypychania niatki na korytarz za to tylko, iż niemożliwościa techuiczną jest dla niej przywiezienie dziecka
wcześniej do żłobka?

P..:J.'.~·!!,--.Jl
'wńie

Jan.,jĄa. cŻa.ja

ni&.lh
.in ~,.; •
~$~.Q'~ ~ lt),

gie dosłownie ponfowierają się biurka, sza•
fy i tapczany.
Aby coś kupić długo trzeba się namyślać, gdyż albo szafa nie ma kluczy, albo
br&.kują części, albo na jasnym jej tle
pełno jest czarnych plam. Rzeczy bez bra·
ków prawie że nie ma. Obsługa niewiele
robi sobie z klientów. W moich oczach ła
dowano wóz z łóżkami i dopiero w ostatniej
chwili, kiedy wóz był pełen, zauważono, że
jedno łóżko jest z innego drzewa i z innego
kompletu, niż drugie.
Jeśli chodzi o mój zakup, po dwudniowym chodzeniu nabyłem szafę. Wprawdzie
brakowało do niej skobelka, ale wziąłem ja.
bo wydawała mi si ę tania (co zresrtą po
zapoznaniu się z cenami w spółdzielniach
r~wnież okazało się iluzją). Po dwóch mies1q_cach szafa zczerniała nie do poznania.
. Pytam się publicznie i proszę o odpowiedz, czy wolno komuś pr.iez niechlujną
gosp odarki: marnować tak cenne r.ieczy, jak
meble?
Urzędnik

S. F.
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POSZUKIWANY NATYCHMIAST
Zgłaszać się do Biura Ogłoszeń „ Prasa", Piotrkowska 55.
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~łośnym echem odhił się w całej reak-:yj-

l grud11i11

zakończyła się w Antwerpii cjalistyrznej międzynarodówki",

piąta po wojnie

prasie polsko-amerykans·kiej 48-qodzinny
pobyt kongresmana Gordona w Polsre. Gazety
te zachłysnęły sie wprost 5łowami Gordona.
który nie przebierając w środkach jak mógł i
lll'J mógł szkalował Polsk ę, .• P.atrioci" polscy
SJ>Od znaku Rozmarka, AndF\rsa i Zalewskiego
nie mogli dość nachwalić tego kongresmana,
ktory 'dostarczył im „autentyr.zny-:h faktów"
o życiu w Pol5rFl d'l.isiejs.,,ej.
Błogie zadowoleni~ polityr:r.nyrh hankrutów
byłoby zupełne, gdyby nie„. sonatnr Willil\m

i znow.u
zagadnienie to stame
przed partiami socjalistycznymi w najbliż
szvm czasie.
W ten sposób wszyt=ttko zostało rr.e~omo
po :1taremu - jeśli nic lic:zyć · ~iel.do~·ych
organizacyjnych uchwa} mewątpl.w'e ..intc·
res ujących. Kon,fercncJa ''." Ant werpu pontanowiła, że t. zw. komttet 1rn.nsultRCVJny, kierujący organ, przez kto• Y .Jl,'lrtrn
socjalistyczne utrzy~ny>yały lą ~<:nosc. pomiędzy sobą w skah nuędzyn:ll'odowcJ ~

międzynarodowa

konferencja partii socjalistycznych. W konforencji brali udział przedstawicięle 22 partii,
przeważnie krajów europejskich. Konferencja nie wniÓsła nic nowego - nic-licząc deklaracji aprobującej plan Morshalla - i była właściwie przedłużeniem
tego rodzaju obrad które odbyły się lu·
terp tPgo ·. roku. 'w przyjętej · rez'111l•' ji
stwierdzono ponownie, że ,;w chwili obcenej warunki nie sprzyjają stworzeniu i:;o-

!lej

podkreśla

się,

że

I

!~~~~;rt~0:~1:~t~I~·~~~~:~~~fFYi;r~ s· zy.bk„.t.e „t..e--mwp--0
- 0-dbU.dOWY
czyc, ze „Polska· ma pelne prawo
:iemię po Odr_ę i Nysę Łużycką".

zahzymac

-

kole.llfl11 ·1Cł'H8
li
•

Znaczne .udoaodnienia
komunikacyjne dla turystow
.
fi
.

Już
torów

ta jego wvpo.wie~ź wp;owadziła redak„Nowęao św1ah1 w mezwykłe padniecenie, ale do wściekło.5ci rloprowadziło ich

I

Nowy ro7Jkład jazdy PKP, klóry wejdzir w
w początka.ch maja 1948 r., przewiduj<!
znaczne usprawnienie komunikacji, a z tych ,
szer1::g poważnych udogodnień dla turysiów.
Jednym z najwięk~zych osiągnięć w dziedzinie odbudowy komunikacji będ1je o!warcir
nowego wielkiego mostu na Wiśle pod Tczewem. Uruchomianie tego mo·stu rozwiąże jennocześnie d·w11 ha.rdzo istotne zagadnienia komunika-cyjne, a to: 1) zapewni hezpośrndnie
po·łączenie Warszawy z ·wybrzeżem, :r.mniejszając przejazd o ok. 130 kim., i 2) połączy naj
krótszą drogą Pomor7.,e za_chodn!e z Pojezic-1
rz~m W11;rmiń~ko - Mazurskim.
Prowadzi się intensywne pra'ce nad hucl0wą

stwierdzenie sen. Knowlanda, że „wielkie wra
ile:'ie 7.robiła na nim pełna wolność o~obista,,
lctorej, zaznał w Polsce". Te.i wolności osobi- i'
stej nie może mu darować ,,Nowy Swiat".
,,Nowy Swiat", rzucając gromy pod adre·
!em Knowlanda. nie omieszkał
także postawić mu jak<> wzór „cnót obvwatelskich" i
„mądrości polity·::::mej" kongresmana Gordona.
Krótko mówiąc, sympatię redaktorów „Noweqo Swiata" )noże zdobyć każdy Amerykanin,
który będzie szkalował Pol~kę. Każdy kto ośmieli if-ę obiektywnie o::enić sytuację w
PolscF1 wzbudza żywiołową nienawiść wśród
r-ediiktorów tego bruk.owca.

życie

mostu łączącego wyspę Wolyn z ląde~ stałym
na północ od Szczecina. Most 7'apewm bezpośrednią komunika· cję .koleJ?Wą z M.tędzvzdr,o~
i11mi i innymi uzdro'W'l-skami oraz konco•wą s·ta<:ją na wyspie Woły11 - Odrą.
.
Na stvcz.eń przewiduje się zakońc.zenie odbudowy !une/u między ~egiestowem 1. Itrynicą,
co umożliwi bez.pośrednią komun1l;;a.c1ę z Krynicą przez Tarnów.
.
.
Dużym udogocLniemem ?la .turystow . bę
dzie uruchomienie bezposrerlniego pociągu
War-.:;zawa -:- Suwałki.
. .
.
Wielki krok naprzód w naszym koleyniclwie
to, jak się przewiduie, zwif;kszenfo szybkoki
poringów oraz ich i/o.ki w roikladzie jazrly.
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zostanie zamieniony na komit<>t mi~dzyn~
rodowych
socjalistycznych ko~terenc~1.
Konforencja ustaliła zasR.dy P'.7.Ylmt~w&raa
członków komitetu konsnltacy:ine~o l sprE:~
cy.zowałR. wzajemne . stosui;ild
pomiędzy
partia..-ni - cr.łonkamt komitetu. Członka
mi czego ? Ocv.ywiścic tej Międzynarodów
ki, stworzeni<' której uznano ZR • przedwczesne. Mało tego.: Anti.verpe.ń~kr>, konf~
rencja przyjęła - c1ą~le do. teJ JE!k,o~y me
istniejącej Międzynarodówki. - memieckosocjaldcm.okratyczną
partię
Schuhma·
chora.
Tak wiec uchwały konferencji w Antwerpii dotyczące organizacyj'.1yc~ ~age.d
nień niewątpliwie świadczą o istmemu organizacyjnego ośrodka pnrtii socjalisty~
nych. Chociaż ośrodek ten nie n<tzyw~ się
Międzynarodówką., prowadrił jcd1~ k s~1 •
stematyczną i intensywną. robotę l to .me
tylko o charakterze informacyjnym. Osrodek ten napcwno kieruje działalnośc~~
wielu europejskich socjalistycz~yc.h partu.
jak wskazuje naprzykłod do.1:1w!a~czeme
włoskich sor.jalistów -w.tr8:ca się w ich wewnętrzne sprP.wy. J11k widzimy ten ośrodek
organizacyjny przyjmuje także nowych
członków.
·
Ale fakt pozostajn faklem. ?ficj~li:tie
uznaje się odb11dow~ Międzynaror1ó:Vkt Jako rzecz nie na. czasie. TR na p1erwst:Y
rzut okH trochę tn.jemnicr.a sytuacja tłum11.
c:r.y się wcfllc nie tajem~ic~ymi, .a bardzo
pr;iktycimymi względ!tm~ kterowm~t~a a~:
,.,.ielskich labourzystow i frt111cusk1eJ partn

1a dk"I

o~grywajfl:

;ocjAlist:vcznej.
Tc partie
ober·
nie decydujacą rolę.
w ohmae P.ra.w1c:y
~onjA1istycznej. ;'ifa ich rozkaz działa. nlCil!'ltniejąca Międzynnrod~wka. Względy, ~lór:r:
rymi się kierują., są JR~ne .. AżehY.:UJawmc
międzynarodową orgamzac.J~ ,n~rtn socjalistycznych trzeba Ol;lOSlC ie1 irnr-i•an).
Program ten zaś muRiałb:y nada•?RĆ llie. de>
przyjęcia, przez wszystkie par~1e soc.1ali·
styczne.
·
Aprobata planu Mnrshalla i ekspansjonistycznych planów nmcryk~ńskiego impe·
rializmu, krucjata przeciwko partii komunistycznej, zmowy z reakcyjnymi ekmentami poszczególnych państw to
.
.
wcale nie ta linia, wokół któreJ mozna
byłoby zjednoczyć większość socj:>listycznych partii. Blum i Bcvin słusznie ob_awia.ją się, że socjalistyczne partie, które j11k
czechosłowacka, pohika, włoska. dtiałają
,
.
w jednym froncie z konii."1i:<"[RJ11i i ropntmczymi partiami swoich krajów, nie przyjmą takiego programu.
DlR.tego póki kierują oni swoją istniej»·
.
. .
cą i w tym ~amym .czas}e ~1ie isln!eJl}.C4
Międzynarodowką, kicruJą rną bez między·
narodowej kontroli. która jest 11ie11nikniona
w kR.idym zjednoczeniu między1rn1·odowym
działającym na demokratycznych podsta-

l opakowaniu, lub szczelnie zawiniętej tornbce.
V'/ centmm. miasta. przv Alei Mar'5załka
I Dzienna produkcja wynosi 1.500 kg karStalina 49, "" mep-0wrne1 kamie111cy mie~ci .
. melkówp i cukierków, 200 tkg -czekolady i 150
§ię fabryka cukrów i czekolady „Spol~m·•, j11k
kg pieczywa. Norma ta jest stale przekrd!etos dowcip.nie nMwal • laboratorium marze1l
dziecięcych.
Jest to jedna 7 tych fabryk, w
czana. Fabryka 7.atrudnia do stu osób, a pro31-itóryclt nie lyiszy ' s•ię monolorunego warkot11
d1tkcja rosnie jak na drożdżach. Obrót w zemotofrów, stuku maszyn, a powietrze przesyszlym rnku wyno·sił około trzech milionów złocone j-est 6'łodkt11Wym, apetvczn ym zaipachem ·
tych, w bieżącym - sięqa już 12 mi.lionów.
;:zekoJady. Paniuje lu cisza, a Hle. poc któ-:
1 fest to zaiShlga kierownictwa i pra-cown1ków,
ryłh ;przewijają slę rohotn1cv w białycb płd
dających z siebie maksimum wysił·ku.
Na wniosek Rady Zakładowej przedMawi~Mczach , przypominajq n1cr.ej pracownie 'r.b"·
ni zostali do pierwszych odznaczeń i premii
miane lub fa:rmaceutyczni>.
W okresie przerlświą!Pcznym li>mpo pr~ cv
rohotnicy dzlału karmelkowego'~ Wacław Ri1nra-st11 z godztny n11 gorlzin . Telefony w
das, Tadellsz Jasiński, Marian Jaworows'.c!,
dziaiach zamówień, r.akupu i gabinecie dyr 1
Czesław Kaczorowski, Roman K<lla15iński, J11n
Kowalczyk, Stanisław Kłosek, Edward Lasnta.
.Józefa Dytberne1a • M''k11sze vskiego, dźwięczą
Zygmunt
Stcmpczyi'l~ki, Józef Szymczak i JóTu
się
robi
smaczne
karm0Iki
?ez prz·erw '· NiP. mozna n11starczyć towaru.
zcf Urbańczyk.
G!ówn dział p odukcii st~nowią karmPl·
Fati.ryka wyrabia wreszdP. w~zrlki,.,rin m·
ki w 21 gatunkach i ruk icrki czekoladowe w
Następną qrupe
kandydatów do nagro::!y
siedmiu. Masa karmclkńw, odpowiednio za- dzaju -słodkie pieczywo, jak biszkopty, uche stanowić bęaą prac:ownky piek1uni.
W ciągu kilku dni, dzielących nas „d
barwiona i zaprawiona !'makiem, qotuje się cia.stl"czka, piernkzki i inne.
We wszystkich salach panu je idPa\na • zv- świą.t fabrykR rzuci na rynek dostale<'zne ;10w niewielkich kotłach w tmnpcralurze 153
~topni.
Ndstępnie wylPWnnn je5t nrt specja~ stość:, co ma tym większe znaczenie, że wil'l-- ści słodyczy tak, by każde dziecko znala?ło
nie -chłodzone stoły, ,;tad po częsciowym ostu· szość 1<maikolyków przechodzi przez ki!.kiln<l- pod choinką najskromniejszą choćby paczn 6 zcizeniu i skrzepnięciu prze-chodzi przez ręczne ścit> rąk, ZM!im znajdzi_e się w este<tyczn1•m kę.
Wr.
I ma1szynowe walce, tzw. S7ltenderv, nadajace
™•™kształ1' -cukiekf.owi i \Ą ybija1ące rysunek.
Cukierki pralinkowP, nadzie.w~ne oraz iry_wa_c_h._Z-JE.._D_N_O,..,.CZ_..E.,...NI,....E_,P.....,R-ZE-1',,...fY-SL"""'U,,,,.........
sy, prz.esuszone i 111.111drow11n1> talkiem, do-staja, s i ę cl1.1 zwinnvrh rąk pakowi\C2'ek, z 'k:tóW pierwszej połowie listopada br.' · zcbrnli no" G. Titla Rosa, rektorzy uniwersylePRECYZY.JNEGO i OPTYCZNEGO
rvch ka!Zdo prZf't''tętni&. pak n je 4.0 kg dzie·n ni",
lj. od 4.ROO rlo 1fi000 ~ z tuk, uł!e?nie or! waqi się we Florencji liczni przf'dstawiciP.le włoskie tów paduańskiego i florentyńskiego Marcosi i
dyrektor Akademii Sztuki
w Łodzi, ul. Wigury 21
.iedne1 ll'?tnk1
Czę~r pilko'vnnil jP~t maszy- gn świata literackiego, artystycznego i nauko Calamandrei, wego, hy zająć stanowisko wobec gorlzącyrh Dramatycznej w Rzymie, Silvio d'Amico; nown.
w istnienie trwałego pokoju l suwerenno~ri inżynier G. Raimondi (poseł w partii CH. D.
zatrudni
D1ugim rlzia~Pni jrsl produkr.jn czekol 11 dy narodów Europy imperialistyczne] kampanii de Gasperl'ego) - zwrócili się do pisarzy ca
W. trzech. qatunk11c.h.
HalP fabryczni! . tego podżega<:zy wojennych.
łego świata ~ manifestem, domagającym się
rłziaJu zajmt11e du 7,a ma·sz~na, P.rzyiiom1na,1ąW wyniku obrad. przedr-tawiciele inleligPn- ogłoszeni.a za przestępstwo wojenne i wyjęcie
~:8 .n1e~o w1e1s kc! mlockn~n•ę, klora wyh1sku- cji włoskiej, wśróci których obPcni byli m. spod prawa zastosowania broni atomowej .„sta
JP 1 rnia'Zdzy prz„paloni> ?:'111rno k>1ką<1we, pod- in. pisarze: C. A)varo, M. Bontempelli, E, Vit nowiącej śmiertelną groźbę dla światowej kul
Jtawowy obok . m.asla k~kosowe90 sikladnik 1 torini, E. Checci, M. Puccini, C. Bemar!, A. tury i dla milionów, łakną~ych pokoju oby1 wateli",
.:zekolady. Zgmcc10na rrnaqga podda·na ie~l, Savinio, poęd: - G. Ungaretti, A. Gatto,
z prakhką warsztatową w dziedzi,;zc·reg.owi 1<komplikow11n \•eh procP-sów, by Pavese. dramaturdzy: - S. Lopen, Stefano
Do Manifestu inteligencji Włoch zgłosili akwreszne . dojP,1ać ste rlo rc1k dii1>cka w form :e Pi~andełlo (syn Luigi Pirandello), J. de Bene- ces dalsi liczni artyści, muzycy, urzeni i innie precyzyjnej mechaniki.
!Jacbną<:e i 1 ape l yune j I.ił bI i r:zki.
• dPtti, naczelny redaktor „Ilustrazione Italia- ni 1ziałacze kulturyse
Bl!l~J~.~K~.~C~z~.~;.iiiiiiiiimiiiiim;;;;;;;;;;:;;;;;;;h;.,...~;mcam;;wm;~•w~I
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się zna}dowa1 w swoim gathinecie, słucha wszed'ł drngi pomocnik majora leutejąc rannego raportu ,iedne,~o ze swoich nant Pawłow. Stuknął obcasami i stanął
na.i•bliższych w pólpracowni'ków Czil- na bac·zność nrzed majorem.

bienko.
- Ba1danie artystlii Osienine-j - rapor
I tował CZ'wbienko, - nie dało żaidnych
konkretnyoh wzultatów. Aresztowana cią
gie ·płacze. mówi, że ją ktoś zi~nbił, aile to
są wszyst'ko słowa.„ Żadnych konkretnHh fak'tów. Co się tyczy 'Profesora vVe,r
'2:ierowa, który rzekomo pracuje w Instyt11cie :Profesora Sklifaso,vskiego, to ta·ki
rrofesor istotnie tam pracuje. Jednakże
profesor \Vęgi~row nic wspólnego z Osie
Inirą nie ma.
Przn>rowatdtcie areszfowaną <lo
Wywiad ra•cl:óecki pra·cowal 11ic1,wy·klc mnie - wyced·zi~ przez z~1by, pa.ląc na·
11prawnie, Jiuri o śwki.e tcgo i sa111c1~0 dnia picrosa - Zorin. - A co słychac z Zu bow1dowa Szermietiewa, „wyk-01nawcz.yni li wą?
ryc•znych piosienek" i wres'zcie Maria P <l- - [(il'ka ra·zy ha.dałem starusz·k~. Ma111
w'łowna Z•ulboiwa
.zosta~y
areszto\ ·anc. wra1żcnie, że to fakiieś wyrain-e 11iC1P<HOWs.te·pne baidaniH zatrzYma1nyd1 nic da!y Z'li'J11 icuie - uśnticchną'ł . i{}. z lokka Czużadineg-0 rez.u1~avu. Uwa.ga wła1dz. l'lko111c n- bie nko. - To catkient nieszko·dliwa startro· wała się głównie na O i nineJ i Zu bo- sza koibieta. Typowa oona Pr-0fesora urliwej, Wszak, te właśnie naiz.wi~ka figiuro- wersytetu. Na1leżał{)lby ją raczej skierowatły w zna'lezionym notesie.
wać do męża, ·dó Lenlngraidiu. C!ąig!e mó·
Ca1łą s!l)rawą mocno Się ziainteresorwał wi tylko o nim„„
j~den z „aisów" WYWia<du mdizieokie·go - _Jesteście tego 1)e,wn!, ,towarzyszu
ma·for Zorin.
Czu biert1k o? .:....... uśtniecihnął sie Zorin, naO w.~es.rie~ g-od'zini~ ranneli Zoirin foż ciska~ac zu•zilk d•:r.wonka. Do gabinetu

I
I

Od1Po,vie1tl·ni(l 1<oimó1'k;:i wywia1d111 rad1zieckiezo 7.ainter-e;;nwała 8ię r6\vnież
dru1l,im nazwiskiem ;1,11aJe1.iOilYJn W notesie niemieckiego. agenta. Nazwisko to
brzmiafo: .,Zi111bowa"„.
Dziwnym zbiegiem ok0Hc1.11oiści-1 \v1dowa po profesorze Zt~bowie jeszcz.e się
zna:jdoiwaiła w MoS'kwi·e. Prawie bez trudu
oid1sz;ukano ja, w dormn, który .znajidował
się .r6W1Ili.eż w Sokolnikach. Właścicie 1lką
te.z.o niewieUkie1go doimk>u była inna sha·
rn!!z.ka. wdoiva 'PO niejakim Szenmetiewi.e
~tóry w swoim cz.asi'e był karany•za an_Q.r..MJl:lizi~,cb pro1Pa1giandę.
•
1

1

1

1

1

- Powtórzcie towarzy·szu to, cze~o~cie
się dowiedzieli o Zuibowej - powiedz;al
pako.inie Zorin.

-

Na r>odstawie otrz:vnia 11c·go rozkazu,
1

zaczął urzcdow~'m tonem Pa\1 'łow, poląc.1,yłem sie natychmiast z Leni11gra-

-

dem, <:elcm zebrania infqrmacji o Zu:nowych. Przed gndziną otrzym::iłrm 1·y.::ur
pującą odpo,de·dź. M;i ria Zubo wa, żona
Profesora Ser:;(iusza Zubowa, zmarła w
Leningradzie sześć mies i ęcy temu i zo~tała Pochowana na <:mentarzu Przt>obrażeńskim obok sw<>~o męża. Numer pot'ząd.kowy jej grohu znajduje się wśród
dokumentów, .iaki.e dor(iczyłem przed
ohwilą, towarz~'szu ma-.iorze! - Pawłow
znów stuknął obca8<1111i.
Zoriu zwr6cił się do zmieszanego mocno Czubi~nki:
- Składam hoM •aszeij zdolno~ci obser
wacyJnej, t-0war-zy;.z.u CZ11ibienko! To na·
prawdę typowa żona profesora, nieszkodaiwa stara kobie.ta„„
- Licho j~ wie, - zaczął uspra \'/iedliwiać się młodv oficer. - sa·d'ząc Powierz
c.hownie.••
fD. c. n.\
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Spółdzielnia ~,Las" pragnąc zapewnić nabywanie choinek po godziwych cenach przede
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W";tnych skierowano po zakup do
dyrekcji łódzkiej i I'O.doi:nskieJ. gdzie nabyli
1'~i 10 tysięcy drzewek. Dla tod7.i.an spółdziel
raa otworzyła dwa punkty sp1·zeda7.y· hurtowy dilt inst tu „
- d
" · .
M .
.
tact, oraz ctahczny przy ~1. 1 -~-o
a}a 82
t 1 . 8 iczn:v p_rzy ul. Narutowicza;;;),
ns .ytuqom chomki sprzedawane są w cenie 210 zł za sztukę w detalu po 240 zł. Ma-1
le drzewka naturalnie są tańsze.
Z roku na rok "Zwiększająca się podaż na cho

J

Dzlecho

O.„

Wczasy dla dzien111karzv

I
I

s z··. o·no„.·w cy •I
dla was normaln. praca

cji zawodowych, zdobywa obecnie wiedzę fachową na specjalnte zorganizowanych P"rzez
·
·
1rnr·sac11, b y z czasem.
prz.cmys t w \'l
o..uenu1c.zy
przystąpić do s-amodz·i·ehiej pracy przy warsztM(<ch.
Pnr.O"i>l.ałych eun roholntków - ser.011mwcow
pr<Kujących jut dłmbv.y er.as przy robot.ach
dro.gnwych. zgodni,e z umow<I zbin·rową. po ca!oror.znej J.Hdcy otmymato 11rlop.
Urlop te·n kończy si~ 1-qo -stycini·n 194B- r,
Wydział Z.aniei.du Mli>j.,.ldego · pNlaje do witido111ości. robutnlko. m se,zonowym, by. dnia l-go
stynmirt 19-18 r. zglnS\h 111~ w wyd1111l11.ch nv1··
nnr~vst)ch Z~r~adlt lvHt>j~k1r90, celem przy·
-sl4p1c>n1a do o.a1szei pracy.
D,

I
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NierlliWtlo odhvlo się w PZPB Nr 2 (dawn., Francłl\r.ka Szyman~ka (tk11rv;ke), Leon Cog l"l
Stefa.n Werner
(dyrektor
Sąd obradowal w skład1if' 11R.iiltępującym:. prze-~ tknln1), Zygmunt Gonicki (maj~t.Pr pn:ęd-ialni)
wodniczący sądu - tow. Tuu'bworr:Pl (1n1e- ~i Stanisław Cichecki (ma i-ster tkalni).
wo<lnicz11cv Ra.dv 7.~k!adowei). SPlo-el.P.17 SiJ.' u~
Sf!cł po roz-patpeni·_i wFl:a;'ników pro<luk- Adam Przepiórkowsk.i (kierownik prac. y il cvinych poszczególnych ws;:ińlza'i'odników w
Płacy), ławnicy: Ja1:im1 Mucha (prządlu), ~ oktesie pomi~dzy 3 i 30 li'i\ópada, ora11; po

Cały

a u KlaJmana

ła się wre.•zcie o pretvdenta miaata, tow. Stawifl'skiego, i to było dla niej <Szczęśliwe. Tow.
Stawit'l5ki, sam włókniarz, najlepiej r<)zumleiący potrzeby robotnika, mrstrzygnął sprawę
na korzyść HohJ..a.
Matki z PZPW Nr ~ odetchnęły z ulgą. A
dzieci już pierwszego dnia radosnym uśmie·
chem za<lokumentowały, że w żłobku m11ją &ę
dobrze.
Sr.t:,;ep.

I

I

W PZPB w Rudzie Pabianickiej f.!-aczy pracujących na ośmiu krosn1tcłl
wś1·ód tkaczek obsługujących 8 krosien automatrc111rtych pierw1n1e miejsca. l!ll\,ię
Zacznijmy raz jeden od ko11ca.
pierWs'lie mkjsca ir.rtowu zlJob;vły; lre11a ł~t Kaz. intillra. St;ysz. ka (150,8 proc.) i An
- Po pierwsze dlatego, że początek był•
Ziółkowska. (176 proc.) i Ml'.rta l\fa,1tir n11 Szkudlarek (150,2 11roc.).
)ardziej n.iż żahJsny.
(173,6 proc.). Na „szósUmch" 1ti~!'Ikoiły:
W PŹPB Nr 5 wy11 óżniły się w 11rJ;ę•
-- Po drugie dlutego, że koll'iec był naj·
Janina.
Stramslta
163,1
proc„
a
Józefa
1b:ahti
(er.tory stron~) Genowefa Orc!lly•
bardziej wzruszający.
Gawroń 154,5 l>tl)c.
·
kowska (194 proc.) ł Antonhtr& f,ucl!l\k
Otwarcie żłobka w fabryre d~wniej I<IajW PZPB Nr 1 w tkltlni na „szóst• . (192 proc.), a w tkalni Ma.rfa, Pryc~elt
man wyglądało inaczej, niz to zwykle bywa
V takich razach.
kach" wyróżniły się: Halina Lipiń"lrn, (182,3 proc.) i Ma.ria. Janiak (179,3 proc.).
Inaczej, bo uroczy.stego a.ktu n.i-e dokonał,
1171,4 proc.), Janina, Jurek (160,l proc.),
W PZPB. Nr 7 na.ilepsze rezultaty u·
jak zawsze przy ta.kich olcazjach się zdana.,
Józefa Krzyżaniak (llrn.s 1n·oc.) Maria - zyskały w tkalni (ncgW6rld"): Al.fre1l1t
ktoś oficjalny, dyrcldor, przew'odniczący Rady
Pyiiiak (155,6 proc.) i Władysł11wa .Taro- Zwolińska (171 .4 proc.) i l\łarht Szo.lc
Zakładowej, przedstav.'1ciel Zje<lnoczenia czy
sik (154 proc.), I\ na. „~z,„órku.ch" Wła- (141,4 proc.), a w przędzl\ln[ ("180 wrzeZwJąi;ków. Dokonała go prosta robobnica, tow.
dysława Woźniak (148,9 proc.).
cion) Kornelia .Nowllk (162.7 proc.) i
Niedzielska, której mąż, pracownik tej fabry·
W tłrzędzalni ciettkoprt>;ędne.j wyrliż- Wl\1.d;'sława Jochim (161.!l proc.).
ki, na krótlrn przed wojną, zamęczony w Beuiły się: Rronisława świtoniak (181,7
W PZPB ,Nr 9 pierwsze miejsca w
rezi~. zginął za sprawę roboliniczą. Żłobek w·
\.., proc.) i Zofla KothJ.rek (1''7.5 pruc.) Ste- JH'zędzolni ullyskały: Antonina Sypnł~w
sta:ł nazwany jego imien.iem. Robotnicy PZPW'
~ka (15"f,2 proc.) i Sttutisfawa Andrt.epokazali, że pamięć o ich przywódcach \ '{)\\ fania Kałlll~ska 11zyslmła 145,8 proc.
We wspofaawodnłctwte ze.spolo.w~'m Jewska (136 proc.). a w tkalni (11111t6st.nie ginie i e na pierirszą czekdli okazję, a,by
wypr1.edr.lł
majl'!l;er Jabłol'\sld {116,3 id"): Fclłksa Pakulska (187,2 proc.) l Te
ją w sposób najlepszy utrwa1ić.
'
proc.) Skonkę · (103,2 proc.), a Kłbler ndoiJ,}· Dzięcielska (165,'J proc.)
.
Że ta spo.sobność trwa~a tak długo nie był.o w tym już ich wi ny.
(126,9 proc.) Engla (108,8 proc.).
W 'PZPB Nr 14 wyróiillił)" sięi Maria.
WWW•G•....,(,,.,._
I
W PZPR Nr 2 w prtędzalnl odr.na- Soltl>łowska (162 proc.) ł Ci!esława Ple~
czyły się: Józefa Boczkow~ka (4 strony karska. (145 proc.), a w PZPB Nr 16 Ma~
- 138,ł proc.), Genowefa Smulik (4 lit.ro ria ~mezl\rck (162 proc.), Rltlina !(acz~
pierwszeństwo
ny - 143,1 1noc.) oraz Maria Dyksa (3 lllarek (1159 prll<l.) i Jadwiga. Podęb~ka
stt·ony - 140,5 proc.). W tkalni pierw- (159 proc.).
We w:spób;a.wodnictwle tkaczy pracuJąc~·ch
sze mleJ~ca zajęh' na „ zóstkach": E'ra.rt
W PZPIJ i\T Pabłlwfoach w ł)rr.ędi!!al
na dwóch krosnach w PZPW Nr 2 pierwst:e
ci~?.[(a S11yruf!.łiska (J;l,5,4. Ilroc.) I Józi'- ul od~nricJJ;Vły @l~: Heł'"n", No\Vicka
miejsca zajęli: Ta.deus:11 Korlhisltl (11\9,5 proc.)
fa Ma.rcr;~·kowska (120.3 pt•oc.), a 11~ (1!H,1 11roc.) l Stanl!!la~va, Df'll'l,lf <Hl0,4
Stanisław Łukasiak (159 proc.) i Jerzy Sicze·
czwórkach: ft lena PłMlt\a (159,lł proc.) proc.), a w tki!.lttł: S!tbłnll 21:. eh f1'6,5
panlak (155,'J proc.).
I Zofia WieH1'1ska (lM,6 llroc.).
orne,), Hele11a Ś•~iątek (156,8 p1·oc.) ł J6
W P;i;PW Nr 1 wyróżnłły się: Młnha.lbta
W PZFB Ni· 3 czołowe mi.ejsca zaję· lepsze rezultaty 01!lągnęły: A11tonhia No
Młchałowskll. (14'1,l proc,) i Irena. K1ubowb•. w pr111ędrJ11,lnl; (3 !ltrnnr)~ Bronildnwa tefa Otm1.zdd. (160 tlr1u1i).
ska; (144,4 t>roo.).
Romor (16'7 prob.) l Heleml, 8clr111\l'lk\\
W l'ZPB w ZgłerllU w pr~ędzalni ń!l,f
W PZPW Nr Ili czołowe mf .il'c M.fQJł: Bo
'(156 proc.), a w tką,Jni (4 krmmn.): B1·0- I' .ps11e te~uit11.ty osiągnęły Antonina No·
tesla.w Sobala, Władysław ótwla.k 1 Stl'fan
nll!lława D~ka (J80 proc.) l Maria Gl"zc- wak (888 wo. - 141,6 proc.) j Ewa tJie„
Warkoszewskł, a w PZPW Nr 35: Ignacy 'l'olak (178 proc.).
wlcz (666 wrzcchu1 - 153.2 inoc.),
maszewslii (11'9,3 proc.), Stdan Szalh'\!§lti {157,5
We współ:rn:wodnictwie zespo!ow in
W
w Andr~chn~ fe w ).ll'J:ę za)
proc.)) i Stef&n i':akr1ewski (16~.8 p ·oc.).
pok<mą.fa tk"Jnill- „A" (119,5 proc.) tkał- nl (9 8 w-· eotutt) ozuło ve tttłłlj!!ca ~do•
nit; uB" (Hit proc.), a 'alowy Mamrot byty Rlł~lllła :KarkoWskil. (l!iłi I) Oe.) i.
111 proc.) Szelesta (106,4 ptou.). Maj- Aniela. Błłlo.li (13ł proc.), a w tka.htłt Ma
16 grudnia we współzawodnictwie mię!:l:tY·
ste1· Człapiński (13 .3 prot,) wyp1·1uid ił r!a BynM. {146,6 pl'oc.) 1 Franlllł!l1ek Guz
fabrycznym w przemyśle bawdnłanym -najleTomcll kR (J23.8 proc,),
dPk (142,5 proc.) i Wujciech J.\'Ilynarpsze ·rezultaty osiągnęły: PZPS Nr 3 lprl!lę
\V PZPS Nr 4 we WllptUzawotłnłdwte tifi~k (140,1 proc,)
dśalnia śreclnia 10n proc. u1·zęd;i;al11la n.dpadkowa 130,4 proc. tkell1l~ 121 proc.).
Nasti:pne role:f$CS. zajęły PZPB Nr 1
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Cenlr(tlnv Z11rząd Przt>myału v\lłókienniczt
go powołał dr Rydf'ra na sta1wwi"ko nact.c-ilne
go lekart pr'zomysłowego CZPWł.
Do Mdat\ jego będ11.le należało zorrrrinizo·
wani~ pra~y lektur.y fabr\'C!!ll}"ch w myt\J wvtvcznych opracowanych Prl'.<'i Ministerstwo
Pnemysłu i Hnndlu,
\Ilf 7.llkros kompetencji lelrnriy puenw _
sł.owych wchoctzić .będą przedfl wsiyst.kiro t11·
Inr sprn.wy. Jak. Ing-lent\ prncy._ lec1,E1111'J. P.rnfllaktycT.nr,' penod\'.czne badani.e rob0tn1lrnw,
walka z snorobam1 iawodowvnu Itp.
... .-.r-Yii
«............,._
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wzpatrrnniu jako~("i irh prt" Jukc.lf I dvscypll•
ny pracy, pm;tanowll w przętl~a1ni pnw'lnH
pierw.s:z:ą nagrod<' G0110w~Me Ci<:'hl'ck1ej, ob·
sługującej 4 111 ro.ny, 1' tńrn w r:iąqu mif'"iącll
wy.konała plan przecięlnie w 139,2 prnc. Drll·
gie miejsce przyznano 1N~lentynf0 Cta.P'i•kie.I
13.1,6 proc., a trzecie - Antoninie Jędrv~.
W tkalni wśród tkaczek, prt1cujących nil fi
krof.n.ach, najlepsza rezultaty w oiągu mi1>11ia•
ca i pierwtize miejsce osiągnęła Aniel11 Za·
chariasz. Drugie miejsre zdobył Bronit;lnw
Ciuła, a trzecie- Józefa MarC'r.ykow;ika.
Sąd

rozpatnr.ył

również

pracę

m~ isl.rńvr,

a qazeta rn;13za szereg l\rlyknlów. Rt.ecz opar- pT'l:."yznają.c w przędzalni nl!qrody Slanislriw,J·

rok ciągnęła się sprawa 7.<ipewn.ie.nia
opieki nad dzleckim w tej fabryce, w której
30 procent stanowią kobiety. Jeict7.ono z lodzi do Warszawy i z powrotem. Nie U3lawCJ.ły pertraktacje z ilyrekcją, Radą Zakta<lov,ą i
kołami partyjnymi z jednej atronv, a całym
szeregiem innych instytucji z drugiej, które
u.biegały się o obszerny budy.nek, mieszcząr.y
się na rogu Zagajnikowej i Narutowicza·. Fabryka napisała w tej sprawie wiele podat'1.

Kto pierwszy?

eta pracy
f•ł.f\!C"ny.,.t.
nl!l t ~ ,, f..!111

·.. SJ,H).ł~awo;-,1.ł.'ł.
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Poznański) zehran;e Sądc1 WsIJółz<''''ivJnidw~. ! (dyr. prz,ędzalni),
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Koordyn
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Otwarci!

- Przemysł

Talon.y na węgiel dla Kol'egów, którzy
w sekretariacie są do odebrania od
pi!\tku 19 grudnia w sekretariacie Związku ul. Piotrkowska 228 m. 1 w godz. od 10-14.
wpłacili

Zanąd

O:r.!16C'-ienla

zw11cięź1,1n

0

dla dziennikarzy

Związku Zawodowego Dziennilł-a·
spekulacje choinkami, ;i:ałm~yła . t11kle szkółki
rzy R. P. komuniku1e, że członkom Związku
w Rydzynach i Pajęc~ni .
aplikantom p1zys111iiule prawo ko~~yslania
Za kilh\ lat nie bi:;dzle już nlezadow0lo· iz wcusów
w domach wypoczyn~.owych Związ
nych i żadne dziecko .nie pow~e, że ma brzyd: ku w Szldarskiej Porębie w sezonie zimowyiu
sze drzewko od kolegi z prze~1wka.
(w c.zasie od 15 grudnia br. do 15 marca 1948.
Termil1y nalP-ty rezerw·ować cnM imnle.J na
miesiąc przed rozpoczęciem urlopu: Koszt !JO
bvtu zł. 3.50 (trzysta piećdzie,;iąl złotych)
dziennie i pełnym wyżywi(lniem, pnściC>lą i
opałem, Zamówienia pro9zę kierować do sekre ,
tariatu Oddziału: Lódź, Piorkowska 22R m. l
rnz~oczvna SIQ.
.tel. 143-45.

.
·
·
.
wszystkim dla dzieci robotników i organizacji .
.SPołecznych ju::i: trzeci rok z r7.~du zaopatru-1
je rynek łód7.ki w dostateczne ilości drzewek.
.
.
Otrzymawszy od Ministerstwa Lasów Pa11 i . s.e~OllOW'l . ro~?tnicy wydziałów' Z~r~ąd')u
St\"O\""Ch wyłacznos":. na d st
h ·. 1 . . - M1eisk1ego, dz1ęk1 kredytom w W} sokosc1 ~2
. . z l.
. ~. 'ł'- . od awę
. · ·
w ·v.list„,
OI<Zc 01nec, ~·JUZ m~. 110now
otyc h , przyznanyc1i przez Mm1ster0p d .
0
a. zie zw.oc,La się
otnymn ją
- ~z z pro oą stwo Proacy i Opic>ld Społec?>nej
0
ust~le.me zapou·ze~owań ś~via_ta pracy,.; Rów pracę przy odgruzo·'Vaniu miasta Lodr.i i prrnnoczesme wezwano instyt'l.l.cJe i Rady .,:.alda- bij-aniu._:wylotów u.Ik, c<:'.lcm tilatwie.!l)ia komudowe do zgłaszania zamówień . . Pi·ak:tyka wy- nikacji w mieście.
·
kazała jednak, dość słabe tr.aintercsowanie,
W latach powojennych -s.pnrwa se;.ónowgdyż zamówiono zaledwie 2.900 s;i:tuk.
ców została w na·szvm micści1~ rnzwiąz«•n,11.
Spółdzielnia „Las" uważając, że ilość ta Z ogólnej li<:zby
1. lOO rohotników Sf'zon absolutnie nie Qdpowiada istotnemu stanowi wych, zatrndnionych w wydv.tałnch Zar:ząd11
rzeczy, sprowadziJa dla inslytuc,ii i handiu Miej.s.kiego w L?d7.i, . ,.300 :rnalt\.'l'lo niedawno
dPtalicznego 12 tys. drzewek z Kra:;:owa, z pracę w p1:zemysle włok;cnmczym. Tych tr~yktóryeh dwa tysiące odrazu zakupiła PSS. Nie stu d~ niedawna 6cwnow eh rnbot.ui.k_ow,
zalo.;n1·8 od te«o cod~ 1· 811 u·
,,
przewazme młodych 1 bet.. 1.adnych kwal1f1 ka1 ó
~

•

Węgiel

$

.Choinka je$t największym urokiem 'wiąt inki, wysuwa potrzebę zakładani(! specjalnych
Bozego Narodzenia i każde d7.iccku marzy o szkółek choinkowych, dostarczających ładmałym choćby drzewku. Zaopatrzenie •ynku 11ie wyhodowane dr7.owka. Projekt ten jest
Wiel~ich miast w c?roinki - jest zagadnieniem ju~ ro~patryw~ny w Min.isterstwie Lasów. s~:ó~
dosyc trudnym zwłaszcza po wojnie, gdy drze dzielma „Las' . zwalcza3ąca coraz skuteczmeJ
wostan jest bardzo z1,1lszczOl\Y- apc"tyty prywatnych sprzedawców nie znają granic

1

•

wl Ko.morowskiemu (139,7 proc.), Ka.zimierzi1wi Mukajowi )39,5 proc„ i Janowi Lewil\-kir·
mu.
Wśród m11jstrów !kadich rii<'•·w zą n 'Jl'1·
dę zdoh,,ł St11ni5!11w racanm li (148,8 proc.).
Drugie mlej"ce za.Jął Stalllislaw Drllzbiń k1
(142,3 proc.) i M11ri'!l•n Nawrocki (141 ,6 proc.).
Ju~ w najbliżs2>ych dniach nastąpi urcczr
ste wręczenie zwycięzcom nayród i odznac:zl'lfl
„Ptzodowniika Pracy".
W grudniu· ruch wsipółzawodnictwa w PZPB
Nr 2 ob jął robo{mków szeregu innych zd.WO·
dów (wrzeclennice · gr~bei cienki~. pr~ądki oh
sluq1,1.jące 3 1!trony, tkaczki ob11lugujące 4 k1\0·
sna Hp,).
._..
.._._, ._..,_..,.._,,_.-

_____ ____

__

Potworna

mężobójczyni ująta
Krwawa para morderców w rękach

Mmc11

w dniu 16 li1Slopada zgłosiła łli!; do
pierwetzego ko1mi>!!t1tla1tu M, O. w Łodl'A Zofia
Je:sz~ze

kulc.zyfa;ka, lat 35, zam. przy ul. ży>dowskleJ
24, podając dó wia.domOlici, że przed d'Woma
dniami, t. z.n. 14-go li11to;pada, mąż jej, w'1aści
ciel doorożki Nr 282, wyjechał. Wobec tego,
że mąż Illie wraoał długo, Kulc.zy1'tska udała
się na poszukiwainie i odnalazła swego mę7.a
- jak mówiła - rpobitego i pqja.nego na. po. sto,ju cloroiek przed DworcBln Fa1bryc:mym.
·„Troskliwa żona" odwciozha meża do dom'.l,
lecz następnego dnia o gódz. iÓ-tei stwierdzi·

I

la, ie już nie iyfe.
Tyle ~ukzy1iska.
Kii-er-0wnikowi l·go Komusar1atu opowiad~.·
ni,e je.j .wydailo się :nie~byit w-1arygo<lne. Pode}
rzenie było l.ym hardziej uz11>sadinlo'ne, Żlil za·
chowanie się Kukzy1'tsk1iej nie w-skazywało na
prze.jęcie się śmiercią ml'}ża. Pasłe.ny do miesz.k<\Jtila Kulczynski<:h wywiadowca stwisrdtit,
ł~ dobra żona uloitniła się, utbier~ją<: dw<ije
dz.ieci. W wy:rriku śled2twa okazało "5i~, ze
wraz ze l!WOim kocba.nkiem, Antoifii·m Borowiecldm, le.t 34, zamies'llkalym:i przy ul. 6-go
Sierpnia 98, n1altretowała ona męża, wvrwta·
if!ć go wrttz z d?.feclhi. z dtHttu. Ku.1c'1y!'!sk!,
~zfowl~k przedtem ·spokojny I statetzny. wt!ku
tek fJ.Wanturniezego tnowad:tMiri się z!'.llty, ró:Z•
pił ~ię,

.

Krytycznego drtia., Iz.n. l5 listopada, 6j'.lotk:a-wszy swego męża w s·ta.n!!:' niet•rzeżwy,m
Kulczyń>Ska, zfięct\1jąc tsię i bijąc. przywiozła
l go ~o domu i rzuciła na podłogę. W między
! c~oi<le nadszedł jej szwagier, StMislaw Tóm·
czak, złodziej i recydywista, który dobił ~lll·
czyńskiego w obecności żony i }ei kochanka.
Wtedy to po do.konaniu juz zabó1stwa, ku!czyńSL'k:a zjawiła s.iE) w komi.sanade, składa
jąc kłamliwe zezimi,nla.
Po miesiącu poszukiwań udaló ;się wreszcie
16·go gt~dni? ;ia roiU t!I. Frattc:l~zka11skJej i
P6łnocne1 u1qc zbrodniczą pa•ę. Naslęp.tt~tJb
dnJti . (!tfM~l()waJty zó.S!ttl T6m.cza.k,
kt6r~gb
funkCJonanusze M. O. zastali na /ibal':ji u Wan
dy Misiak, zam. przy uI. Katnej 56.
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wspólny kurs

dzi
OMTUR

wielkim przeżyciem. Dziś musimy z niego
•
wyciągnąć wnioski Musimy te zadania, jakie wysunął przed całą młodzieżą polską,
.
.
.
omówić i opracować w płaszczyźnie naszej
P~zychpdme pr~yglądaJący się capstrzy- przewiduje m. in. wspólne kursy szkolenio.
„
ł
, . dz' ł
• .
kowi, ktory w dmu 5 bm. odprowadzał de- we. Pierwszy, centralny kurs oświatowy
orgamzacJ1, w p aszczyzme
ia a 1nosc1 ko- 1legatów na Zjazd Krajowy ZWM byli zdzi- ' YM: TUR i ZWM został zorganizowany w
ła ZWM (które jest podstawowym ogni- wieni, gdy na czele pochodu zobaczyli gru- Warszawie. Kurs łódzki jest drugim z kowem w organizacji). Na naszym zjeździe P,ę, w. któr~j niebie.skie koszule mieszały lei. Trzonem kursu są aktywiści obu m:gamówiliśmy 0 tym w jaki sposób włączyć si~ z białymi .. qw8:zny obser:wator łat~<? nizacji z terenu Lodzi i woj. łódzkiego, ale
.
'. .
.
. 1mogłby zauwazyc, ze okrzyki na czesc nie brak także przedstawicieli innych wojecałą powką. mlodziez. do. ~~i.ela budow.n~- 1 współpracy młodzieży były, ~ajgoręcej pod- wództw. W ciągu czterech tygodni przeractwa Polski Ludowe3, mowilismy o wysci- chwytywane przez tę własme grupę. Było biają oni ,najważniejsze zagadnienia, któgu pracy w fabrykach i na wsi, mówiliśmy to pię_ć~z~esię~iu ucze~tników, aobie~a~ące- rych znajomość jest niezbędna dla działa
0 jednolitym froncie i jedności całej mlo- go dzisiaJ konca; wspolnego kursu oswiato- cza młodzieżowego. Program kursu obejmuje szeroką tematykę: ekonomię, historii;
d · ·
w·ic1u mowcow
· •
ł
d wer;o Ollf TUR i ZWM.
ziezy.
.wys.unę o . zasa Umowa 0 współpracy między obiema I ustrojów społecznych, historię Polski i runiczą sprawę wychowania ideologicznego 1 bratnimi
organizacjami
młodzieżowymi chów robotniczych, zagadnienia organizaZWM-owców. Zjazd postawił ściśle prak- · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - tyczne powiększenie naszych szeregów do
miliona członków. Łódzka organizacja stawia sobie zadania: powiększ:ymy nasze szeregi o nowych 20 tysięcy młodych koleP
ł
ł
•
i
łd
P.,,
gów, nasze pismo „Walka Młodych" rozZr.!O
z~
3D\Opanem
Stma..riiem Zarządu Głównego
Zw i ązku stępujące: ·
chodzić się u nas musi w conajmniej
1) ukończony 20-ty rok życia a nieprze.kro10.000 egzemplarz.ach! Rozbudujemy nasze Walki Młodych w Warszawie zoi;tanie otwarświetlice i zorganizujemy kursy oświato ty w ·dniu 19 stycznia 1948 r. nowy kurs w czony 30-ty;
2) ukończone conajmniej 6 klas szkoły po·
we! Zadania te wykonamy, jeżeli będzie Centralnej Szkole Spółdzielczej ZWM w Zakopanem. Zatwierdzona struktura ruchu spól- wszechnej;
nimi żyła cała nasza organizacja, każde dziekzeqo w Polsce powoduje zapotrzebowa3) pisemne skierowanie z organizacji mło
koło, każdy członek ZWM.
Suche cyfry nie na nowych ideowych i fachowych pracow- dzieżowych, instytucji sipółdzielczych, Związ
i plany wypełnimy żywą treścią codzien- ników na terenie każdego województwa. Szko- ków Zawodowych, organów samorządu terytonej pracy. Na zebraniach wszystkich kół ła tri w przeciągu 11-tu miesięcy przerobi pro- rialnego lub inne referencje;
4) kan<lydaci muszą zdać egzamin wstępny
musimy omówić oi &konkrety.zować zagadnie- g-ram 3-letniego gimnazjum spółdzielczego dla
nia współzawodnictwa pracy. Musimy zor- doro.slych. O przyjęcie na kurs może się u- z wiadomości o Polsce Współczesnej i wykabiegać zarówno młodzież zorganizowana jak zać ogólne wyrobienie potrzebne przyszłemu
ganizować kółka samokształceniowego, koi niezorganizowana. Podanie wra-z z żydory odpowiedzialnemu pracownikowi spółdzielcze
!s. sportowego, przy każdym kole organiza- sem należy składać do Zarządu Wojewódz- mu. Szkoła i internat są bezpłatne z tym jedcyjnym. Potrafimy wykonać zadania, jakie kiego ZWM w Łodzi, Roosevelta 17, I piętro, nak, że przy szkole zostają uruchomione spół
przerl nami stają, jeżeli będziemy wszyscy Refe.rat Personalny, do dnia 2 stvcznia 1948 r. dzielcze warsztaty tkackie i szewskie, w któstarali się wznieść na wyższy szczebel świa Egzaminy wstępne odbędą s i ę w ZaT7.ądzie Wo rych obowiązywać będzie knżdego słucha".:za
jewódzkim ZWM w Łodzi w dniu 10 stycznia kursu 3-godzinna praktytka co drugi dzień.
domości ideologicznej, - poprzez czytanie,
Podróż do Zakopanego pokrywa kandydat.
1948 r. Warunki przyjęcia do szkoły są nasamokształcenie i jeżeli potrafimy uaktywnić w pracy organizacyjnej masy członkowskie naszej organizacji. Nie może b:fć .
takiej sytuacji na kole, żeby pracował Jeden człowiek (przewodniczący lub sekretan:) - każdy członek zarządu, każdy czło
~ echniki Łódzkiej
Wydz~ał
nek kola musi mieć pralctyczne obowiązki
Studia
na
Wydziale Włókienniczym trwać
z
wypełnienia
których
musi
zdawać
Przy Politechnice Łódzkiej istnieje, jak wia
sprawozdanie vrzcd l;,oleni. Zadania, jakie kdo:zio. samodzielny Wydział Włókienniczy, będą 4 lata. Wydział dzieli się na dwa zasad1 ·torego celem jest zaspo:i:ojenie braku fachow- nicze działy: konstrukcyjny i technologi-::zny
.
.
.
·
stoJą przed naszą orgo.mzacJą, są wielkie. ców w tej dziedzinie.
z sekcjami przędzalniczą, tkacką i farbiarskoZadania te wykonamy.
Wydział Włókienniczy powstał przy wy- wykończalniczą. Dział konstrukcyjny zaspakaIlcnryl; Flug
datnej pomocy .finansowej Centralnego Zarzą jać będzie potrzeby budownictwa tt:taszynowedu Przemysłu Włókienniczego, który dostar- go w zakresie włókiennictwa, dział te::hnolo,
l czył Politechni~e wszystkich potrzebnych ma- giczny kształcić będzie kierowników procesów
~
szyn włókienniczych wartości 100 m,ilionów technologicznych.
Ilość słuchaczy
na Wydziale Włókienni
g I
a~• ~łotych. Maszyny te reprezentują najnowsze ty
:!;:I
py, jakimi dysponuje CZPWł. i nie rzadko czym wynosi w chwili obe:nej 120 osób. Wszy
c.1-1<1-UM3'10JW:;zti8:8
stanowiły prawie że jedyny egzemplarz w fab- scy niezamożni studenci korzystają ze stypen++aa·•·'- IR + 4„11511+1g1„rs14...1+4+al§iW ryce.
diów.

ZWM

1

I

N o w y Ku r s
S I S • · I · Z WM Z

w u,,en ra3neJ

I

Ti j

e po

e cze1 • • • w

sludenlów
20
Wióltienn;czy Pol;
Uczy

cyjne, a tak:i:e przedmioty ogólnokształcące.
W rozkładzie dziennym figurują obok sie ·
bie poważne t.eoretyczne wykłady obok
praktycznych zagadnień, z którymi kursanci spotykali i będą spotykać się w terenie,
ja!~ np. pro.ca . w sekcjach zawodowych
zw1ązkow młodzieżowych.

. . Kurs m!eści się w budynku Szkoły Org(l,nrnac.}_'JDe.J Z!i'\l'l\l[ na Karolewie. Dawny pałac mc-tm1eckiego fabrykanta,
który od
tr2!e~r. .ii.:ż. blisko lat służy mbrhieży polskie], gosc1 nowych słuchaczy. Du!a ta gromada i przysparza wiele kłopotów kierownictwu kursu; do którego należą kol. kot.
Malatyńslci i Wierucki z OJ! TUR, ora.": w11brany przez ogól sluchaczy t.·amo1'z1:i.tl. Mimo to przewodniczący samorzad<1. kol. .Teuy llfo.:izel. OA! TUR-owiec z ·Tomaszowa,
nie traci humoru: „Kurs przecież dal .iuż
pokaźne rezultaty . Zbliżyliśrny się bardzo
do siebie.". Kol. Majze~ • jest niestrudzony,
czjlsem Jeszcze do pozna w noc pracuje
na~ gazetką ścienną, którą redaguje w'espoł z zetwuemowcem kol. Brożyną z Zelowa. Z· białego arkusza brystolu wyłaniają
się za:rysy rysunku: na tle znac<:ków obu
organizacji sylwetki Stanisława Dubois
i Janka Krasickiego. ,.Zostanie pamiątlca
po naszym kiirsie" - cieszą się rysownicy.
Możemy Was uspokoić, koledzy. Napewno
kurs ten pozost<?.wi jeszcze trwalsze pamiątki po sobie. Waszą wspólną pracę.
Kol. Majzlowi dzielnie sekundują inni
członkowie samorządu: kol. Stachowsl•a
z OM TUR, jedn~ ze zwycfożczyń Młodzie
żowego .Wyf1cig-u Pracy. kol. Andrc}ew,
ZWM-owiec z Czestochowy. kol. Nabir1lel;,,
któremu z rnc.ii jego pokaźnej tuszy i nazwiska (nomen - omen) powierzono sckeię gospodarczą (nie pozostaje on w tyle
też i w nauce), oraz obaj grupo'1.'1: popularny kol. Czapski z Oil! TUR i kol. Wachówna z ZWM.
• Godzina seminaryjna. Napisać pracn pismienną na temat
„Polska droga do socjalizmu" jest trudniej, niż słuchać i notować podczas wykładu. Powoli układają się
zdania. Będzie ich mnie.i lub wiecej. Ale
obok teorii wszvscy piszący przede wszyst;kim uczą się praktycznie jak wspólnie realizować „pols'Rą drogę do soc.fa!izmu,''.

bu n

Pfię6'ne jest żqc:ie

w qroniadzie

.

Prezydium Zarządu Łódzkiego ZWM ko·
munikuje, że Plenum Zarządu Łódz :Ciego , któ·
re miało się odbyć w niedziele; dnia 21 b. m.
zostaje przełożone na 28 b. m.

*

Dnia 19 stycznia 1948 r. w Centralnej Szkole
ZWM w Zakopanem rozpoczyna się 11-to
miesięczny Kurs
Spółdzielczy
programie
0
3-letniego Gimnazjum Spółdzielczego dla do·
rosłych. O przyjęcie na kurs może się ubie·
Nie wiele czasu zostawało na &panie.
gać młodzież niezorganizowana jak
i mło
dzież z innych organizacji.
Piękne je-st życie w gromadzie. Lżejszym
wydaje się wysiłe.k, przyjemniej s•ię pracuje.
Bliższych informacji udzieli i zapisy przyjCudo,w nie brzmi w;,pólny śpiew, i>i.lniejsza jest muje Zarząd Łódzki ZWM Refer
Spółdziel·
wspólna radośó, głośniej rozb~wiiewa śmiech. czy Pl. Zwycięstwa 13 pokój 1.
Dwa tygodnie przeleciało jak jedna chwila. Zorganizowaliśmy dwie piękne akademie
(jedna z trzygodziin,nym .programem artystycz
nym, nauczyliśmy się wielu pieśni młodzie
Zarząd Spółdzielni Handlowej „Plomlerde'
żowych, mieliśmy około 20 pogada.nek i sez odp. udz. w Łodzi podaje do "wiatlomo/ci
minariów. A wiele możnaby mówić o wyciecz członków, iż w dniu 29. 12. 1947 r. o godzirue
kach, o grach sportowych, o turnieju warca- 12.30 w pierwszym terminie, o godz. 13-ej w
bowy;m i· o wielu innych wrażeniach.
drugim terminie bez względu na ilość człon
Smutne było pożegnanie. Ale wyjechałiś· ków odbędzie się Walne Zebranie członków
my przeświadC.zeni o głębokim sensie starej Spółdzielni w lokalu Zarządu Łódzkiego ZWM
prawdy: „w jedności siła!"
Pl. Zwycięstwa Nr. 13, z następującym poWładysław Góra.
rządkiem dz·i ennym:
l) zagajenie; -wybór Prezydium Walnego
Zebrania; 2) sprawozdanie Rady Nadzorczej;
3) sprawozdan·ie Zarządu Spółdzielni; 4) dyskusja nad sprawozdaniami: 5) zatwierdzenie
na Zjazd Krajowy ZWM. Tematem obrad bę- bilanim na dzień 31. 12. 1947 r.; 6) do,rnoptodą zadania, jak.ie stoją przed organizacją łódz- wanie członków do Rady Nadzorczej; 7) wo!·
ką w najbliższym okresie.
ne wnioski.
* * *
Uchwała Zarządu z dnia 6. 12. 47 r„ protoW ramach akcji wczasów zimowych, urzą- kół Nr. 13.
.dzanych ;przez naszą organizację, wyjeżdża dn. ,.„,..•..•. „.... • • • ,,.,, • •' • • • • • • • • '" • „.., •·• • • • • •·• • •·• „,,„
21 bm. pierwsza grupa ZWM-owców, ucz.niów
111„
szkół średnich.
' zut~ ~"' 5~
Dnia 23 grudnia br. o godz. 18-tej w lok'l·
J U~~ h ~
·
•
lu Dzfolnicy Sródmieście-Lewa przv ul. KililiGł
11
siki
..'e~o 124, odbędzie s!~ zebrai_Ue kola terenow~P ~. O)p.;qnosc 0<bow•1azkowa.
,.,
.
llV l li

Jak t o było na wspólnym obozie Z. W.M. i „Wici"
Bvłem komendantem
pierwsze.go obozu
ZWM i „Wici" w Swieradowie - Zdroju i
chcialbym podzielić się moimi w·rażeniami z
tego obozu.
Wiemy, że organizacja na1Sre w~u.nęła obeonie ha'!\łO zjednoczenia w przyszłości wszy
stk ich organizacji młodzieżowych.
Wśród młodzieży nie ma :;pecjalnych róż
nic ideologiczrrych (mówiąc o mas•ie młodzie
ży), ani uprzedzeń. Często pr.zypadek tylko
decyduje o tym, że . w da•n ym ośrodku młody
chłopiec czy dz iewczyna wstąpuje do ZWM,
OM TUR, czy „Wici" (często wpływa na to
na.stawienie rodziców). Dowodem tego był
nasz obóz. Współżycie na obozie było cudowne. Gdy jakiś niefo1'tunny „sc.paraty.sta" zaproponowaI kiedyś, żeby choć raz osobno
sfotografować grupę ZWM-ową i osobno „'vVici"ową, W6zyscy go zakrzyczeli: „Nie będzie
już osobno, tyllw razem!"

Nigdy przedtem nie zdawałam sobie spra-

wy - mówiła kol.
(Łęczyca), jak ma

Ka.rlokowska z „ Wici"
wyglądać

sem trzeba nam młodym. pomóc, wydągnąć
do naiS dłoń przyjacielską. Niech o tym pa·
miętają nasi starsi, którzy nie zawsze młode
mu po•koleniu służą dobrym przykładem.
•
W ciągu dwóch tygodni nie było n,a obozie ani jednego wypadku pijaństwa czy choć
by opuszczenia o·bozu bez zezwo!Bll!ia komendy. Na obozie paITTowala .surowa dyscyplina,
ale dyscyplina ta wy.tworzyła się sama w
trakcie pracy - wyrosła ze świadomości kursantów. Czy ktoś uwierzy. że w ciągu dwóch
tygodni tylko jednego 'kolegi Z<llbrakło na gimnastyce? Czy ktoś uwierzy, że potrafiliśmy
mieć jednego dnia 6 godz.i n seminariów i wy
k!l:adów, 4 godziny zajęć świetlicowy·ch i 2
godziny przygotowań do akademii - 12 godzin pracy!

Kronika. organizacyina

Idea pomocy młodzieży greckiej i hiszpari-

wspólpraca ;kie) w jej walce z faszyzmem znajduje coraz

i czy jest nam potrzebna, ale teraz zrozumia- głębszy oddżwięk w szerokich masach młodzieży.
I tak podczas spotkania przodownidobrze.

łam

Często oskarża się naszą młodzież, że jest
zdemoralizowana. ze~uta, że nic nie jest
warta.
Nic podobnego. Mamy młodzież piękną,
zdrową i zdolną do wielkich czynów, ale mło
dzież ta często błądz·i. Trzeba po.prowadzić ją,
wskazać piękną drogę, prową..Qzącą do P0Jsk1
bez wyzy·s ku człowJ·eka- ipra;ez człow•i·ek.a. ttza•

KOMUNIKAT

ków pracy z młodzieżą zagraniczną, zebra.no
12.300 złotych, a wśród studentów Roku Wstęp
nego Politechniki Łódzkiej 7.000 zł na cele pomocy młodzieży :alczącej •. z faszyzmem.

*

Jut~o tj. w niedziel:i, 21 bm. o godz. 11-tej

odb~dzie się

w lolkalu Z.Ł. Z~M PJ~n~ ~.arzqdu Łódzkieg_o ZWM ~ wdz1a!em d~,a!si~

c
1·
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Kronika Kalisza

fte żn·wa nt oli cen

1

Sobota. 20 grudnia 1947 roku.
Teofila.

W drniu 18 bm.

Telefony
Komenda MO 16-62.
Miejskie Pogotowie Ratunkowe·
Pożarna

-

21 -77

Informacja Pocztowa - .12-11
Inform. kolej. i biuro podróży

tel. 12-95.

„

Kontroli Cen

)

Społeczna

dol·onała kontroli

I

--------...----~„.._

Cen

.

,._,~~---·""'"

~woz

.. ....
~

Uchwałą

wyświetla film
tańczy" i

produkcji
dodatek.
Wolność" wyświella film pro·

„

I

„Belita

dukcji amery.kańskiej pt. „On czy ona".

----

Złóż ofiarę
na Pomoc Zimową
a:w:c

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

człooików ob-ow i ~zkowa.

KOMUNIKAT
Po\J. iatowa Rada twiazków Za wodo·

15,5 rrnc. zł. 1.925; supprfosfat
miner. 16 proc. - zł. 86.'i; sup„rfosfat minPr. wych w Kafi zu zawiadami;i zarządy od
18 pro-:: - zł. 9fi5; !':aperfosfat kostny 16 proc. działów Związków Za \Yo<lo\\·ych. że w
- zł. 1.490; mączka fosforytowa 33 proc. nabycia
zł. 745; tomasyna 15/17 proc. zł. 955; sól. okresie prz·edświąleonym są
potasowa ca 40 proc. - zł. 965; sól potasowa w PCH w Ka!i::;zu nric:tępują·ce bowary:
50 proc. - zł. 1.175: wapno nawozowe paloszkło, porcelana. faja.nse, ('111illia po cene mielone 85 proc. - zł. 240; miał wapienny
Towary żywności<'>
przemiałowy ca 50 proc 100 zł. mial wapien nach fabrycznych.
ny odpadkowy ca 40 proc. - zł. BO; wapniak we, wina, so~i. ::yropy, cz«~.ko!a<ly: cu·
mielony ca 98 proc. - zł. 120.
ki1erki; Q"Jźrl'zi;.;i. Chemkzne pn:et\\·ory:

sodowa

oo

pasta <lio zębów,

glk.e-ryna, pu<lry Hp
cen od 23 - 35 proc. Do pobrn·
nia towarów po zniżk<l\n~j cenie upr;:1\\'·
nio,nie ~ą ~ildy Zakłilrk>we i k()n~L1my
,.,."'r7"J .fabn_1ka<'h. Przerl::rrzr<l<1ż odb .
wać i~ będzie na p0d-[awie z.o·!ieiszo·
nych list.

Kronika

Zniż,ka

kradzieżv z wlaza·b·1era:,·ąc
_ 'l· pa1·y btito~\'',, ::11m,1
~
wych, mydła toaletowe i do praJ1ia oraz
wyroby cukrownicze oig·ólnej wartości
20 tysięcy złotych. Milicja Obywaitel* ~ *
*
ska prowadzi energiczne dochodzenie
PowJ.at<n1i y Z1\ i;:izrk ~cechow w Kali·
W Pat'\stwowcj Cegi·elni Parnwej w celem wykrycia prawców kradzidy.
szu raz jeszcze prr.) pomina \\'sz:stkirn
ww
""™""""''"'·"'~.nil@# ==
rzemieślnikom i osobom '''Vk.onu iHcvm

W fa:bryce 1.iulu j, 1koronek przy ul. Pi. 15 , n:. eznarn. do t yc hczas spraw
1
S<orze\Y1e
cy skradii s.l~órz.ane pasy train~misyj1ne
wa1rfości 600.00,0 złotych. BraJ< pasó '/./
spowodov:al uni~rnchomie.nie fabryki.
1

•

~1{~„

w okresie wiosennym 1948 r.

Ki

l(i110

przeslrog'cj dia nie-

pragnący('h \\•ykorz'r

sz 1cznych

"

Komitetu Ekonomkzneqn Rady
Ministrów zostały zatwierdzone warunki sprze
W sobotę dnia 20 bm. o godzinie daży nawozów sztucznych, obowiąrnjące w se
19,15 premiera komedii francuskiej zonie wiosennym 1948. r.
Fleursa
Gaillaveta pt. „Ładna hisfoiUstalono, że od dnia 1 1istopada br. aż do
odwdania obowiązują jednolite ceny nawo•ia".
zów sztucznych na terenie całei Pols.ki, we
~--wszystkich punkta-::h sprzt"daży dla rolników
jak poniżej: (ceny za 100 kq.) azotniak
n a
20,5 prnc. - zł 1.635: saletrzak 20,5 proc. Kino ,.Stylowy" wyświetla film ame- zł. 1.730; wapnamon 15,5 proc. - zł. 1.295\
siarczan amonu 21 proc. - 1.575 zł.; saletra
rykański „Trium{ doktora O'Connora".
„Bałtyk"
amerykańskiej

b~d·zie-

dzi•esięciu s1kkpach i przedsiębiorst\\'ach stać wzmnżony pop~·t na IJoCWne artyku·
handlowych, w '' yni·ku cz-ego sporządzo !y ''" związku ze zbliż-0Jącymi się Ś\\"i~
Dziś o godlinic 13 \\. i\li-?Jskim Wy·
nyieih zosfalo 50 protoko!ów za prrnkro· tarni.
dzi,ale Aprowizacji i Harid!u odbędzie się
czenie przepi6ów ha1ncllowych.
1
_if„,,,.. . .m:;r_..... .....
„Orbis"
z.ebra1ni.e członków kola PPR przy Za·
rzą<Me Miej kim. O~cność wszrtkicl;>

Teatr Mieiski

Kino

N"fchże

Komi.'ja I
to
w kilku uczciwych kupców.

Straż

Dyżury aptek
Dziś dyżuruje apteka
mgr. Pewnie·
kiego, Plac 11 Listopada 4.

'
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KALISKI

Piw.oni-cach dokonano

mainu·;""m,
"

rabunkowej ~:::;;;;i~,:~''.~'~",l;l~c~:v ;:;,~~~o~~
ro es ,,po o:cników bandy
I
1
'

<l·aini.a zgłoszeń o fH0W3dzenic warszla·

Rejonowy Sąd Wo}.c:J,o\\'Y

w Poz111a- nymi zaur:ordowala • f1mkcjo11a1riusz~ U. Slasiaka Józefa na 5 lat, }?g·o córk~ H~-1 Łów uplywa 7 dniem dzi;;;ipr,'zym ; ter·
11h1 na sesji wyja.zdow~j w I'aliszu roz- B. w Kaliszu - Jana NO\n1kowskJ.ego. Jenę na I rok, a Wawrzyrnaka na 6 m1c
. t
.
. edłużi"ny Jerl 11 „.
.·
m1in 'en nie 1ir;r1zie P1 z
. · ' · · · . .i
patrywa.ł w dniu 19 bm. sprawę miesz- Po przesłuchaniu świa<lkó\v Są<l ska,z,aJ sli;cv wkziienia
~~~~~~~--~~~~~~~~~-~~·~~-·~~~~~~~~~~ cześn~e zwrac~1nv u"·agQ. ze~ 111)S1 <1e
katiców w i Dziki Wielkie, powi,ai1.u ka•
•
kretu z dnia 28. X. 47 r. o obO\\ iązku
1·ki .go, Józefa Stasiaka, córki jego He.Jeny Oiaz Józefa Wawrzynfiab, ozawiadamiania o rro "<l<L~eniu rzcm' ·
. arżonych o udzielanie pomocy bandzie
sla, kto nie z3, tc~uje :ie <Io r 1 •
·nqnnkowej Drzymały, która mię<l7y it11·
po z ą<lzeni;i prze\ ·jfizi n o \\ pm'·
W okrc i prz<Xl'wiąkcznym zlodzic· zo tałych w domu dzieci, jako pr1 d~t. - pi ·Je
rodlPgn kiirze ar ztu <kl 3
je różnych typów P'°~lugują sic; najroz· wickie firmy radiowej, ldórzy rze·komo rnie ięcy ornz "TZ) \\'llj dn 1100 OO\? zł.
maiitszymi .:pooobami, by dobrze ~i9 ob- z polec niri w!a~ciciela micsz,kania ma- A zatvm , · i1nlcre·ic wszys!ki~h :wmle·
Seminarium dla słuchaczy kursu Imre łowić. Celem prze5trzcż-enia na zych j~ zabrać d.o sprawdzenia rt1flioariirnt. resoWBll}\h leży <lopelnicn\.c lC'g·:->ż nbq'--i11denn jnerro, i'tóre miało się odbyć czytdników przed grożącym nirbczpie.- Wczor;ij w gocl;dnach rannych wypAdek wią1k11 w dniu dzisiejszym.
dniu <lzic:,irj zym odłożone zo tało na c·zeństwem, pmlaj1emy do wiadomoAci, taki miał mkjsce (na MCZQŚ io bez po·
że na tercni·e Kalisza g-raSlllje dwóch o- wodzenia) przy ul. Laziennej 17. Tylko
ień IO st; rznia.
sobników, którzy podczas chwilowej nic d~ii;-ki , pccjalnemu przypadkowi nie wy

e r

suią

Kurs korespondencyjny

----

z

sp rtu

\V nie·d;:ir!<; 21 bm. o go<l7iniie 1 I dru\na pilkar;-.ki ZKS „Garba.mirt" roze·
ra na h0i1"ku stadion1u micjsikicg-o mecz
· "arz)s:d piłki nożnej z drużyną klubu
~porlowe 1go ,,Ultramaryna".

ooer.:111ości

ją się

cros.pooarzy mieszkati zgłasza dano zlodziejom rad•i<Japarntu.
do p0mocnk domowych lub po-

-----

T . iniki lwórczo,,;ci

Geniu ze przy

Zarząn Powialow

•

r a CY

Powszechnie zn1me ~a różne dziwactwa
Ffaubert był wzorem doki~dl'loścl. Miał
artystów i uczonych. DziwRctwa te, zn11jdu- wielkie poczucia odpowiediilltlnoścl. Przeją przeważnie swój
wYraz w sposobie ich studioy.rał np. 100 dzieł o upi:awie roli, by
pracy twórczej. Oto kilka ciekawych przy- nie minąć się z pn'l\vdą w jP.dnej ze swych
kładów, ilustrujących tęchnik<: i warunki pra- powieści. Dlate"'o trż prncował całe dnie bez
Dziś o god1i1nie 19, 15 Teatr Miej· ki
wytchnienia.
cy, które dla siebie stwarzali geniusze.
im. Bog-u'.'ł11ws:.;iieg·o W)~ la\\ ia ku wielGoethe dyktował przeważnie swe dzieła
Balzac kładł się spać wcześnie, wstawRł o
kiej rad'1ści miłośników teatru subteln~ północy i pi~Rł !IŻ do rana. Wypij11ł przy tym chf)dząc po pokoju z 7.Rłożonemi na plecach
w swym dowdpie sztukę frnn u ką pt. nieprawdopodobną ilość czarnej kawy.
rękami.
lb111m z góry wyznaczRł sobie ilość ~tron,
,,Ładna h:-lmia" Fleursa i Cai.lla\'eta.
Boecklin, powziąwsz.y raz jakiś pom. -sł l<to·re nl"ał
napi·sac· w c1ą
· g u d ma.
· B y ł k oni
n!e odkładał pędzla tak długo, dopóki cał- sekwentny i ściśle prze$trzegał tej za~ady.
kowicie nie wykończył obrazu.
K nt pisał przeważnie atojąc przed pulpi. Juliusz Cezar potrafił wyłączyć Aię w każ- tem.
Praieowni"y tl'l11)'$l'°wi f~bryki Pluszu dej chwili z otaczającego go świata, gdy
Sokrates, za. tanowiw!lzy się nad jakimś
i Aksaimitu zloiy!i d{)l· rly•J.vOt\ ji .. Gkisu miał zamiar przystąpić do jakiejś pracy zagadl'!icniem zwykł był zah'zymywać się n~
ulicy tak długo, dopóki nie znalazł nań odpoKalisherr.o" 15.210 7ł. na s!c;·o,crnce i twórczej.
Dostojrwskl pillRł prr.ewRżnic w nocy, przy wiedzi.
.
\\'Zywaj9
pracowników
umysłowych
Ronssl'au czaiiP.m po kilka .rodzin rozmyi„Bielarni" i PZD Nr 7 do naślad1owni.c· zamkniętych okiennicach i zat>alonych świalal nad jednym słowem czy zdaniem.
l\\'a. Z te{To redakcja .• GJo,11 K<il·i,rkiego" tłach.

----

D1!sretjsza

premiera

Ofiary

ZWM "

Kaliszu

kłaida s rdeczn~ p.oclzirkowanie za ":!ożonce ofiarv Po.wsz~rhnrj Sp.ółdziclni Spn
·żywców n·a kwotę 7ł, 5 "tyc;ęcy oraz fir·

miie Franciszek h1d1s za 5 kg cul·ier·
ków na gwiaz.d;.;ę dla najbiedniejszych
dzieci.

Niniej1c:;zy111 sl\łarl11 1 n firmi,e. W) two1ni11 Cukierkńw Fr. Fuchs i S·ka \\' Kah·
szu serdeczne p0rJ7j~ko\\'a11ie za złożom·
dlO mej ciy~.pmycji 10 kg- cukierkó'"· Z
p(J\vyż".zej Hości 5 kg p:-zeznaczam db
D<Jmu Dziecka przy ul. Skan;zewskiQi i
5 kg rila najhi· dnir~j;;z:·rh {]fr ci przy Po
wiat<lwym i Miejs!dm romitede Opie·ki
Sp-ołecznej. Cukierki il do od·ebrania w
Wydzi;,le Ogólnym Zarządu Miejskie·go
po·kój Nr 21.
1

I

rrzezn,acza 8.210 na Dom Dziecka przy
ul. Skar ZI"\\ "kif'j i 7 OOO zł. dla zakładu
\\'Ythowawczego przy ul Kościu--zki 24.
Pieniądze są do• odebrania w redakcji
,,Gł ·u Ka!il':ikiego".

•
Sk nc
m

m

Za zloroną dlf'l ml"i d)~·p·rizvrji !,"~t·
zlotyrh 10 t)-iię-c~· przrz O.om Rolnic o·
Handlmvy „Rolnik" ul. Majko\\ ka l O
skladam . r<ler.zne podrn;'kmvnnie i z: t i
sumy prznnacz:;m na
,\''iazdkę dla
wdów i 'ero1 pC'l> zamorrlowa ny.ch w obiozach k()nic<>ntrł'ł<' •jnych - ? OOO zł,,
z ~ospodarc:u;r o obiegu, zn11ez11yc::h llośei
na gwlązdkę dln· i<:łnier7.y - 2 OOO 1ł.
próżnych butelł!lk
moul'lpnlowyeh, ulegają
na gwiazdkę dh 1aklarlu \\ ~·c-ho\\'ą" czf·
cy:h hez11żyteczn1e po p1wn1eaeh, stryeh11ch,
~o przy ul. Kośclu~:i:ki 24 ~ 2.000 zł.
schowkach I tp.
2.000 zł., dla P'11skie o
Nie lekceważmy więc posiadania choćby <Ila RTPD Czerwoneg"n
Krz)
ża 2.000 zl.
pnru próżnych butelek, zarzućmy bezmyślny
Prt>1ydl'nt m. Kalisz,.
zwyczaj lłuczrmia butcl k, 1przed111my je w

otraw Iw m
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Butelka Jest niezb~d.nyrn opakowaniem pr2y
produkcji i obrocie wielu ph·nnych f',rtykulów
'I I I I I I I I I I I J'I 11 l H I I I 'I I Ili I l llllll ll'ill!llllJlll,11,l·l lJ Hll 11'1
powszechnego użytku, ale największe :i:a&toso
Ceny O!'rłns'>'.eń
wanie znajduje przy wyrobie trunków, a głów
W GT:.OSTE KALISKIM
nym odbiorcą butelek jest Państwowy Monopol Spirytuso-w-y.
za tekstem Ne kr
Drobne
Wprowadzenie do ponownego obrotu hu·
:n mm
25 zł i::i wy
30
25
telek po wyrobach monopolowych ITl'l nc:i celu najbliż zym punkcie d(l)ta!lczncj sprzedaży wy
I 71-120 mm
r;:17'. Posznk. nie tylko odciażenie pracy hut; sięga ono glę robow PMS, lub zglAn.iJ ~ym
45
40
lit 11.gentom
·J 121-200 mm
pracy 15 ~ biej V ogólny proces odbudowy gospodarczej firm skupujących butelki.
60
55
przyczvnia sir. bowiem do regene1acji dóbr na
i•d 201-300 mm
'i5
za wyraz
65
tym od.c:inlrn, mianowle1e do zebrania rozpro
Po•t~pująe w ten spoftob przyczynimy iię
8!>
p~wyżej 300 min
90
u:onych na terenie całego kraju, wycofanych do złagodzenia trudności gospodarc;zych kraju.
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KOMUNIKAT

Zawiadamiamy
członków
- Kursu

towarzyszy nauczycieli,
Marksistowskiego, że wykład w dniu 21.12 nie odbędzie się.
O terminie następnego wykładu zawiado-
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zawiadamia. że w poni~działek dnia 22.12 l>r.
0 godz. 17-ej odbędzie się w świetlicy KŁ., ul.
Sienkiewicza 49a, kolejne zebl'anie koła Lektorów, na którym tow. d.r. Jan Kott wygłosi
prelekcję pt. „Wrażenia. z pobytu w ZSRR".
Obecność wszystkich członków obowiązkowa.
ZAPISY DZIECI
Swietlica RTPD Nr 8 przy Dzlelntcy Sródmiejskiej-Prawej Pf!R ul. Gda1iska '75, rozpoczęła zapisy dzieci w wieku od 7 do 15 lat.
Do zapisu winny się zgłosić cl:>:iecl z opiekunami domu w godzinach od 15 do 17 każdego dnia prócz niedziel i świąt.
UWAGA SEKRETARZE LEWEJ
SRODMIEJSKIEJ!

zainteresowanie Łodzi boksem. Nic zresztą go, jak wielką rolę w paważnych sipo bka-1
w tym nie ma dziwnego. Jutrzejszy dzień bę· niach odgrywa tak zwane nastawienie psy-

dzie dla pięsda•rstwa łódzkiego dniem bodaj· 1chiczne. Od dobrego <Samopoczucia ząwodni·
że przełomowym, od niego bowiem będzie za· ków w 30 procenta~h zależy ich powo'.(lzenie.
leżało, czy uda się Łodzi jeden z najpoważniejszych su.kcesÓw w historii naszego pię·
ściarstwa to jest przefor€ować do finału
drużynowych mistrzo.slw Polski aż dwie łódz
1 kie drużyny ŁKS i Tęczę.
Podczas, gdy ŁKS toczyć będzie bój o ten
zaszczyt na ri.ngu radomskim, w Łodzi, w ha·
li Wimy <Staną naiprzeciwko siebie groźny Ba·
tory i twairda, wypróbowal!la już w ·bojach

Tęcza.

I

Do Radomia jest daleko. Zima i niedogod·
na komunikacja nie pozwoli zapewne wielu
chętnym
na towarzyszenie ełkaesiaikom do
R:i.domia w ce.tu zagrzewania ich tam do Juań
cowego wyGiłku. aby powrócili jako zwycięzcy i finaliści mistrzostw. Zresztą znamy ze·
spół ŁKS i wiemy, źe mu lllie brak ambicji,
.
sądzimy wię<:, że główne za.i!Iltere-.;owanie Ło piątkę.
vV W}Wiadzie udzielonym pliZed.stawicte·
Jutro che my d · gu
d d tm.i
t
lom prasy, zawodowy mistirz świata wagi cię·
dzi skupi <Się na meczu Batory - TęC'l.a.
e
opm_
w o a m
ego żk' . J
L .
~ . d
ł
ż
jest pewny
Tęcza pod względem ambicji nie UiStępuje słowa znaczeniu, którybv w niczvm nie mógł
teJ oe ou:is 0 ~wia: czy' . e
.
za<Surndzić
· ·
p ·. !.<!:
b .
. . swego
zwy01ęstwa w irewanzowym Stpotk:a.nm
ŁKS-owi. Jest to drużyna niezwykle tn.varda, c1· chlopcy gohsc.1ol~b· amię. J~Y owSJ1emk, .~ek i z Walcottem, które odbędzie się w lecie przy·
a1e za.raz.em młoda i w tym - tym irazem c cie I y powrocie na
ąs
Ja o
l
k
L . ood 1·
dt
.
lk
kryje ISię ipewne nieberzpieczeństwo. Chodz.i zwycięzcy i że te.ż na nich liczą ich współziom- 1 sz ego ro ,u , ouis
a pona o, ze wa ~
kowie
tę wygra przez 111akaut. Ty;nczasem rewanz
o to, alby w jakimś krytycznym momencie
'
stoi pod znakiem z.a.pytania, gdyż Walcott nie
ni~ nastąpiło załama1I1ie.
O sza·nsach obydwóch drużyn pomówimy chce się zgo<lzić na 20 procent dochodu z
Wszyscy starzy bywalcy na meczach pię· jutro.
(Kr.)
walki.

Dziś o godz. 16-tej w lokalu własnym J)rzy
Połuclniowej 11 odbędzie się oclprawa se~retarzy wszystkich kół Lewej Sródmiejskiej.
Sprawy bardzo ważne. Obecność wszystkich

al.

sekretarzy

Nie jest również tajemnicą, że widownia po·
trafi ogromnie odd7.iaływać n~ ten nastrój i
to nie tylko w złym, ale i w dobrym znacze·
niu.
Widownia potrafi w najkrytyczniejszych l
nawet momentach podtrzymać na duchu za· i
wodnika i podwoić jego ambicję i wysiłek, nie
przez gwizdy, czy kocią muzykę urządzaną
przez niepoczytalnych kibiców pod adre;;em I
sędziów punktowych po o;głoszeniu wertlyk· l
tów, a.le przez doping zawodnilka w czasie wal- j
k.i. To jest „fair" i nie <Stoi w kolizji z do•bry- 1
mi obycza'jami sportowca - widza, aby zagrze I
wał swoich zawodników do walki. Liczymy ,
1
więc, że jutro pięścia•rze Tęczy nie będą poz·
bawieni -tego dopi!Ilgu, którego im tak często w i
Łodzi brak, 11 widownia łódzka zda egz.amin na 1

I

obowiązkowa.

ZE.t;\RANIA KOŁ PPR:
W dniu dzisiejszym odbędą się zebrania
kół w następujących fabrykach i instytucjach:

I

RUDA PABJANICKA
O godz. 15-\ej Pierwsza Rudzka Wykoń
nalnia. O godz. 13-tej Fabrylta Tektury „Ruda".
WIDZEW
O godz. 14-tej Warsztat Reperacyjny PZPB
NI:\ 5.

...

Ppor. Bass mistrzem

GORNA
O goctz. 12-tej PZPBW Nr 36. O godz.
ll-tej F. Bistram.

wtenisie stołowym

Milicji O b y w a t e l s k i e j

GORNA PRAWA
W Łodzi odbyły się _ogólnopolskie mis.trz'.l· strzostwach wzięło 14 województw,
O godz. 17.30 ogólne zebranie kola PPR
slwa ping"']>ongowe Milicji Obywatelskiej, wystąpiło 52 zawodników.
PZPW Nr 2.
które trwały w ciągu brze-eh dni. Udział w mi·
Uroczystego otwarcia mistrzostw
GORNA LEWA
O godz. 18.45 PZPDz. Nr 3. O godz. 14-tej
CZPS.

1

ogóln~e

ppłk. Marchwiński, witając sportowców mi·
licjantów całej Pols.ki, następnie przemówll
dokonał szef Sekcji Sportowej kpt. Gronovvski z K-dy
Głównej MORP.
W oiągu J:alego dn·ia do pó;i:nych godzin wie
czarnych odbywały się ro.zgrywki <Systemem
pumktowym, które przeciągnęły się do czwart·
SRóD"'fiEJSKA LEWA
ku włącznie. Do finału zak.walif.ikowalo <Się 12
O godz. 13.30 Ośrodek Konf. Nr 4 - koło
zawodników, którzy w czwartek rozegra.U finał
u -·
\'li, .I<'. Wudke. O godz. 13-trj Fabryka Wóz·
Jak udana impreza może wiele dobrego ką Zgierz, który dzis-iaj organizuje u siebie Na uwagę zasługiwał ppor. Bass z woj. kie·
ków Dzkcinnych, Zakbdy Stolarskie•.
leck!ego, który nie poniósł żadnej porażki i u·
zdziałać przekonał nas o tym niedawno odbyty ciekawą imprezę.
ŚRÓDMIEŚCIE
plasował się .na l-szym m:ejscu,
zdobyw{ljąc
w Łodzi mecz zapaśniczy Pra.ga - Łódż. Do tej
Imprezą tą będzie mecz zapaśniczy parnię·
O go~. 11-tej Drukarnia l\IB, Centrala Zby pory tylko Łódź od czasu do czasu organizowa- dzy miejscową <Sekci1\ zai:rnśniczą KS Boruty a puchar przechodni K-dy Głównej MORP oraz
tu Przemysłu Papierniczego, Centrala Zao- la jakieś zawody zapaśnicze, a okręg spał. O· łódzką Wimy. Mecz odbędzie się w lokalu nagrody ind)rwidualne: srebnną papiero.śnicę i
patrzenia Przem. Papierniczego. O godz. 17-teJ hecnie pierwszy postanowił -rerwać z tą drzem Tow. Spiewaczego „Lutnia" o godz.inie 18.30. żeton; drugie miejsce w tabeli zajął ppor. Bogdański z woj. gdańskiego; 3-cie N'k.lewski z wo
„Książka" Nr 1. Wojewódzki Zarząd ZWM.
jewództwa pomol'Skiego; 4-te Koiodziejczyk z
O goclz. 17,30 F. Hirsz. O godz. 13-tej koło
I woj. śląskiego; 5-te Porczyński m. Łódż, 6-te
przy Spóiclziclni Zal'ząclu Inw. Wojennych.
Pietrzyk z woj. kielecki-ego.
STAROMIEJSl{A
12-tu finalistów mi€trzostw ping-pongowych
O godz. 14-tej pracownicy biura. PZPB
W da.Iszym ciągu [Ozgry· gi Koszykowej.
W niedzielę (o godz. 21), otrzymało pamiątkowe nagrody. Na uwagę za
Nr. 2. O godz. 15-tej PSS Irnło Nr 6. O godz.
wek o mistrzostwo Ligi Ko· Warta spotka się z koszyka,rzami łódzkiego sługuje fakt, że w szeregach MO znajdują się
U-tej F.' Laskowski. O godz. 13-tej zebranie
szykowej ujrzy.my w Łodzi TUR-u, którzy niewątpliwie zechcą zrehabili· zawodnicy utalentowani, dlatego też pO<Sz<:zegól
ne rozgrywki stały na wysokim poziomie.
'mmitctu fabrycznego i dziesiętników F. Lieto. 1
drużynę Warty poznańskiej, tować <Się za nie7ibyt zasłużoną porażkę z kra·
Po zakończonych finałach, przemówił do
O godz. 19-tPj koło terenowe Nowe Złotno.
która w dotychcza1Sowych kowskim AZS.
sportowców ppłk. Marchwiński, a;pelując, aże·
O godz. 13.30 F. Bemlel. O godz. 12-tej Fabryrazgrywkach o<lniosla same
zwycięstwa, wygrywając MISTRZOSTWO KL. A w staiikówce męskiej i by do uprawiania <Sportów, przyciągać jak najka Nr 333 - oddział 2. O godz. 8-ej ran(}
juź w pierwszej kolejce z
W dzisiejszych rozg·rywkach w siatkówce w:ięk5ze masy milicyjne. Z kolei przemów1ł
Straż Przemysłowa i Pożarna Fabryki Nr 33.
KKS Poz.nań, a następ:nie z żeńskiej i męskiej o mistrzostwo kl. A spotka· przedstawiciel K-dy Głównej MORP, dziękując
BAŁUTY
organizatorom za wzorowe przeiprowadzenie i·
pruszkowskim
Zniczem
ją &ę:
O gotlz. 13-tej F. Rzcjak. O god. 14-teJ
grzysk oraz zawodnikom za liczny i dżentel·
gdańską YMCA.
godz. 16.- YMCA - Splo·t (żei1ska),
meński udział w mi5trzostwach, po czym na·
garbarnia Niecafa~!Ol1~8-tej żabieniec. .
~
Ta.k samo bez porażek
godz. 16.30 DKS - TUR (żeńska),
stapilo wręczenie naigród, którego dokonał ppłk.
,~ ~ kroczy łódrzka YMCA, to
godz. 17.- Zjednoczone - ŁKS (męska),
Marchwiński.
godz. 17.30 AZS - TUR (męska),
'""'"""'"""~--·'•.,,·.....
' " też d.zis·iej<SZy mecz (o go1
g~_a.;..
·-.., dzinie 19-ej) zadecyduje o
godz. 18.- Splot - HKS (żeńska),
Komenda MO m. łodzi składa tą drogą po·
godz. 18.30 ŁKS - 'AZS (męska).
- -....._,,~?" prowadzeniu w tabelce Lidziękowanie ob. ob. Kowalskiemu Z„ Chmie·
-""'9-"-w'Fl"'"' ... T_..,...,....ą .... %': -:S:-~~------~-~----·,..JEn"'
!owi W, Abramowskiemu K. i Warchulskiemt.1
za nagrody przeznaczone na mi-.;trzostwa ping·
.P.:ństwowe Zakłady Przemysłu Wełnianego
nongowe MORP.
Nr. 3 im. 9-go l\Iaja (d. f. „Barciński") wyko-

Warto

· dziś pojechać

na mecz

ża paśniczy

do Zgierza

„Boruta

Wima

~~~~~~~~~~
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PZPW Nr. 3· wykonały plan
roczny

. . . ----------..;..--;....---

Proces Doleckiego

plan roczny w dniu 13go grudnia. Przę
izalnia w 101 proc., tkalnia w 106,7 proc.

nały

w dn. 5 stycznia 1948 ·

---Co usłyszymy przez radio.

Przed paru miesięcami donosiliśmy na-'
szym czytelni:S:om o sensacyjnej aferz.e Sta·
nisława Doleckiego, właściciela hurtowni pod
Program na sobot() 20 grudnia 1947 roku.
Stani!2.03 Wi a dom. połudn . , 12.08 Przegl. prasy firmą ,,Składy Papieru i Tektury" stoł. 12.15 Muzyka, 12.20
„Z mikrofonem po sław Dolecki Spółka Komandytowa w Pozna·
kraju": 12,30 Audycja rozrywkowa. 13.15 Prze niu.
Jak się dowiadujemy, juź 5 stycznia roku
rwa. 14.00 Audycja rozrywkowa. 14.40 Haydn:
Trio II. 15.00 (Ł) Ciocia Jula i Wujek Adam przyszłego sprawa ta znajdzie się na wokan·
15.15 (:f....) Utwory na waltornię: 15.35 (Ł) Wia- dzie Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi.
domości lokalne 15.40 (Ł) Rozmaitości. 16.00
Dolewslci, przedwo1enny król papierniczy
Dziennik, 16,12 Przegl. gospodai;czy, 16,30 „Baj w Polsce, popełnił szereg nadużyć, '!1arażając
ka o Franku i lisku Włóczyk1tce" 17.00 „Przy skarb państ"wa na straty, sięgające milionów
sabocie po robocie". 18.15 Wieczór literacki. złotych.
18.30 (Ł· Koncert ~ycze11. (cz. I). 19.00 „Z zaga
Na ławie oskarżonych wraz z Doleckim
dn'ie11. świata pracy", 19.10 „Z zagadnień wiej
dyrektor Banku
skich". 19.30 Muzy'ka polska. 20.00 Dziennik. znajdą się Jan Kozioł
20.50 Pogadanka sportowa. 21.00 Aud. Tow. Handlowego w Warszawie z siedzibą w, Łodzi,
Przyjaźni Polsko-Radzieckiej
21.45 Audycja Marian Kuchowski, Wito'ld Biedrzyń~ki, RoBiura Studiów. 22.00 Koncert Orkiestry Tanecznej P. R. 22.45 (Ł) Koncert życzeń (cz. II.
23.00
22.58 (Ł) Omów. progr. lok na jutro
Ostatnie wiadomości. 23.20 Muzyka taneC'lna.
23.55 Wiadom. z ostatn. chwili. 24.00 (Ł) Kon
.:ert życzeń (cz. III). 0.25 Muzyka tane-czna.

man Romafr:.zuk,
mund Springer.

Zbigniew

Rozmanit i .Ed·

~~~dn~~ arud~a~o ®~ l~aj~

\

Dzisiaj roz-po.czy
na się w Łodzi fi·
illał

Oskarżeni
odpowiadać
będą z dekretu o
Przestępstwach
Sz-:zególnie Niebezpiecznych
w okresie odbudowy Państwa Polskiego,
mianowicie za sabotaż gospodarczy. Dekret
ten przewiduje karę od 3-ch lat więzienia do
kary śmierci włącznie.

Proces Doleckiego wzbudza

zrozumiałe

interesowąnie.

o powierzchni do 2000 mz na
I

zboże

drużymowycl:

mistrzostw Pols-k
w szermierce. Vv
zawodach biorą u·
dział: Wawel (Kraków). Legia (Wa~
szawa), Pogoń (Ka
towice) i ZZK -

teriałami.

MAGAZYNU

1

.

Oskarżonych bronić będą profesor Mogilnicki, adwokaci: Jarosz, Szczer!Jiński, Kossak,
Hejnowski i Wróblewski.
Proces odbędzie się w gmachu Sądu Okręgowego, Plac Dąbrowskiego 5. Niestety Stanisław Mik<>łajczyk, który miał zeznawa~ jako
świadek, nie będzie służył sensacyjnyn{i ma-

P·OSZUKUJEMY

ODCZYT.
„W Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Radziec
f;iej w Łodzi. Pio trkowska 272b, Profesor Re·
migiusz Bierzanek V\>ygłosi odczyt pt. ,,Konsj:.ytucja Stalinowska". Odczyt odbędzie się w

Dzisiai finał
druiynowycla misłrzosf
w Polski
.
w szłlrmrerce

(Łódż).

Zawody odbędą
ostatecznie w
sali ZWM Zryw-za·
Plac
Zwycięstwa
13 (Wodny Rynek). Początek o godz. 17-ej.
Ciekawie zapowia.da się występ katow ickie]
Po.goni, ·którą ju;ż od dłuższego czasu trenuje
Węgier Kavey. Głównym sędzią zawodów b~
dzie b. olimpijczyk Fridrich.
się

OGI-~ ~7-iHCIE

w„GŁOSIE

SIE

ROBOT~U~ZYM"

najpopular~Jelszym dzienniku wwojewództwie
Dier.ty. - POWSlECHllA SPhlDZIELNIA SPohwcow, PIOTRKOWSKA 31
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