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Włókniarze w
Ruch wspólzawodniclwa pracy i ruch 1A'2elowar-.,
sztalowy - przyczyniły się walnie do sukcesu
przemysłu włókienniczego

W dniu wczorajszym Centralny Zarząd Przemysłu Włókienniczego wystosował
do Prez!d~nt.a ~zeczyp~spolitej _Pol.skiej ob. Bolesława Bieruta następującą depeszę:
~·'Y n~mnm 290 tysięcy włokmarzy zatrudnjonych w Państwowym Przemyśle
Wł.okienmczym - . CZ~Wł melduję Obywatelowi Prezydentowi wykonanie 29 grudma oko godz. 12~e:i panstwowego rocznego planu produkcji przemysłu włókienniczego
wyrażającego się sumą 1.658.857.000 zł, według cen z 1937 roku.
.
Wyłączając pczo§tałe dni grudnia plan roczny zostanie wykonany w ok. 101 procenta~h.

Podpisał:

Generalny Dyrektor CZPWł.
(-)W. WENDE

Padubnej treści depesze wysłane zostały mysł włókienniczy w ostatnićh miesiącach
do ministra Przemysłu i Handlu tow. Hila- roku bieżącego wzmógł znacznie. swą pro· co umoz·1·iw1·1o na d ro b'ieme
· meao· •
d u k·cJę.
rego M:inca i wiceministra Golańskiego.
•
•.
„
borów powstałych w pierwszym półroczu,
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Okazało się więc, 1z pomuno licznych biorąc wykonał plan w październiku w
trudnofoi surowcowych, pomimo braku zaopatrzenia technicznego, pomimo złego. ~-x,
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stanu parku maszynowego i lirals.u kadr
w ólrien.niczy ?: zacfań aań nałe-

przem.yo:ł
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Najpoważniejszą siłą umo.żliw~aiącą tej
sukcesy był masowy rozwój ruchu wielo- ,
warsztatowców i współzawodnictwa pracy, J
które już w tej chwili ob.jęło ponad 30 i
'p rocent naszy.c11 zakładów pracy. Wysiłki j
dziesiątków tysięcy robotnic i robotników. 1
cichych bo.haterów pracy sprawiły cud -I
plan produkcyjny przemysłu włókienni-!
czego, o którym w połowie r. b. sądzono ..
że je.st załamany - został wykonany z
. . st\vor·•ouo podna dwyż k ą, a J~ed noczesnie
.,.
stawy wyjściowe dla_ realizacji phnu "'
·roku 1948.
Zenobia Sawicka tkaczka w PZPB w Rudz!E.
Zasługi włólm"arzy polskich są wielkie. Pabiani.ckiej prze~z/a pierwsza w przemyśle
Zasług tych lud pracujący Polski nigdy bawelnianym
na obsługę ośmiu zwykłych
me zapomni.
krosien„
..... * ' __,._....,,.
'"""'
.,,_....,._,,,-.,..... --,,--~..,...,...11

poł'Cji

z chłopami we Franc·i

PARYŻ PAP. V{ miejscowości Dax w połu
dniowej Francji odbyła się, pod 'ogólną egidą
Generalnej Kon.federacji Rolniczej (CGA) manifestacja chłopów, protestujących przeciw
nadmiernym obdążeniom podatkowym, godzą,.
cym w drobnych rolników. Następnie pochód
liczący okolo n.ooo chł1>p.ów z całego depalfla.
Jabłoński Le.'Jpoi,t mentu udal się w kierunku prefe1ktury celem
majster w PZPR rtr 1. złożenia rezolucji, protestującej między inny-

mi przeciw groźbom aresztow·ania działaczy
CGA,
Do pochodu' pnyłączyli się go drodze ,robobnricy, kupcy i rzemieślnicy. W chwili gdy po·
chód zbliżał się pod prefekturę, manifesta-nci
zaatakowani zostali przez odoJłzialy policji, któ
re użyly gazów łzawiących. Wielu chłopów
zostało zranionych uderzeniami kolb.

.I

I
I

. I

I

śle włókienniczym. '

Starcia

z tego pokryty został przez nadwyżki ··
Pl'.Odukcy,jne
innych br~nż, a przede
wszystkim przemysłu jedwabniczego.
· Na podkreslenie zasługuje fakt, iż prze-.

.

101.5 proc„ to w listopadzie wykonał go'
w 108.1 proc., a w ciąg.u dwóch dekiel 1
grudnia wykonał plan miesięczny już w
81 p-roc. Cyfry te świadczą o wzmagają-' .
cych się stale wysiłkach włókniarzy i o
szybkim narastaniu produkcji w p c·zemy-/
już

' \' ~cdyslawa
.J:K!l;m, \
pTZądka w PZPJJ nr. 7

siągnęliśmy -nadwyżkę budżetu
podczas gdy
.

państwa

kapitalistyczne

toną

w mih~?nfo /; ych

długach

Przemówienie posła tow. Jędryćhowskiego na budie-A
lowej sesji Sejmu Ustawoąawczego
·I

Tow. poseł J~drychowslci stwierdza na
wstępi e,
że budżet państwowy na rok 1948
Hanka Lipi1iska., tka-i Aleksander tęgosz
czka w PZPB nr. 1 ob
jest wyrazem coraz bardziej utrwalającej się
kierownik tkalni w
sluguje 6 krosien. Je P.Z.P.B. w Rudzie Pa normalizacji życia gospodarczego i po/J,tycz·
clna z inicjatorek wynego w PolJJce Odrodzonej. Budże1 został
bianickii?j.
Jprzetlło.żony i będzii.e uchwalony w terminie
.foigu pracy.

ustawowym do końca roku kalendarzowego,
bez potrzeby uciekania się do · prowizoriów.

Jest to nie tylko
chow-ski
miarą

pod.ltreśla

tow.

Jędry

sprawności

aparatu pań
siwawego, ale także miarą s,p rawniejszego
działania metod parlamentu demokracji Judo-

Front demokratyczny we Włoszech
utworzyły:

.

partia socjalistyczna, partia komunistyczna, partia demokracji pracy i federacja włoskich związków zawodowych

Po wJ1ecu pa.rtii demokra- \tury społeczne! W loch i położenia pod .v;ifin wl·oskiej front demokratyczny postanowi/ zorwys•tąpi.Ji przedstawicie· pod demokratyczne Wlochy.
ganizować dnia 1 stycz,ni.a 1948. r. wielkie ma
/n W/os/dei Partii Komunistycznej, Partn SoUcz,esbnricy z•e br.arnia prz_yję1i jednogbś-nle nifestacje ludowe na tere.nie całych Wioch.
ri alistyczne;, partii „Demokrncja Pracy", Wio rewilucję, za•wi erającą a.p el do wszystkich deokiej Federacji Związków Zawodowych oraz mokratycznych partii i organiza.cji o zjedno·
RZYM PAP. - Przewodniczącym frontu de
iicznych stowarzyszeń i organizacji politycz· czenię się w ramacb frontu demokraty cmego. mokralycznego został wybrany Luigi Longa,
1ych i społecznych, - podano do wiadomości
Z oooaz•ji uchw111lenJa rn,owej kon1s•tytucji I członek W/oskiej ParU1i Komunjstycznej
fakt utworzenia demokratycznego frontu pracy, polcoju i wolności.
RZYM PAP. -

·:::znych, na którym

*

zgromadzcn·u p,rzemawiali pr.zewod.ni·
·zqcy 'W)/oslciego zgromadzenia narodowego
rerracini, generalny sekretarz Wlo~ieJ· Partii

Na

Komunislycznej Toglia.tii, gene-raln y se·kreta'z
~.Vł osk;e .i Pairii Socjailisltycznej
BaS<So, z ramienia parti.i „Demoikrrucja Pracy'' Mole maz
li.c;z:ni reprez€nland stowa·r,zyszeń po1litycz·
nych i społecznych.
Mówcy po.dkreśliili, że front demokratycz.1y.eh nrgandzaaji :p.odHY".· Czlllych we Wło. szech
przy,czyni się efo wzmożenia J zjedno,pJ!ni

-. owa k'oska
armi·i· Czan•& - KifJl!i· Szeka
l'f
N
Q -

23 miasta
1

W

rokach
'f

MOSKWA PAP. Agencja ,,Tass" podaje kommrikat naczelnego dowództwa chińskiej ar·
mił ludowej, stwierdzający, że oddziały te'i
••
·
.
armu ~ po'~odze~1em kontynum;aty ostatnio
operacie zm1erza1ące do otoczenia wojsk Kuo
mintangu na potu.dl)..io.wym odcin.ku fro111tu chiń
sk>iej wo,j ny ".tomowej.

WOJ"Sk

ludowych

się w rejonie linii kolejowej. Bojnin -

Han·
kou. Siły zbrojne Kuąmintangu na najważniej
szych odcinkach frontu centralnego zostały
•
•
•
roz-~1te na poszczeg.oln~ częsci. tracąc _łącz.
n<tsc. Około 20.000 zolmerzy wojsk Kuommtan
gu zginęło. Na obszan:e Im.n tr.oloW.illlYlll dotyc~c.;,!ls pr;zez Kuomintaąg lłl'J»ia ly.~~;~'a opa,
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wej w porównaniu z metodami pracy parlamenlarnej okresu demokracji
burżuazyjnej.
W o.kres1ie międzywojerLnym debata budż:et'.l-

wa przeistaczała się w pa,smo rozgrywe,k pomiędzy różnymi partiami i grupami klaiS po·
&i.adających, przy w~pólnym dążeniu do zwaleni ~, jak mo,ż,n~, najwiękaze·go c·ięża.ru na
barki mais P'.acu3ących. Obecrue nasze obrndy cechuje mna atmosfera, bęclq ca w yrazem
jedności interesów klas 1 waistw pra ciijqcych
w Polsce Ludowej. M e loda ta nie ozna. CZ!l
zre\Sztą jakiegoś 01sl.abieni·a pa·rlamenl,arnej
k. on~r.oli
10.spo:darki budi:·e1Low:ej. Swia.dczy

· · "~~--'<

(Ciąg

dalszy na str.

2·ef)

·
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Nagrody i dyplomy

Osi

~ "'"l~~•Ji~cych

wiókniarzy

W dniu wczorajszym
.n,ała miejsce w siedzibie CZPWł. skromna ul
pr
ni
tow. poslo
ie
ro::zystość.
Dyrektorzy
(Ciąg dalszy ze str. 1-ej)
prezeniowanc,I prz z PPR i podzielane.I przez obciążającego masy pracuj ce, rząd uwzględ•
·1aczelni poszczególny':h
ilość poprawek, zgło tonych hlne p~t·Ue ~l<Jku d~m~kro~Ycztt go, że w o~- nił syluaci Jlrzodowników pracy jako tych 1
hrcrnż przemvslu włókie11
0 tym choćby
zwiększając swój wysiłek i wydajność. l
niczego odebrali z rąk
P rzez posza:ególne grupy na komi•5J.i skarbo- budowie km.iu nalez~' hczyc ;>rzede wszystk1i.1 którzy
a tym samym swoje dochody. •1atrafiają na I
GPneralnego
Dyrektotl!lo
wo - budżetowej.
na. własne siły. Jesteśmy krajem biednym, ale hamulec w postaci progresji pod;itku otl wyna
CZPWł.
tow '"lendeal'
Poseł tow. Jędrychowski zwraca u wagę na pot.rafir.1y wykrzesać z siebie tyle wysiłku i groclzeń.
•dznaki honorowe „Pr.zo
fakt utrwalenia się i pog'lębiania równowagi energii, że nie zaprzedamy swych praw do
Reasumują: przeprowad~oną analiz<; strony
•lcrnrnika Pracy", legitybudżetowej, która jest jednym z r>lemcnló\lv samodzielnfgo iycia i rozwoju za miskę ame- dochodowej budżetu poseł Jędrychowski docho
macje przodowników i
ogólnej stabilizacji gospodarczej w kraju. t'ykaiiskiej soczewicy jak to dziś robią kapi- dzi do następu iących wnio5ków:
dyplomy
uznania
dla
Trzykwartalnv budż€t 1946 raku, uchwalDnv titlistyczne l'Ządy Zachodniei Eurnpy. Prawa) budżet państwowy opiera swoje dochody zwyciqzców we współzawodnictwie pracy ze
przez KRN, ząmyka.ł się niedoborem w sumie clą jP,st, że amerykt-ńska pomoc kred:vt<>wa w poważnej mierze na uspołecznionym sekto- listopad.
okola 3_.S mrnarda złoty~h, ~ia ogóiną su.rnę mov.ł'l.by przyspieszyć odbudowę kraju, ale rze gcsµ:Hlarki narodowej,
We
współzawodnictwie
indywidualnym
wy~atlrnw prze.szło ::19 m11la~dow zł. W wy,rn- prawdą jest : t . _ podkI'eśla mówca przy
b) wyraża on dążeme do sprawiedliwego una.Il;m tego bud~etu zo:~ła ~uz o·s1ąqn~ęta .nad- burzliwych oklas'rnch całej izby, _ że za żad- działu sektora prywatno-kapitallstycznego i brało ndt.iał 46.700 osób, co stanowi 17 prowyzka w kwocie 3 m1/1ardow zł. W budżecie
.
.
.
. . drobno-towarowego w kpsztach utrzymania cent ogółu zatrurlnionych w przcomyśle -:-rł9k.
na rok 1947 preliminowano na.dwvżkę w kwo- rą ~omoc .n~e wyrzekmen.i:v s~ę suw~rennosci państwa, jednak bet nadmiernego fiskalizmu, Pierwsze nagrody (3000 zł. premii i odznaka)
cie 11 miliardów zł, o<lpow·i·a<la jąr~ wpływom pohtyczneJ 1 gospodarczeJ, ktorc cenimy nade
c) obciążenie podatkowe szerokich mas pra- uzyskało 390 robotników. Drugie ·nagrody (2000
z Daniny Narodowej na odbudowę Ziem Od- w:,.zystko.
.
.
cui'lcych w porównaniu z okresem przedwojen zł. premii 1 odrna;rn) uzyskało 389 rnb<Jtników,
a trzecie nagrody (dyplom uznania) zdobyio
zy6 kanych. Nadwyżkę tę przez!"laczono na f'Charak{erystyczi1tl -:echa gospodarki budz0 nvm znakomicie zmalało.
nansowanie inwestycji. w wykornmiu budże- towei krajów kapitalistycznych - mówi poseł' ·J\ań:ząc poseł Jqdrythowski stwierdza, że 385 robotników.
'.u w ciągu pierwszych 8 miesięcy tego roku Jędrychowski - jest próbą przerzucenia cięża budżet nasz jest cały przepojony troską o czło
1164 osób - 2 i pół prflcent - biorących
rów zv·iązR11ycl1
z 11'l''"iclac1·a
.. ~!rntkÓ'"
\" na och1·on<>" zdr·~via
~adwyżka została powiększona clo 28 milim'
•
- ·
• woi·ny w1'ei'a
' · Wydat''a·
.~ '
· v' · na udział w indywidua! 1 1ym współzawodnictwie
na masy pracujące bądź też drogą zwię:<;sza- oświatę na opiekę społeczną należy· szukać otrzymuje więc nagrody.
dów zł, co pozwoli/o na r·alhowtle pokrycie nia takich podatków bezpeśrednich które ob- nle t~ll~o w budżecie resoriu noszącego te
Nagrody te zos!aną" dzi~ wręczone delegaczęści planu inweslycy inego,
finansowanej ciążają masy pi:acujące. Tak np. uchw<!lony nazwr, ale w budżetach nieomal wszystkich
tom fabrycrnym. '"' dniu jutrzejszym, na zaclrogą dotacji skarbowych.
nadzwycz.ajny budżet W. Brytanii nakłada ok. resortów.
W budżecie obecnie pr1erllożonym p1zewi- 3 4 ciężarów na barki klasy robotniczej przeBudżet na rok 1948 przynosi lepszy i bar- kładach prc;c-·. ncio:;t,\pi urc ··vsta dekori'l~ja
clziana ;est nadwyżka budżetowa
w kwot:1e dp wszystkim w postaci podatków pośrednich. dziej wszechstronny poi.iom zaspokojenia zbio najlepszych robotnic i ro~ol'!ików.
blisko 48 miliardów zł
Oznacza to nie tylko
\V Polsce dorhody z pod.atków pośrednich rowych potrzeb społeczeństw". llndżet przel{ino „TĘCZA"
Kino ,.STYLOW"\."'
znaczne wzmocnienie
równowtr.gi budżetowej , stanowią zaledwie 2,9 podczas gdy przed woj- dlcżony Sejmowi stanowi wielki krok naPiotrkowska 108
KilińsJ-ie~o 123
pańslwa,
ale ponadto rzgruntowanie orólnei ną stanowiły 16 proc. Cyfry te świadczą w spa przód w dziele za~ospodarowania, uporządkorównowagi systemu finansowego
gospodarki sób wybitny o 1mia1•ie klasowego cbaraldern wania i podniesienia na wyższy stopień kultu .
W środq dn. 31 grudnia
r arodowe;.
na~zegP budżetu.
Mówca podkrP~la. że pre li- ry naszego kraju. Budż<"t ten jest wyrarnm
PREMIERA filmu
Deficyt buclżetowy stwierdza dalej . minowan~ 1:a rok 194~ sum,a po~~tku od wy- rosnącej dojnałości politycznej i akł.vwności 1
produkcji amcr~·ka6skiej
rnriwca - jest niemal requh w krahch kof)i-1 ~agrodzen .Jes_1 znaczn1.e 111zsza mzl~y to okre- najszerszych mas, jest wyrazem przew".gi na- 1
iri/istycznych, zniszczonych /llh C'hoćby tylko slały rrnrzyw1ste wpływy z ost~tmrh _m1cs1ę- szego ustroju nad ustrojem o rządach wielko- I
:rlewasfo~anych przez wojnę. z ogromnymi cy. Poseł Jędryc.howslu wyraza _zy~zeme aby kapitalistycznych.
r'„ficytami budżetowymi borykt11rr. się dziś la- pny sposohnosc1. przeprowad~e~1a r.efor~Y. teKll1b poselski Pol•ldci PaTli\ "Roholpicrej hi;
J.-ie kraje karyitalistyczne, jak Francja i WJo- go podatku w k1enmku zmme1szenia c1ęzaru dzie głosował za budżetem. (oklaski.).
.1
:hy, nie mówiąc już o obięfych wojną domo11q Chinach i Grec;;.
Deficyt buc/żelowy ;est

ett1ółłli

..lędr eclłou;sJ
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najpotężniejszym

motorem inflacii

pieniężne!.

Masy pracujące Polski mają doświadczeni~
i ntlacji. jako metody przerzucania n rzez wiC'lk1 kapitał kosztów wojny i kosztów likwidacji jej skutków na ich barki.
Dlatego też Polska Demokratyczna skreśli
ła metody inflacyjne z arsenału swych metod finansowyc:l1,
jako oręż zwracający się
orzecie wszystkim przeciwko masom pracujq:ym. Nie idziemy również wypróbowaną
w Polsce w lalach 1930-39 przez sanacyjną
dyklature,
clrogq
deflacji.
polegnjqrq
na
sztuczne; redukcji
wydatków
buclir/owych
I plac w ce/u przywrócenie kosztem mas pracujących równowagi,
zachwiaw·j no skutek
'··ryzy su.

Przemów: en· a

posłów

na 32-JJ m pos1edzen·u Se ·mu

WARSZAWA PAP. - 32 posiedzenie Sej- Sejm przyst~pił do pierwszego czytani'a rzą- \
mu Ustawodawczego R. P. otworzył w dniu dowego prOJ.]eklu u~tawy o z.m1a.nte usta·wy
29 grndnia rb. wicema-rszc;łek tow. Zambrow- z dnia 3 stycznia 1947 r. o państwowym piafki. Na lawa{'h r7ądowych obecni: premier nie inwestycyjnym na rok 1947. vVym'en;ony
Cyrankiewicz, wicepremi·erzy: Gomu.~ka i Ko- proj0kt ustawy o<lesla~y został do km_nL„ji
rzyck:i, min. skarbu - Dąbrow<:ki.
pla~u gospod~rczngo 1 karb1Jwo - bu-dzetoIzba prz •;;tąpił do pierwsz go punktu po- WeJ.
.
.
.
rLądku dziennego, pierwszego czytania rz4W trzeCJm. punkcie porządku
dzi~nnego
dowego projektu ustawy o prowizorium szcze lzbd przystąpiła do pierwszego czytama rzągółowego planu i11westy{'yj11ego na okres od dow ·eh projek1~?w ustaw:
,
Odrzw::i1iśmy
zarówno drogę inflacji I styczma do 31 marca 1948 roku. Proie,kt ten
1) ratyfikacji umowy o wspołpracy kultut
ł
d
ł
d
k
·
„
l
·
·
d
.
pcdkreśla z naciskiem poseł Jędrychowski zos a ~ r>~s any ~ ~?~i-sp .Panu gospcdar{':W ralnc1 _m1ępzydPo/sdnk~ a c_zec/10 s ł o waCJq, pod4
Jak i drogę deflacji jako dwie metody stoso- go i s ar owo - u ze owej.
p:·saneJ w ra ze
ta
1pca
r.
W drugim punkcie porządku dziennego
2) ratyfikacji konwencji między Polską a
wane przez wielki kapitał dla ograbienia mas
ludowych i przerzucenia na aie kosztów wojny czy kryzysu. Polska ludowa musiała obrać
żmudną i wymaga3ącą ofiar lecz w perspekTow. R ZET EL SKI EM U J 0 ZE FO W I z powodu śmierci Jego MATKI
tywie jedynie owocną drogę równowagi budżetowej,
Nie Jest przypadk em, że spośród
państw, głęboko zniszczonych
przez wojnę
najserdeczniejsze wyrazy współczucia składają
właśnie Związek Radziecki, Jugosławia i Polska chociaż najbardziej zniszczone, asiągnęły
WSPÓŁPRACOWNICY „GŁOSU ROBOTNICZEGO"
r.'iwnowagę budżetową., podczas gdy
bogate
0

I

ś. p.

nawet kraje kapitalistyczne grzęzną. w miIfardowych deficytach.
Osiągnięte przez nas nadwyżki budżetowe
mają bezpośrednie znaczenie dla powodzenia
pla1~u odbudowy gospodarczej,
stanowią one
bowiem jedno z najważniejszych źródeł fina.Mowanla. pła.nu Inwestycyjnego, powiększa.
to na!lze możliwości inwestycyjne i unlezależ
!tla nas zarazem w poważnym stopniu od dyskryminującej pomocy zagranicznej.
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towarzyszowi. Nasz inte~1dent, t~w:uz~s~
Skwarcow, nawet na froncie potrafi przy3ąc
gosci jak w Moskwie przed wojną.
- Istotnie, świetnie wywiązaliście się ze
swego zadania, towarzyszu, - uśmiechnął
się pułkownik Swirydow, po prostu nie poi deJrzewałem, że nasz intendent jest takim
czarodziejem, nawE\t sardynki skądś wytrza
snęliscie.„
·
Wśród ogólnej wesołości, nieco zmieszany Leontiew przyjmował niezasłużone gratulaC'je, jako domniemany goępodarz i wład
ca polowej kuchni. Delegacja udała się do
swoich ziemianek. Korzystając z chwilowej
nieobecności delegatów, pułkownik Swirydow cicho zapytał Bachmatiewa:
- Poco chcecie konięcznie jechać z nimi?
Przecież to stracony czas!
Opuszczacie nas, towarzyszu Leon_ Wiecie, towarzyszu pułkowniku _
ticw, - zwrócił się inżynier do Bachmatie- zagadkowo odpowiedział Bachmietiew - jews1 - ale pam~~t~jcie o mo.im zaproszeniu, stem może naprawdę dziwakiem. „Podszyktore otrzymahs.c1e. O!J.egdaJ. ,Czek<l;m n:'L łem się" pod nazwisko Leontiewa, teraz
was w domu u siebie, gdy skonczy się WOJ- chciałbym skontrolować sam siebie. O ile to
na. Będ~iemy s_iedzieć _i ~dpocz~ać u .m~i: uczciwi ludzie - więc, odprowadzę i WI'ó~ i;iol,oJu, bę~zie ~o~ swiatła,. me będzie J~ cę. A jeżeli - nie, to zobaczę gdzie i poco
zac:Mgo zaciemmem,a.„ będz~e~y wspomi-1 jadą.„ A pan inżynier tymczasem, gdy my
nac te wszystko, cosmy przezyh razem.
już wyjedziemy, wyleci natychmiast do
- Dziękuję za zn.proszenie, towarzyl'!zu Moskwy z leutenantem Tuzowym. Macie tu,
Skwarcow, - odpowiedział uśmiechając się pulkownilm, takiego młodego oficera służby
B:.>.chmaticw, - dziękuję za gościnność. To- wywiadowczej .. .Otrzymał już potrzebne dyście towarzysze - - zwrócił si<;: do ws2~"'t- spozycje. Wydałem wyraźne polecenie . .Jekich, a zwłaszcza do Pietrowa, - nie wie- •st.em zadowolony, że jadę. Tym bardziej, że
dzieli, iż wczor<'\jszą kolację i dzisiejsze do zatrzymania delevacji istotnie nie mam
śmadanie zawdzieczamy g-łównie ternu oto żadnych nadstaw.
·1

I
I

przy końcu śniadania do schronu
Leontiew. Jak zwykle bardzo uprzej1
mie przywitał się z pułkownikiem i gośćmi,
pcczym zaproszony przez dowódcę usiadł
przy stole. Po kilkuminutowej rozmowie Leonl.iew zapytał Pietrowa, kiedy „delegacja"
Jui

wpadł

wyjeżdża.

Ruszamy w drogę zaraz po śniada
niu, - odpowiedział zapytany, - jesteśmy
gotowi, inżynier Leontiew również jest gotów.„
W pierwszej sekundzie Leontiew dziko po
paln.ył na Pietrowa, ale jednak w porę '>ię
połapał, zwłaszcza, gdy się spotkał z wymownym spojrzeniem. s:.triace2'o obok Bachj'.'J?.f;iewa.

I

R. P.

o zapewll!ieniu . współpracy
gospodarcze] wraz z zaJączo1nym1 porozumieniami, podpisanej w Pradze dnia 4 lipca 1947
roku oraz
3) rnlyfikacji .świnlowrj
konwencji por1.towcj ora.z po zumień Swiatowe o Zwiąnru
9

Pocztow<?go podpisanych w Buenos-Aires dn.
2.1 maja l 9.39 r. ProjPkty uqaw odesli'ine ze·
slaly do komisj! spraw zagranicznych.
z kalot w czwartym · unkcie orz dku
dzi·e·nne 0 s ·
t ·i pd
·
p
ą
'
g , eim przy.s ąp1
n pierwszego czy
tan a rządowe.go projektu ustawy 0 poborzi>
rekruta Wym· ·1
· kt
t
I b
sła,ta d~ komi~~7 ~Jjs~~o~~.i. us awy z a wy
Następnie Sejm przystąpit do pi-ilegn punUu pnrz'jdku ohrad, a mianow1{'1P.: rln ~pra
wozdania komisji skarbowo - budżetowej o

projekcie

ustawy

skarbowej

i prelimmarzu

budżetowym na okres od 1. 1. do 31. 12. 1948

r. Wicemarszałek Zambrowski udzi1>Tii głosu
sprawozdawcy generalnemu posłowi Miturze (SL).

Preliminarz budżetowy - zdaniem referenodzwierciodln ogólną poprawę gospodar
czą państwa. Charakteryzuje go pokojowość I
troska o człowieka. Wydatki związane z tro-

" .; ta -

B~~Msz~~ra~•w~a~u-~~~~-~!!~~!!~!~~~~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!
--------------~~ ~iJN'\!-,
~a n
n:
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Usłii wodawczego
Czechoslowa_cją

ską o człowieka, w porównaniu z rokiem ub.
wzrosły o 65 procent i przekroczyły; 50 proc.

prac

budżetu.

Następnie

zabie.ra głos poseł Kuryłowicz
(PPS), który kończy swoje przemów1eme 11.astępującymi

słowami.

- Przemawiając z ramie-;1ia .zwią7ku parlamentarnego poli;kich socjalistów z r:ałym uznani:_m muszę "twierd1.ić, że Io wszystko, co
mog/1smy dla narodu i pa1\•iwa uczynić 7.rlziolalifo1y w.•pńlnic ze ws7 v stkimi stronnictwami demokratycznymi, które
l\~·orza blok
stronnictw demokratycznych, a \\' w(zegól~ości z Polską Partia Robotnirza, z którą łą
czy nas wspólnn ideologin 1 wolka o wolność

i sprawiedliwość .<połecznq (oklask.i).
Posel Kuryłowicz -.;twierdza, że khib fr>ao

glosować będzie za budżetem, darząc rząd cril
kowitym zaufaniem.

Nast_ępme za~iera głos

to•.v. poseł Jędry

chowski (przemow'en°e po"13jemy "'-'~b:i.o).

Poseł Wycech (PSL) nar.ywa najwi~k

~ym zwycięstwem rządu upo,~-nech!!ie

me dę w spoJeczeństwie zaaarl polltyr.z
nych obozu demokratvczneqo. Kreśiac
za~ania, jak.ie przed nami stoją, ilkcentuię P?łrzebę atmosfery pokojowej pracy, ktorej na przeszkodzie staje dąże
nie amerykańskich imperialistów do od
budowy Niemiec. -Poseł Wycfch oświad
cz9, że mi"jsce Polski jest w obozie demokratycznym razem ze Związkiem Radzieckim i innymi kralami demokratycznymi. Na czoło zagadnień gospodarczych, mówca wysuwa apel o :i:większ!:l·
nie inwestycji w rolnictwie dla podniesienia produkcji rolnej.

_Drugi burlżęt przedłożony Sejmowi w dągu
połrocza mówi pas. Wycech - to symboł
wytęfonej

i simnvnej pracy.

Kończąc poseł Wycech zapowiada, iź klub
jego głosować będzi~ za przedłożonym budże
tem i podejmie mobilizację sił chłopskich na

rzecz wcielenia w :i;ycle prcą-ramu rządow'e90,
razem z całym ohozem demo~uacli ..,,.,J~kieL
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audycje dla robotników
Hauka

Narody Jugoshwii na nowych drogach rozwoju

ięzyk6w

obcych

Popularne audycje radiowe dla przodowni
ków świata pra-::y, cieszą się - jak wiadomo
- zasłużonym powodzeniem.
Polskie Radio, doc eniając rolę tego rodza ju
audycji, wprowadza poza tym od stycznia n::i
wy rodz aj audycji
Będą to poranki w każdą niedziele. poświę
cone muzyce popularnej. imstrowa~e.J obja!
nieniami. Co tydzień będą je na.dawały inne
radiosta::je, raz w .miesiącu łódzka. Poranki
z naszego miasta w wykunaniu Łódzkiej Orkies.try Filharmonicznej transmitowane będą z
sali kina Bałtyk
Robo·Lnicy otrzymają na te porilnki .bilety
be'Zplatne, które rozprowadzą Rady Zakladowe oraz Związki zawod·o we.
Pożyteczną, a dawno oczekiwaną ~nowacją,
jaką wprowadzi od 3 stycznia Polskie Radio,
będ~ spe-:jalne audycje poświęcone nauce ję
zyk~w obcych.
Pierwszy wprowadzony zostanie elementarny kurs języka rosyjskiego,
który w p.rogramie ogólnopolskim nadawany
będzie w środy i soboty o godzinie 19,15

uchwalona UJS·t-awa . o pięcio-1 je.st również poważny rnzwój prz.emy-słu kon- Obecnie stain ten ma być u.sunięty. Wysiłki
ro zwoju gospoda·r k i narodo - sumcyjnego , jak: włóklien.niczeg.o, a,prcwiza- w kioernruku likwida,cj.i ty•ch nierównomiernaWe j Fe<leracyjll'lej Ludowej Repuibl~kl Jugosla- cy.jneg-0 itd.
ści znajdują także <Swój wyra z w planie i1nwtii udawa·dni,a , ż·e mol.i:na przyś:piies.zyć bieg
W rnlnictwi·e, ciz,ięki, pr.acom melfoiracyj- westycyjn ym. Podczas gd y republiki ba'Hiziej
t;z'a1su, że wyisilek Iudzi moii:e z daileb ej przy- nym, D't rzyma .się te·reny pod upr.awę o po- go;;podarczo rozwinięte,
Serbia, Słowenia,
s;:.i·ości uczynić w~pókzesność. Tak np. pne- wii'e'r zchni 800.000 ha. Jugo·slowiański P'liw Chorwacja maj ą w ciągu tego piędoJeda p.odmys•l •j1Ugosfowiański 1'\T 1951 mku oisii ąg.n.ie prz.ewiduj€ równierż budowę 1.500 km nowych noieść ;;wą produkcję o<l 368 procent do 466
taki po1zi<Jm i :zaisięg produkcji, jak~ byrby I lilllii kolejowych, elektryfika·cję 300 km linii pr<J<::emt, to republiki baordz.ioej z aco.fane: B·ośw Jug01Sławii OS·iągnaęly d-0pi€.ro <Jik.01!0 roku kolejowych, zw1ękoszeme produkcjł en1~rg,1i n.1,a,. He1rce.gowii.na, Ma1cedo1J1ioa i Cz.ar.no górze
2050, gdyby rozwiiał się w tempie prziedwo- elektrycznej z 1.100 (1939 r.) do 4.350 IIllllio- powi ęlrnzą swą produkcję od 721 proce,nt do
j.eillnym. Dzi ęk,i p1ęc1-0l>eJtni·emu plam.owi zo•sta- nów kilowato-godzin w 1951 roku, budowę 800 procent.
Tlli·e wycofany ostateCZlllJ.•e z rolnictwa drew- 210.000
nowych
po•ko ,J ÓW
..y:i.ieszkalnyc11
1 Narody .Jugosławii prowadziły podcz,a~ wojn.iany pług, który w normaJnych warunkach (o przeszło 15 m!lio.nów rn kw.). budowę nrJ- ny za·c1eklą walkę z faszyzmem uw1 enczoną
hyłby jesz.cze używany w pewnych przynaj- wych wodociągów, systemów kanahz.a.cyjnych, zwycię.stwem. Dzli:>-i·~j ludność Jugosławii
mn.iej częśdad1 kraju przez lat 100.
wzmocnieni€ sHy radio;;~ i'l cji z 23,5 na 800 ki- robotmcy, chlop1 i rnlehgenqa pracu j ąca W ciągu pięciu lat zre.alizuje się pooStęp, , lowatów, ro:zwój kine·~atografili i;td.
. zjedno.czon;i we wspólnym wy5iłku wa.Jczy
dJa którego w inmych warunk.ach byłby po. W sta·rei Jugos~aW:1" pos~cz.e~olne re.p\1bll- o rnaliziację pierw-s:bcgo planu pięc4 oJelniego,
tne.bny niemal cały w i ek. Lu<lzie w swym h były baT<lzo merownom:;e.rn1e mzwurnęte. otwierając nową kartę w histood ·i tego kraju.
polocie twórczym łamią ustalone noormv n iezmiennego Jakoby bi eqlll czasu, przedltiżając
1
swe życie przez obfitość wypadków, prze:z:
bar-dziej boga1 lą i koliloS·truk1tywną tr.eść swych
lat, mioes.ięcy i dnl.
. Dz.isiaj cała .JugooSlawia stanęła do walki
o realiz.ację p ierw,szego, p i ęd-0letn i ego pia.nu,
walki wczącej się we wsz\istik.:ch fa1b ryJrnch,
Jedna z w i ększych nek Po.lsik:i śrn.d.kowej, ! ws,i: Morzy-s.ław, Glinka, Ma,l iniec, Goslawke
Budowa kanału przyczynić się pow.inna do·
na p.o·lach i w kopalniach, ń.a nowych !,iniach \.Varta, która w początkowym swoim biegu itd. zalegają znaczne pokh\dy tego węgla uprz.emy;;lowi.en ia powiatów, po:łożonych. mię
kolejciwy<::h, wał.ach i kanałach, w szkołach, płynie z po1Judnia na półno.c, w okolic.ach Ko· o warstwie grubości od 6 do 16 metrów. Na dzy środkową Wartą i dolną W1'5łą, gdyz eks7
instytucj.ach naukowych, w każdym domu, nina w ygina się łukiem ku zachodowi . Na pół- teren ie wsi MaTantowice G os ł awice zapas plo.:ttac;:ja węgla brunatnego s.twaroza podsta•
każdego dnia i o każ<l·ej godzim.de.
noc <Jd łuku WaPly leżą żyime Kujawy, kraina węgla bruna tnego o.ceni any j.est na 75 mi.Eo- wy do budowy w tym rejonie szeregu fabryk,
Ozn!,l.cza to, że .Jugosławia z prymi tywne- je-zior. Na .i.w i ęlrnz·e spośród nich - to histo- nów ton. W Morzyslawiu materiał na br;-k·e- prz"!de w szystkim przetwvrów ro.Jnych.
.
go kra.ju ro.ln.iczeogo o zaoooofanym przemyśle, ryc:me Gopło, nad brzegami którego przed ty, odkryty i gotowy do e.ksplo.atacji, oc•; n',1Już prze<l wojną Mi.nist.er6two. Komunika·
etan.ie się postęp-owym krajem przem y·sło- 1000 lat uformowało s·ię pai15lwo pol5kie.
ny jest na 300 tysięcy ton. Są to jednak obli- I cji przystąpiło do budowy kanału. Pr.a ce jedwym. ze. wspól.czesnyni ro.In:ictwem. Oznacza
w tym też czas·ie je?:i<Jra .kui '1 wski" były cz.enia ni epełne. Całość połd<i dów .. zoac.:::;1;e nak szły powoll. Do wybuchu wojny wybudo~ zhkw-•dow.a~1e gło.du ma•s chłop<Ski<;h'. trwa- więk.s.z,e, bardziej pełno-wodne i łączyły się przekracza wymienion€ cyfry.
l wano odcinek 8-k.Uome•trowy między Wart!l
J~ce~o. daw,n teJ 0 z.imy .do n.c:wych zmw, pod l z oobą całą ,gj,eci ą rnek Toteż nas:i J:Yrno jcoEksploatacja tych bogactw mtturalnych do-: a je:zforem ~ą tr;owslcim. Na tym odcdnku zibu·
memenie sbopy. zyc~owe1 .n.aiszerszych mas. j wie korzyst,a li z tej n~ turnlnej drogi wo<ln„aj, tychcz.ais natrafiała n.a poważne trudności ko- do·wano dw ie sluzy komorowe.
os~ateczną hkw-idaicię analfabe,tyzmu, zmianę k,tóra b yła szJa.k k~m handlowvm dla plemion munika.cyjne i transportowe . z powodu b •? ku
.. ~V roku b~eżącym nabyto nowoczesną ~el:
ob~c2la cail~go kraju, uctostępni·en~ e nauki slowi ań<;kich i Pomorców n;iclbaHy cki<::h. Gdy dróg bitych i kolei. Kan.al Go'Plo - Vv'a r ta giJ·•·'- ą. pogłębiarkę s;;ącą._ przy pomocy More]
tak_:że w na1dals'z.y ch zakątkach, _umoż1i wieme lasy zostały w yt rzebione, wiele I?e.c-znlek wy- udo;;tępni te bogactwa rrospodarce nr rorhwej. '.lrze>~ 1 dywano prze<K?pame 20 ~ kanału, szekazde~u :1dzi·a'1u w radosnym, tworc-zym i lep- schło. Opadła tafla wodn.a na nie '.ednvm z jeJedno-cześnie kanał Gopło - War ta ułatwi 1~k?_sc1 20-30 metrow. Dhlgosc kanału wyszyim zycou.
.
.
.
zim-. Naturalna droga wo ct na prz~til ła i•s t ni e ć. zbvt płodów rolniczych z bog aty ch Kujaw. n"esc ma 32 km. Na rok przyszły powstałoby
Oznacza to dale1 zw1 ę1oszeme dochodu naOb ecnie d' oga til znsr a}e odb1_, d„wa na . K11-1 Wobec tegQ, że Gopło wi ąże s•ię z kana·lern wi ęc prze koparue 4 km.
rodo~;go . ~e 1~2 mhliairdów dvnarów w 1939 r. jawy - to kraj nie tylko bogaty w pl<'d v rol- Gorro-Noteckim, kana•! Go•pło - W a rta posia- 1 Początkowo przy . _POg!ębiarce pracow~a
do. 2::>J m ih·a rdow w 1951 roku (wszvstko wy- ne, ale również i w bogactwa kopalniane. Naj- dać będz;e połącz.enie z Od rą i dolną \Vislą, fach.owa obsługa belgtJSJka. W m;a :ę roz-:oiu
r~ne w cen~;:h z 1947 roku.). Łąc:ma w r- więb;z<!l z ni<:h to zloża wegla brn n„ fnego na co o twiera również nowe pernpek.tywy trans- robot k;;ztakono. n.~6zych robotn~kow, ktorzy
tosc prnd~kc1; przemvsłowej zwięk.s,zy s i ę północ o<l Konina. Stwierdzono, że w rejonie por t<Jwe di<i całej Po·lski śr~dkowej.
szybko. zapoznah się . ze skompliJwwa~ą maz 35,5 m!l1ardow w 1939 roku do 126 rn.il iarszyneną . Po kilku rrues1ącach wyłączme poldów w 1951 ro.hi, tj. o 394 prnce•nt. Spocja.1scy robotnky i inżvnierowiie bu<lowal'i kanał,
ne zadani·e ma do spełnd-en1a clęl.i:.kd prz€mysł,
pr:zy czym wydajność pracy wzms:ba o 10 pr.o gdyż pods tawowym . dążeniem planu jest
cen•t. Robotnicy na.si praoowaJi 7. .takim z•a paupirzemyislowi enfo i eleiktryfilkacja kraju. Prze'
,
łem, że w końcu listo;pada pl·a;n robót n<i rok
myosł m€talowv zwi ęk;;zy więc swą produk-cję
bieżąc y zooStał przekroczony. Kanał przekopa(w sto.stmku do 1939 roku) o 689 procent,
Ił
ą
ż
no na <:a lej długości, WY'ko;pując 200 tysięcy
przPmysł
elektryczny
o 1.000 procent
metrów sześciennych ponad p-lan.
przemysł chemiczny - o 91! procent i przeProwadzone w porte.eh inte:n.sywne prare \ jest wypalony,
jedna1k ma,;zyny zachowały
Na ro.k pr.zyszły po-została więc jedynie
mysł materi ałów budowlanvch - o 813 proc. nad po.dnos-zeniem wraków s tatków za iop'o· s i ę w stosunkowo dobrym stanie. W $wino- budowa dwóch śluz, których ukończenie prz.ePr7.€ID''Sł jugoslowlliański ro?po-czy.na też nych podczas wo jny, do1prowa.dz.iły do wydo- uj ściu eki pa raw wn.ic7..a marynarki radziec- 1 widuje się noa 1 paździ ernik.a 1946 r. W paż
]}~o?uk<::.ię szeregu przedmio tów, który;:.h d~w- bycia dalszych trzech jedno1SJtek morskkh, kiej wydo.była„ z w_ody ponieroie:ck.i wrak dnemiku roku przysz~ego zostanie więc otwarme1 rue produkowano w Jugos!ławu, 3ak: które po odbudowie po-wi ększą tonaż polskiej „'1--fonle Casrno , ktory na za5.adzlie p·oil8!ko- 1ta regularna komumkacjia wodna na kanale
obrabiarki oiężkich maszyn, lokomotyw, samo- floty handlowej.
radzi·eckiej umowy o podzi<ile wriaków został ' Gopło - Warta.
chodów ciężarowych, aparatów elekJtryc:znych,
W Szczecinie zostal podn i·eoSi.ony wrak by- przyznany Pol,;;ce. Oba wraki przejęfo pr.z.e<l-1
Kanał ten będzie moia:ł równiel.i: wilelkiie zna.·
gumy syntetycznej, benzyny i.td.
lego n i!emi eckLego pa,rowca towar.owego „Otto 5'ięb.iors-two żeglugowe GAL.
l cze-nie ·tury·s-Łycz,n.e, ponieważ je·ziora kujawObok prz.emysłu ciężkń.ego prz.ewidzliany Miiller" o pojemnofoi 1.589 BRT Wrak ten
W Gdyni woStał wydobyty wnaz przedwo· · sk.:ie stanowią jed.en z niajp'iękniej1szy<::h a ma=w· w-„~ • *™-"""= Jennego polskiego st<ttku pil!saże rsld·ego „Wan- ło znanych oś110dków je<ziornych na.siz.ego krada" o poj.emno·ści 250 BRT. Wrak ten przy- ju. Udostępnienie kh turystom, wodni.akom
~ł
dzi·efono prnedsiębiur;;tw.u żeglug·i przy;brzel.i:- . i wc.~asow~ czom odda naszemu społeczeństwu
n~
nej .„GTyf", „v\~anda" z.i;ajduje się w odbu- f wielkie usłu?i, również po.d wzgJędem wy.po·
ti
Wi
~
•
d-0w1e na st.ocm1 w Gdansku.
I czynkowym i zdrowoitnym.
J. R.
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Nr 3 nae spoczywa na laurach
I
•
•
r 1948
Or•an1za orzy wspo zawo dn1ctwa

Przekroczenie planu
w rybołówstwie morskim w roku 194 l
tyl~i~
10koło

ryib.ackoi·ej, Połowy daleilmmomskd-e ctadz.ą
6.000 ton ryb (w 1946 r. mie1iśmy za,
'ledwie 1.135 {o[l),
Obecn,i,e mamy zarejestrowane 23 trawlery rybadde, a wJ ęc liiJ.o·ścfrowo zbliżamy się
do przedwojeooego stanJU floił:y!H daJekiomo'fskiej, kitóra wy111-0s•Ha 29 statków. W niajbfili:·
szych miesiącach f.Jo.tyilla ta będzie powięi<
s.uma. Przewiduje się, że w roku 1948 stale
będ'Zlie po.ławia!ło · okofo 27 staillków daJek10mor.skrich. Flot}"lla kuiTowa wzrnsła do 234 jedno-stek.

1Biurokracia w letargu

Jestem przewodniczącym komitetu domoRobotnicy, majstrowie, kierownicy oddzialów I członkowie Rady Zakładowej PZPW Nr 3
wego przy ' ul. Kilińskiego
Komitet nasi,
(dawniej Barciński) - tow. tow.: WJ. Sierecki (czlonek Rady), St. Antczak (PPR), Ed. Antczak
(PPS), Wł. Milczarek (PPR), Rom. Madaliński (PPR), St. Przybyła (PPR), Urbański (bezpartyj- jak również lokatorzy robią wszystko. co mo
ny), St. M eksa (bezp.J. M. Gola (PPS), WJ. Ku cliarski (PPR), Walenty Malec, Zy qm. Kręcld, żliwe. by dom utrzymać w porządku. PrzySzczepan Domansk1, A. Cybulski, AJ. Antczak, Zbigniew Bystry, H. Keler, Michał Maciejewski łączyliśmy dom do sieci wodociągowej, na eo
złożyliśmy 80 tys. zł.. na naprawę dachów wy
J. Rosiak, K. Jędryka, J. Koz.a.kowskl.
daliśmy 40 tys. zł .. na uporządkowaI).ie pralni,
Załoga robotnicza PZPW Nr 3 nie spoczy
3. wykorzystać dzień pracy w 100 proc.
23 tys. zt
wa na laurach. lVykonała plan w 1947 roku,
4. wykorzystać maszyny w stu prn~!cut.1,ch
Niest ety, n ie tak dobl'ze idzie, gdy sprawy
więc należy myśleć o przyszłym roku - tak
5. zredukować do zera opuszczone tlni zahaczają nie o loka tor ów-robotników, lecz o
postępują dobrzy gospodarze.
pracy.
urzędników Zarządu Nieruchomości. Otóż w
Przędzalnia I-go oddziału (przy ut. Bocz6 zmniejszyć odpadki przędzalnfozc na ko gazecie z 12-go grudnia ogłoszone było. że od
nej) wyżej wspomnianych zakładów. \Vezwała
rzyść pi:oclnkowanej przęclzy
15-go grud nia można za odpowiednią opłatą
do '~'spółzawoclnictwa na pierwszy kwartał
'1. Poprawić stan bezpieczeństwa pracy. pobrać węgiel dla ogrzewania rur wod~cią
1948 roku z::.łogę przędzalni Cent1·ali.
8. zwakzyć i wyrugować do zera calkowi- gowych. 13-go grudnia zwolniłem się speWarunki są następujące:
te kradzieże w obu oddziałach.
cjalnie z pracy, by tę sprawę węgla załatwić.
!. przekroczyć plan w pierwszym kwartale
Załoga robotnicza przędzalni oddzhlu J na Daremna była moja fatyga - w urzędzie na
1948 roku o 20 proc.
czele ze swoim kier. tow. Lipskim zapoc1:itlrn Piotrkowskiej 38 kazali mi \? r zyjść 29-go.
2. obniży~ godz!ny pnsto,ln do 2 procent wała wspólzawoclniciwo na r!lk przys:r.ły. i•o- 29-go znów zwolniłem się z pracy i znów z
(w porown"·nIU do dotYcllcza::iowych po- czątek na.pewno będzie dobry. Czekamy na tym samym skutkiem węgla nie otrzymałem.
11tojów;.
odpowiedź zało&"i orzedzalni Centrali.
(B) W rejonie 8-ym, do które.Eto nasz doni'@~-

p9.

I

l

wyjaśniono mi. że - owszem - węgiel w piwnicy jest, ale robotnicy nie dostali wypłaty
na święta, więc nie chcą go ładować. · Zwróciłem się z kolei ćio Zarządu Nieruchomo'ci na
Piotrkowskiej 100. gdzie oświadczono mi krótko, że mam przyjść za tydzień.
. ~ytam więc teraz czynniki odpowiedzialne,
Jak długo mamy czekać na ten obiecany wę
giel? Czy może aż chwycą silniejsze mrozy
i rury zdążą pozamarzać? I drugie pytanie:
czy Zarząd Nieruchomosci wie o tym. że my
w fabrykach ze skóry wyłazimy. by przed
Nowym Rokiem wykonać plan produkcji? Jeżeli zaś o tym wi~ dlaczego postE',puje tak. by
i\1dzie niepotrzebnie tracili dni pracy?

Antoni Sokolińskl
pracownik wykończalni
PZPB Nr 1 - przewodniczący
komitetu do111o~ego P.rz~ ul
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Na rodz y owe eo Rok

stem starszy od najs~arszych dębów, :;.tóre I ż e bieda nie trw a wiecznie, że ś w: to z.wy- .
oto zasnęły pod tchnieniem mrozu! Jestem cięża ciemności. że słońce zwycięża z i mę. 1 po
starsz~· n'' '1ajstarszych jodeł!
.Jestem star- wiadam wam, że oto dziś w czasie najcięższeszy od
tniego kruka! Płynę już po tej go mrozu rodzi się nowe słońce Odtąd , od te- I
dolinie tys, ice, tysiące lat! Widziałem tysią- go nowego roczku - nadchodzi n~we lat~ · 1
ce zim i tysiące wiosen.
Nowe słoneczko wstaje za morzami za go- .
- Wodę moją piły ptaki, i zwierzęta. i lu- rami. Coraz bliżej będzie, co dzień będzie jadzie. Nachylał się nademną Walek drwal z śniej , co dzień odtąd będą krótsze ciemnopobliskiej wioski. Ukradkiem, po nocy przy- ści nocy, aż wreszcie nastanie wiosna, jak za
chodzili czerpać moją kryniczną wodę ludzie, wsze, jak co roku.
którzy ukryli się w lesie przed zbójami *
bełkocącymi obcą, niezrozumiałą mową. RanNagle od strony wsi poczęły się nieść juny żołnierz polski chłodził w moim potoku kieś głosy i gwary. Gromadka dzieciaków, ;
rozpalone gorączką czoło. Widziałem wieczo- opatulonych w chusty matczyne, z nauczy- •
ry i poranki. Słyszałem huk armat i grzmot cielką na czele szła do lasu. Dzieciaki dżwi- 1
piorunów!
gały cale naręcze złotych kłosów pszenicz- ·
- Ale kiedy skończy się zima? zac-.v1er- nych, pęki ziół suszonych, woreczki z kromkały chórem ptaki.
kami chleba.
[
Ptaki rozlecia!y się na wszystkie strony. l
- Poczekajcie, poczekajcie! - ~zumiał i\
śpiewał strumyk. - Wywróżyłem ludziom przej~te obawą i strachem. a dzied poczęły

I

*

Bór

spał

pod

śniegowymi

gałęziach świerków

i

puchami.

jodeł leżały białe

Na
po-

duchy. Ziemia była zmarznięta na kamień.
Co drobniejsze ptactwo leśne kuliło się w za
kamarkach gałęzi. Zając wyskoczył z ciepłej
kotliny, by rozprostować skoki, by zażyć ruchu, ale wrócił coprędzej do legowiska. Brr! Taki siarczysty mróz!
Wiewiórka - tanecznica wyjrzała z dziur>U starego dębu, ale .skryła się coprędzej.
Lepiej przucupnąć obok kupki orzechów i
gryźć prz.ysmaki!
Pstrokate gile próbowały łupać ziarna jałowca, ale czarne jagody, pachnące żywicą.
twarde były, jak skała. Stadko sikorek powróciło rychło z wyprawy za pożywieniem.
Usadowiły się w ciepłym gniazdku i ćwierka

IKDi~~ [ I~y-·
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A kto tobie te korale
założył na szy.ię?
Nie widziałam takich wcalt.,
,jak na świecie żyję,
Marysiu.
Darowała
Założyła mi

mi je mama miła.
je własną ręką.
Na ,jarmarku je dla mnie kupiła,

-

Kasieńko.

- A i z czegóż one zrobione,
te korale drobniuśkie, czerwone,
Marysiu?
Oj, czerwone, oj, ładne!
Takie ładne, jak żadne,
Marysiu!

starego kruka z uroczyska - odezwał się znów dzięcioł-doktór.
Kruk ma podobno sto lat - ten będzie wiedział kiedy się to wszystko skończy!
- A już - idż zapytać kruka! Ten stary
rozbójnik pożarł moją matkę i dwu braciszkow. Idź do niego, idź - rozszarpie cię w

O, to długa opowieść.
chcesz, to ci powiem,
Kasiu.

-

Jeśli

kawałki.

W lesie znów zapanowała cisza, tylko gastarej- osiki trzaskały, prute mro?.em.
Nagle na polance ukazała się młodziutka
sarna. Ptaszki poczdY spoglądać na nią z pod
okapów śniegu. - odważna - wyszła na taki m.roz na otwarte pólko leśne! O! Kopie
w śniegu zgrabną nóżką. Patrzcie, patrzcie J
- wołały ptaszki leśne. - Sarna pije spod

*

*

*

t:c.1>

Wszystko ci powiem, ale
zgadnij sama, skąd korale.

Z

lasur

Oj, nie z lasu, dziewczyno,
nie z boru,
choć podobne jarzębinom
z koloru
A i także na kalinach nie rosną,
ani latem, Kasiuleńko, ni wiosną.

- Wyglądają jakby z kamienia,
Tylko takich kamieni nie ma.
- Nie ma takich kamieni
ni na ziemi, ni w ziemi.
- To już wiem, Marysieńko:
z fabryki!
Czy maszyną, czy też ręką
sposobią tam gładziusieńko
koraliki, paciorki
w różne barw i wzorki.

NoworoczneI zwycza·e

Radośnie i wesoło obchodzą Nowy Rok pra
wie wszystkie ludy na świecie. u nas nie
przywiązuje się większego znaczenia do tego
.
.
.
.
dnia, bo o~anicz~m~ się :ylko ~o wzaJe;'11neI? skład~ma sobie z~cz~n ustnie l.ub p1semnie. Moze dlatego, ze 3est po świętach Botego Narodzenia ,które Polska w szczególnie
uroczysty sposób obchodzi.
Inaczej jest we Francji. Tam dzień Nowego
Roku jest tak święcony, jak u nas Boie Narodzenie. Dzieci budzą się wczesnym ranki~m,
by zajrzeć do wywieszonych pończoch, czy ich
łw. Mikoł::ii nie obdarzył oodarw:lkami. Dzień

„

noworoczny jest dniem, w którym Francuzi

najwięcej. zja~~ją c~.rów. . ,
.
W sąs1edm7J ~elgn :' d~1en poprz~dzaJ <lCY

Nowy Rok dz1ec1 stara.ią s1.ę zamknąc w polr.oju na klucz krewnych i dla żartu nie wypuszczają ich wcześniej dopóki ci ich nie obdarzą podarunkami.
Maii biedni chłopcy chodzą wczesnym rankiem po domach i składają mieszkańcom życzenia, roznosząc p1·zytem okrągłe opłatl\ i. za
co otrzymują pieniądze. Belgowie wierzą. że
pierwsze życzenia , złożone przez chłopc0w.
przynoszą im szczęście.
Jeszcze więcej uroczyście_ niż w l<'u.rooie.
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skrzydła.
Możeby zapytać

Jestem starszy od wszystkich mieszkańców lasu - śpiewał uroczyście strumyk. Je-

.A

POWI E~

Zima - zima ćwir, ćwir - pojękiwał
maleńki mysikrólik.
Czy ten mróz będzie
trwał wiecznie?
.
- Nie mam pojęcia. Urodziłem się kiedy świeciło tak cudnie słońce ..- odpowiedział
mu dzięcioł - pstrokaty doktór leśny. Co to
będzie, co będzie/
Nawet nie ma kogo zapytać, kiedy się ta zima skończy.
- A radziła nam wilga. by uciekać przed
mrozem na południe, do krainy słońca, gdzie
nigdy zimy nie ma - skarżył się mysikrólik.
Chciałem posłuchać, ale za mały jestem, a
droga podobno daleka. Trzeba mieć silne

nad ukrytym pod śnie
gami i lodem strumieniem leśnym. Strzygła
uszami. Potem, jakby posłyszawszy dobrą no
winę pognała spowrotem wgłąb lasu.
Ptaszki ruszyły hurmem do strumyka. Woda, świeża woda. A więc nie wszystko
zamarzło!
Strumyk począł śpiewać. Strumyk obudził się do życia!
A strumyk szumiał' i szeleśaił, śpiewał cicho, cichutko. Tylko ptaszki leśne rozumiały
1ego leśną mowę.

~

() '

-

śniegu wodę!
Sarenka stała długo

.
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- Nie, Kasieńko. Nie zgadłaś.
Nie zgadniesz.
Te korale rosły w morzu na dnie,
w takim morzu, stąd o mil tysiące,
gdzie są wody słone i gorące.
Może
także

prawda. Przecie i bul'sztyny
z morskiej pochodzą głębiny.
Ale to mi na dziw się zdaje.
Kto hr jeździł w te morskie kraje?

I
wie sz::ić

na galazkach drzew kłosy zbożowe

:y·:,~:~::..::·w,;:~~~,nkami
urns!y „._
- To dla was - śpiewacy leśni, żeby wam

I nie było głodno w dni zimowe. To
I ptaszkowie i zwierzątka, od waszych

IIud~~gle

nad starym borem,

1

dla .vas,
bra::i, od

wśród

chmur

~~~~~io~~~~ b~~~e~~~; :~~~ist;ą;~mi!~~~e1;~~

ca i ukazał się szmat głębokiego nieba.
Strumień szumiał dalej i śpiewał: Narodziło ~ię l'łońce ! Namdziło się nowe ~łońce! Na
rodził s ię Nowy Rok. Już teraz nie straszna
zima, ni mrozy.
R.
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Pierwszy nalot
Zapadła cicha, wrześniowa noc„. Miasto to•
nęlo w ciemnościach. Na ulicy t~lko gdzdenie·
gdzie prędko przesull'ie się spóźni0cny przechodzień. Zdawałoby się, że już n.ie ·tej ciszy nocnej nie przerwie„. Gdy wtem zawyła zlowrogo
syre.na .alarmowa, obwieszczając miastu pierw-

szy nalot samo:lotów niemieckich na miasto.
Jeszcze nie przebrzmiał ryk syreny, a już na
ulicy zaro.iło się od ludzi, śpieszących do
- ,Jeżdżą, Kasiu, wędrowcy od nas
schronu. Niedawno puste i głuche ulice !rozi badają morze aż do dna.
brzmiewały gwaiem i krzykiem mnóstwa luOni wiedzą, gdzie na dnie do słonka
dzi. A tymczasem huk rozrywający·ch się opo·
rosną kwiaty podwodne
dal bomb zwiastował rozpoczęc i e 5ię bombarjak łąka,
dowania. Niemieckie samoloty, jak mściwe sę·
gdzie zwierzą.tka żyją w głębokości,
py krążyły,.. szukając dogodrnego miejsca na
co to mają koralowe kości.
zrzucenie swego ładunku. Bomby ze złowrogim
świ5tem leciały jedna za drugą. Na ziemi po·
czy.nało być gorąco.
Piękne 'gmachy, których
- Z tych korali?
bu<lorwa trwała kilkanaście lat, paliły się z
trzaskiem, jak gdyby ska.rżąc się na swój łra
A z tych, Kasieńko.
giczny los. A w tych gmachach na pewne nieNa tych kostkach rosną masą. miękką. jeden człowiek palił się żywcem, nie spodzieA gdy umrą to w morzu na dnie
wając się znikąd ratunku.
zdąży szkielet na kamień stwardnieć.
Noc ta trwałil. jak gdyby wieki, a ciemWydobyty, wygładzony zgrabnie
ność była oświetlona domami, płonąc y mi jak
jedzie w świat i służy ku ozdobie
pochodnie. Niejednemu ta noc była o-statnią w
jakiejś Zosi, Jadwidze lub Jagnie,
życiu. Lecz :nic to nie obchodnło niemieckich
lotników, że ludzie ginęli i domy paliły się.
albo wreszcie mnie, albo tobie.„
Przeciwnie, ich to cieszyło, że dobrze trafiają
do ~lu. Samołoty, eżeby dopełnić jeszcze
- Straszne, ~ówisz Marysiu, dziwa!
dziela swego znliszczenia opuszczały się nisko
d sltr:zelały z karaibi.m.ów maszynorwych. Na- To, Kasieńko, prawda prawdziwa!
a-es'lXlie :noc się skończyła i z brzaskri.em dn.ia
Sama tego nie zmyśliłam wcale,
alarm odwołano. Niestety, nie można było od·
nikt mi o tym nie mówił nic.
wołać zniszczeń i wskxzesić lud7!i, którzy zgi·
Powiedziały mi to moje korale1
nęli w tę straszną 111oc.
Pierwsze promienie
gdy je wczoraj nad książką
słońca padły na zgliszcza jeszcze tlących ~ię
nanizałam na nić.„
domów i wybladłych lud?i, wychodzących ze
E. SZYMA~SKI schronów. Ta.kich nocy, a nawet okropniej·
szych przeżyłem wiele, lecz ta sz-:-zególn.ie
święcą Nowy Rok Inne części świata, ?własz wb~a mi się w pamięć. Był to pierwszy nalot
cza zaś Azja. Nie tylko przez jeden dzień. mśctwych samolotów niemieckich.
Jerzy Kraskowskl
ale przez cały pierwszy miesiąc w roku trwaucz. kl. VII szk. 11
ją bezustanne uroczystości, połączone z zabawami. Chif1.czycy w tym czasie świ,::tują,
wszystkie szkoły i urzędy są u nich zamknięte. Na ulicach ukazuje się długi korowód
Ręce. zaczarowane:
wozów. na których umieszczone są figury,
na spacer ze swym panem
przedstawiające starca, jako symbol starego
chodzą pół roku,
roku 1 dziecko, jako symbol nowego roku.
a· kiedy im się znudzi,
W Polsce, po wsiach, na zakończenie staodchodzą sobie od ludzi
na odpoczynek w mroku
rego roku kładą na stole bochenek chleba. by
„NQwy Rok go zastał i przez to nigdy chleba
w domu nie zabrakło".
Łamigłówka
W dniu tym gosprinarzc odwie dzają się
Na
gąsienn i cach z żelaza
nawzajem. życząc sobi~ •Zczęścia i powodzeS'Ullle smok na kształt płaz.a.
nia.
Po tej i tamtej stronie
\
Nieraz eyczenia te aa ułożone wierszem.
OcrniP:m i dymem zionie.
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·staruszka mow1 o tvm gło- mrozów, od których odzwyo.a,i1li się). wielu
Wojewódzk•i·e Związki Zrzeszen Kuptec•
i
kich obowiązal!1e są w termin~e do dnia 31-go
1·est .jes-zcze nLe~decy·dowanych. Ale wszys.cy grudnia prz.esłać: do wi>aściwych terenowo Iz b
chcą pomóc Polsce, wszy cy chętni€ składają
Przemy.słowo-Handlowych zaopi.niowa,ne przez
dary dla tych, co z po.gorze1i•ska budują nowy s·i·ebie podani•a tych branż.
1dom.
W Ókresie od 31 g•rudnia br. do 10 s·tyczp rze b ywa "cel 1esrzc-ze
·
"~der~·o"'
o·k o·Jo 2000 '"'"
""' " - naa 1948 r, Izby rozpatrzą i zacipiniują te po•
ców. Na ogól tutejs.i Po.Jacy się kh wstydzą. dama, po czym Je prześlą bez1poś·rednio do
Tak;[ żołnierz., odziany w a,rigi·elsk~ battle-dTes<.s Mirui>s1te'!1Stwa Przemysłu i Hall1dlu Departalo,. c.zy_ kup.i•ec z RIO de Janeuo, po .dnrn wy- W Argenty.nie - 100.000, z tego 90 proce•nt wyobraża! sobie ,że czeka go tu ko:pailrii•a -zło- mentu PlaJJowanJa i Polityk.i Ha;ndi\ocwej, najtęz?l!leJ pracky pdrze<by';'.; ~~ tysiące kilo~metrow t•o osadnicy ro!TI,( pr.zybyili tu jeszc:z..e przed ta, że przywitają go jako bohatera, tymcz.a- pómiej do 10 stycznia 1948 r.
w 1edne1 se ~n zi:. ,
ys ą ;rao~, 0'11 0 swei pi•erW'S:,l:ą wojną śwtia.to·wą, lub be?Jpośredni.o sem.„ tu trzeba pracować. I to oi·ężk.10 . NieMini1sterstwo wyjaśniło, Ż€ aczdoolwi·E'k po?Jc~yzny czę~to, a:zda wiia· omosc 0 nowym po niej. Reszta skiu-piła się w miastach (na.j- którzy z nieb zabrali o;1ię do ciemnych intere- damiia o hurt apteczny wstały w n4·ektórych
0
zycm
rum,
nowym, dspra·
· · · p o·lak·ow pJZe
· b ywa w S an p au<J
1 1· Ri1o sów, inni na'Cia,ga1· ą wc>•,pólrodaków na grubsze woi· ewódzitwach
częściowo
wn>i>Bsione
do
· dl' powstaiącyun
d ·a1e z ''b
q 1więcej
wie d 1"."ym po ·zi
no r, niapawa go
um
de Janeirn). Są to prz.eważnie rzemieślnicy, 5'\.lrny.
Większość jednak zgr.zyta
zębami władz przemysł.owych, bo jed1JJak na skute·~
1
ra oscią. .
.
.
,
•
.inży1nierow1ie,
fa·chowcy przemyJSłowi . Nie- .i pracuje. ·Ale wśród nich, tyd1 roz1bit;ków '.llairządzerii.a Ministerstwa, poda11i.a te mają
Przypomllilam sob1.e, }ak w lipcu 1947 ro.K;u I którzy z nich dorobili się majątków, pozakla- ży'Ciowych, wyrzuconych na brzeg brazylljsk.i, być zwrócone zrzes71eniom kupi·eckim i zapojecbałem o.dwi·edzić -i:najomych w pewnej daili sobT<e fabryczka, urządzili .s.ię n~ez.gorz.ej. zaczyna dojrzewać głos rozsądku. Wie.hi za - opiniowane w noTmalnEJJj
drndz·e tak, Jak
oisa<lzti..e polskliej w Par.anie. Przywiozłem z.e Mimo wdz.ięczności, ja,ką żyw.ią dla sw.ej drn- czyna pojmować, gcbi•e jest kh właściwe I· wiszyistkie tnne br.n:e hurtowe, nie p.o<lJega·
s·o>bą bolka polskich pism, mo•cno p.rzedawnł·o - gi-ej ojczyzny, nie zapomnieli jednak o Polsce. mi·ejsce, wie.tu chce też wróaić do kraju, by jące
koncesjo>nowanrn z mocy przep·1•sow
nych. Wyworały one ta.kii entuzjazm wśród Wi·elu postą.nowilo na wfosnę wrócić (bo.ją sii: 1polorżyć krns bezceilowej lu•J.a•mce.
Ml.
s.zcz·ególnych.
naiszych osadników, że nmaJ rnie zo15tały ro.zS'Z·arpa!Tle.
Starzy os,a.dinky rprzybyili do Bra:zylii jeszcze prz.ed tamtą wojną świa-toiwą, pTawi·e, że
tutejsi, słuchail'i w sJrnp.ieruiu słów czytającego
na gl.a>S, do,pytując się co chwHa o jakii-eś sł<J
wo d2'liw.ille w ich uchu bf7Jm.iąc.e, o jakieś nazwisko· działacza, dźwięczące coś zanadto
Apel hól PPR I PPS przą C. D. 6'. O.
z chł>opska. Crzytallrie ,i komentowa.n:ie gaz-et
odbywa stlę dotąd, dopókti gazeta ni€ zetr.ze
REZOLUCJA PRACOWNIKÓW C.D.K.O.
mais pracujących; uznając wreszcie wys!>!eł
vV mieS'iącu gruilruiu br. w lokalu CentHLl·
się „na proszek", albo póki nie przyjdzi>e no- nej Dy-r.ek<::ji Kin Objazd.owych odb'j"ło się ze·
zebrqnyc/J na wspólnym posiedzeniu
tych wszystkkh ludzi dohrej wo•li, którzy po·
wy tr.anspo.rt
kola PPS i PPR w dnhz 3. 12. 1947 r.
brani-e pracowników C.D.K.O. .i pi-acowriików
zytywną swą pracą chcą pTZyczynić s•ię do
„Uznając w pełna do.n.ioslość zmi·an spo!ecz- odbudowy
zgrupowamy•ch w parnasze.j Oj·czyzny pracownicy
Oczyw.iśaie , nie brak i 11i1edo•wiarków, nie Deleg,a tury C.D.K.O.,
brak pytań i wąit·pliwośoL
„Bo to p·isa,ć tiach poli'tycznych PPR i PPS oraz w Związku n y·ch [ u-s·trojowych w naszym ni·epodległym C.D.K.O. n.ie chcą ·i nie mogą pozo<.stać w lyle
o wszY'slkhn morżna, ale czy naprawdę tak Zaw-0dowym Pracowników FiJmowyd1, n·a któ- państwie demokratycznym, wskrzeszonym s11- w ogól DJ'llll, twómzym ruchu, który <Jkreśla
jiest? Czy w dwm.z·e nie ma już ja.ś·ni·e pana? rym przyjęto drogą aklamacji rezolucję prz)'- ną wolą na.rodu, wat!czące·go o swe prawa się wyścigiem pracy, tą naj5.zlachet•niej>szą ry.
walizacją,
gdz~e
idea łączy 6ię z czynem
Czy to możliwe, że syin st.arego lwwa1la je5t stąpienia do współzawodnictwa z dniem 1-ym i przywileje uzn•ając w pełni wy.siłki
naszego Rządu, i stwa.rza rzeczy p>iękne i W'l'Irio>Sł.e.
tyisiiące . pyitań, jes.t prrLede:i styc::r.n.ia 1948 roku w poszcz•e.gólnych komórdy.rektorem? kach C.D.K.O.
zmi•erzające da s-tabilizacji i do poprawy bytu
Tak, jak cały świat pracy w z:ro.zumie.nJu
ezemu is.ię dz~wować.
koni•ec7„n.ości
wło•żeni·a
maJcsimum wysiiłku
w dz·h*o odbudowy 5,tanął do wspóhawodGaze1y wzbud-zają jeszcz.e wątpliwości, a.l.e
nictwa pracy, tak samo nie moie z.a.braknąć
listy je ro'Lwiewają. Stana Kowa.lska, jedna
w tym 5zeregu pr,acowników naszej 1rnstytuz pierwszych, dos.tała list od wnuk.a z Wroccj1i, która z•e względu na swój ciharakter ma
ławlia,
Bi-ał<1 koperta ze z:naozki•em pols1i:im.
Sflczególn~e wdz.ięczne za,dan~·e do Sij)e~n.i·enlia,
A wewnątrz fotograiha prz)'lStojnego poruczndIdzi,emy z·a przykładem na.szych hraci
kia Wojsk Po1Ls.k;ich. Oała ul1ca c.ieszy.ła się
wykonała
włókniarzy i gómiików.
S'Z•częściem starusz·kii.
Wszyscy sąsiedzi z poDyrekcja. Włókien Sztucznych obejmująca bawki (wyrabiane z odpadków) i sól ~lauber
Nie pozwólmy z·dy>Sta,n,g,ow.ać S•ię w speł
wagą czytam list, na ws11:y.stki>e stmn.y oglądali
Pa11stwow~ Fabryki Sztuczneg~ .Je~wabiu
ską (~:odukowaną. ~ako produ~t poboczny). ni>B·niu na.szego święteg•o obow0 iązku.
:z;djęoie.
S.taruieTomaszowie Mazow., Chodakowie i WrocłaIlosc ptacowrnkow Dyrekci1 wzrosła z my i my do ws.pólzawodnJdwa i pokażemy,
·„A W•iidzide, myMiaie, 7le taim ta sama Polwiu oraz Oddział Chemiczny przy PZPB Nr 5 6.000 w końcu r. 11145 do 10,194 w r. 1946 i że stać .nas na równi z innyuni do poświęceń
E>ka, oo 30 lat temu, bo to 'Tli>by i wtedy tak
i do utrwa•len.ia istn~ejącego po•rządku rz.ec'i:y,
~ąmo gazety pisały.
Ale ru ma.de czarne na w ł"odzi (Widzew) wykonała roczny plan pro- do 11,:315 w r. 1947.
dukcyjny w 100 procentach w dn. 15 grud)1a•l1·m. 30 lat temu ja z męż·em uaieklam
W tym samym czasie wzrosła ilo~ć czyn- .który jedynie zapewnić nam mo<że. cpopra1,1rę
z folwar.ku, syn dorosły kląpał dalej chłopską nia rb.
nych maszyn z 55 w końcu 1945 do 111 w r. bytu, utrwale·nie pokoju światowego d osiąg
Nasze fabryki sztucznych włókien produnięcie tych wszystkich i_de.a,łów, o. ~tó1·e t~
biedę, a >teraz.„ Wllluk j€JS't odkerem, patrzcie
1946 i 148 w r. 1947.
długo lud pracujący walczył.
.
jaka szykoWllly. P~sze, że uczy >Się jeszcze kują jedwab sztuczny, włókna cięte, .,Textrę",
Produkcja jedwabiu wzrosła z 3.133 ton w
Nie może być i nie będzie- maruderów na
w jakiejś s'Zlkole, że wkrótoe będziie awamso- „Argonę", folię celofanową tzw. Tomofan,
odcinku pracy. Wszyscy, zgodnie
wał.
A Jęd:r.ek, ten co za kwartę mleka ca.ły przędzę z cienkich wlókien, „Artex", tkaniny r. Hl46 do 5.078 ton w r. 1947, a produkcja włó na•s.zym
ożywiieni duch.em ws1pólzawodnli<.'twa, >S1taniedzd>eń
krów pań>Skich pillnowa.ł, teraz już ze sztucznych włókien dwusiarczek węgla, za- kien ciętych z 5090 ton do 5.516 ton.
W :jeszcze szybszym tempie wzrosła pro- my do tego wyścigu pracy, który niewątpli
dukcja tomofanu (o przeszło 250 proc.).
wi•e uwi •e ńczon y będzie wspanig,lym sukceWarto podkreślić, źe w roku bieżącym sem. Kola PPR i PPS przy C.D.K.O. n.ie wąt
wyremontowano i przygotowano do urucho- pią, -ie apel kh zostanie entuzja.stycz'Ilie pi;zymienia od styczniCI 1948 r. maszyny i urządze jęty przez wszy>St.kich pracowrui!ków pozostania Oddzialu Chemicznego PZPB Nr 5 w Wi- łych Delegatur ."
(Na.s• tępują podpisy wszystbch pracownidzewie, produkujące włókna kazeinowe (Laków, zebr·anych na wspólnym pasi·edzemu
nital).
W PZPB w Rudzie Pabianickiej
w przędzalni (4 '>tro·
Przewiduje się produkcję tego artykułu PPS i PPR przy Cen.traln.ej Dyrekcji l~m Objazdowych w Łodzi.)
wśród tkaczek pracujących na ośmiu •1y) wyTóżnily się: Stanisława świderek
(wyrabianego z chudego mleka) w wysokości
W związ ku z powyższym Zarząd Główny
"crosnath najlepsze rezultaty osią~nęły: (159 proc.) i Leokadia Ludwiczak (158
200 kg dziennie.
Zw·iązku Zawodowego
Praoowni-ków. PilmoMarta Majer (1'4 proc.) i Irena Ziółkow proc.), a w tl•alni („czwórki"): i''fa1fa
Postępują równie
naprzód prace m1d u- wych ©pracował okólnik i i•nstrukcje do
dra <153 proc.). Na „szóstkach" uzy- Pryczelc (1"11,'i proc.) i Maria Chruściń·
ruchomieniem olbrzymiej fabryki włókien wszystkich Delegatur C.D.K.O., w którei wzvdrały Helena Baran' 16'l',5 proc., a Sta- ;;ka (1'70 proc.).
sztucznych w Zydowinie (pod Szczecinem), wa do poparcia i111qatywy prracawnikÓw kin
nisła.wa Kaczorowska 148,2 proc.. a w
W PZPB Nr 6 w przędzalni p!erwktóra powinna ruszyć w połowie r. 1948.
O•bjazdorwych.
R. S.
przędzalni {3 strony): Waleria Zawier· ;ize miejsca za.jęły:
Helena .Jagielska
i;ka 1'78 proc. i Honorata Kiereś 172 (159,8 proc.) i Kazimiera Pazik (141,2
proc.
proc.). W tkalni („szóstki"} uzyskał
W PZPB Nr 1 w tkalni wyróżniły St. Andrzejewski 158,5 proc„ a Wan&ołę na
,,szóstkach": Halina Lipińska 'la Strzelczyk 155,2 proc. Urszula Bar175,4 proc.), Helena Rybak (169,8 proc.) ·osił (4 krosna) uzyskała 149 proc. nor. Józefa Krzyżaniak (155,5 proc.), a na· my.
,czwórkach": Stefania Kaźmiercza,k (157
W PZI'B Nr 7 wyró7.niły się w przę
proc.), Józefa Jóźwiak (150 proc.), i Kry rlzalni (780 wrz1>cion) Władyslawa Ba~tyn11< Chojak (l49 proc.). W przędzalni ryła
(161,5 proc.) i Kornelia Nowak
odpadkowej uzyskał Ignacy Nowacki (160,8 proc.), a w tkalni („czwórki"'):
opłatek
l73 proc. normy, a Antoni Myszkowski Maria Bilska (159,7 proc.) l Stanisława
, Staraniem Rady . Zakładowej i Dyrekcj~. pTzedstawiciela ZWM, ob . Kleista, wytworzyło
164 proc.
Piotrowska (158,6 proc.).
l .wPB Nr 2 (d. Pozaansk1) odbył się tradycyj I na sali atmosferę serdeczuo,;'; i i wzruszenio..
W PZPB Nr 11 w przędzalni (!120
W PZPB Nr 2 wśród prządek obsłu ny opłatek. Punk·t ualnie , o godzinie 6,3~ wie- Okrzykom: „Niech żyje klasa robotnicza"!
gujących cztery strony pierwsze miejs- wrzecion) pierwsze miejsca zdobyły : Aczorem sala Teat:u Popularnego W:(pełrnła się .!Niech żyje Wojsko Polskie"! nie byb końra:
~a zajęły : Bronisława Woźniak (143,5 11iela Janiak (186 proc.) i Józefa Dębska
po brz~g1 wo3sk1~n: I , r~bornikanu n~szy~h Zołnierze razem z robotnik'l'Ui śpiewali oionroc.), Bronisława Ole,jniczak (14.2,7 (151 proc.), a w tkalni (.,czwórki") Mazakła9ow. W częsc1 ofI-::Jalu~j ~ow. Sor.arkow senki partyzanckie. Po części oficjalnej nastą
proc.), Anna Ciesielska (140,l proc.) i ria Ma,daj (164 proc.). Michał Łuczywek
n~ w1.ceprze:•rodm:ząca Rady_ Zakładowej, po- piła część artysty':Zna, wykon:ma przez zespół
rtelena Olczyk (13!!,4 proc.). Stanisława (6 k!'mi!en) osiągnął 165 proc. normy.
wiedz1.ała kilka ciepłych sław o tym, jaki. świetlicowy. Dopełnieniem uroczystoki było
W!azło ob1dugująca 3 strony osiągnęła
W PZPB Nr 9 w tkal11i <,.szóstki")
o,becme Jest stosunek klasy pracuiąceJ do Woj tradycyjne łania.nie się z ophtkiem i wrę.::ze
141,3 proc., a .Józefa Ciesielska 140.7 osiągnięto następujące wyniki: StaniSil:a Polskiego.
• nie żołnierzom · skromnych podarków przt>~
proc.
~ław Kubik (169,7 proc.), Władysława
Następnie przemawiał przedstawl-:el
robotnice I Ligę Kobiet.
ska, który w serdecznych słowach powie:dział
W tkalni odznacz~·ły się na .. szóst- '<rzemień (165,2 proc.), Józef Zakrzewo obecnej rzeczywistości, o scementowani!l
St, Gronowski
kach" Irena Dratwicka i Wiesława Brze ~ki (157,8 proc.), a w przędzalni: Anna
się wojska z ludem
pracy.
Przemówienie
.
czi. Rady · Zakł-adowej PZPB Nr 2
dńska, a na „czwórkach" Irena Ku~bar Jerczak (149 proc.) i Helena Pawłowska
~ka i Melania Siwiliska.
(137 proc.).
W PZPB Nr 3 w tkalni WYSUJNlY
W PZPB Nr 14 wyróżniły s!r,: Makursują
•
dę na czQło: 'Wacławą. Pa.jor (6 krosien ria Tomczyk i Maria Szymkowicz, a w
Dyrekcja Okręgowa Kolei P.aństwowych w
Zakopane - Warszawa w poc, Nr 2 odj.
- 135,4 proc.) i Genowefa Zwolińska PZPB Nr 16 Maria. Milczarek, AntoniŁodzi zawiadamia, że z dniem 19 g.rudrni.a Pb.
z Koluszek godz. 8.25, oraz na okres świą
!ł krosna - 179 proc.), a w przędzalni na Sawicka i Stefania Wachniak.
1 zosta:ły uruchomione na Slti3!le wagony sypialne
teczny od 20.12.47, do 1.1 . 1948 r. drugi wa(3 strony): Janina Chorczyńska (175
W PZPB w Częstochowie wśfód przą
klasy t!'2edej P. B. P. „Orbis" w następujących
gon sypia.lny o·d soboty 20 grcidnia rb.
proc.).
'lek obsługujących trzy strony pierwsze
relacjach:
4. Łódź Kal. - Gdynia w poc. NT 206 odj.
W PZPB Nr 4 uzyskały Helena Roz- rniejsca zajęły: Natalia Kazik (148 proc.),
1. Wairszawa - Jelenia Góra w poc. Nr 513
z łodzi KaJ. g<Jdz. 22.50, przyjazd do Gdyodj. z Łodzi Kal. godz. 21 .19.
oora i Eugenia Walczak na. „ósemkach" Maria Kokot (147,6 proc.), Sabina Łebek
ni 8.04.
Jelenia Góra - W.ar6zawa w poc. Nr 514
(automaty) po 150,2 proc. normy. W (141,6 proc.) i Genowefa Wiadc1·kiewicz
Gdynia - Łódź Kal. w pac. Nr 207 odj.
odj. 11: Łodzi Kal. godz. 9.05.
z Gdyni godz. 20.55, przyj, do Ło.dzi g. 6.05.
przędz~lni (3 s!rony) najlepsze rezul- I (140,4 proc.), a na trzech Bronisława Mi2. Warszawa - Katowice w poc. Nr 217 5, Kurs sypia.lny wagonów „Orbis" relacji
aty miały: Mana Matecka (H3,2 proc.) kurenda (151,6 proc.) i Ewa Ulewicz
odj. z Koluszek ~odz. 23.57.
Warszawa - Zebrzydowi<le w poc. Nr 203
· Marta Błaszczyk (142,7 proc.).,
(151,6 proc.).
Katcw'ce - Warszawa w poc, Nr 218
odj. z Koluszek g·odz. 2.14 i Zebrzydowice--odj . z Koh1sz·ek godz. 2.40. )
vVarszawa w poc. Nr 204 odj. ~ Koluszek
3, Warszawa - Zakopane w poc. Nr 1 odj.
god%. !i.32 od dnia 19 arudxiia rb, odwofaje
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Trzeb a pr.ze- wiosnę poi·adę do kra·i·u, mus,zę ta;m uś-ci•s.k·ać:
morzami,· za sJ.e
10ma gora.m1.
· hac- b rze.gi· w:em
· ·
tych co nam pomo·gli stać: się ludżmi" - klop ł ynąc- ocean, t r.zieb a o•b iec
państw, by do·stać slię do kraju, z Mór.e<Jo po.cze s•!ę tylko kogo to ma uściskać i czy ją
,
-'-'ł.a c hł01pa po=
'-k·~ego i· ro- dopuszczą ta.m, w W·arezaw.i·e.
p1'2e d 1acy
wy.pęui„~
botni.k,a nędza„ głóld, wid!mo bezirobocia. Ale
poilisk,i r·nlni~ z Pair~•ny, rnemieślnik z Sam Pa-uW Bra.zyliJ znajduje się 200.000 Po•l·aków.

1

*

Start do szlachetnej rywalizacji
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Film Polski

sztucznych

Braterstwo klasy robotniczej i Wojska Polskiego
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Pod znakiem
stabilizacji
wyniki
akcji antyspekulacy·nei
Pomyślne

Wice-wojewoda
łódzki
ob.
Kazimien
Kuener, zamiast życzeń noworocznych skład.a
u. 1.000 fty-sią<;) na RTPD.

przedświątecznej

Jak wszyscy mieli możność zauważyć, tegorocm y okres prae<lświątecmy minął pod
znakiem stabilizacji CPn 11a artykuły pierwszej -potrzeby, których na ogół bylo pod dostatki.e m wszęazie.
Zasługa to w pierwszym r"Zęd:We czynnika
obywatelskiego, prowadzącego walkę ze spekulacją i drożyzną, jak również Delegatu1y
Komisji Specjalnej w Łodzi, które ze szczególną energ i ą przystąpiły
do kontroH sklepów
i rynków Łodzi.
W zwi ązku z tym zwróciJ.iśmy S'lę do prze.u<ln i czące.go
Delegabury Komisji Specjalnej
w Lodzi, tow. Madej.a, z dwoma pytani.ami:
Jakie środki zaradcze zmobilizowała Delega tura Łódzka do walki z przedświąteczny

konsumentów przeko.n.anie, że towar nabyty sit.lepu spożywczego przy ul. Kopernik.a 61 życzeń
w handllu niezalegalizowanym jeot tańszy, oka- Stachlewskiego, który roz,juszony faktem wyz ało się nieslusrne.
krycia w jego sklepie nadużyć cennikowych •
.
.
•
.
• , , ..
Do większyc.h akcji w okresie przedświą- po1sunąl się do rękoczynów. Stachlewski za- ~
Zamiast zyczi;-n Sw1~tccznyc~ i No · ~r~cztec~nym. podjętych przez Delegaturę, należy stał a-resztowainy.
. nych oraz podziękowan za ?trzyman~ ZY::.ze:
zaliczyć likwidację drogich źródeł sprzedaży
Jak towarzysz przewodniczący ocenia nia, Okręg Zwi ązku Rewizy1nego ~połd!lelm
choinek, której dokonali funR:cjonariusz.e De- stan cen w oluesie przedświątecznym?
I R. P. w Łodzi składa na RTPD kwotę złotycl:t
lega tury na wszystk!ich rynkach Łodzi. W wyZanotowaliśmy tylko stosunkowo nieliczne 1 10.000.
'
o
pa<lku stwierdzenia pobierami·a wyższych cen fakty spekulncji. w porównaniu z tym okre-,
za choinki, funkcjonariusze spiGywah proto - s·em ub. roku ocenić motma sytuację ce.nnikoO .:;i:~ę OWQft'!J kół, a choiinki rozs.przedawaJi po cenach prze- wą na rynku Łodzi, ja•ko pomyślną .
Je.st to
Związek Uczestników
Walki Zbroinef o
pisowych.
zaGługą n ie tylko czynników,
prowadzących Niepodległość i Demokrację w Łodzi sk~ada
W okresie przed ..\wiąte=y·ni zanotowaliś-1 walkę ze spekul ac j ą, ale również i poprawia- gorące podziękowanie ws~ys~kim tym, kt~rzy
my jeden wypadek czynnego Z111ieważenia jącej się u nas moralności kupieckiej.
swoimi darami przyczynilt się do zorgamzofunkcjona.riusza Delegatury przez właśc iciela
(Dz) 1 wania choinki w dniu 21 bm.

mi machinacjami spekulantów?
- Do akcji antyoSpekulacyjnej

Trzeba zlo

Zam; ast

f

p d

gą wyjść na J;l{;)Ży.tek mianowicie st~er
dzooo w cza.sie kontmli, że właśnie artykuły
zakupywane w handlu nielegailnvm, a n.awet.
~ynkowym są na ogół drOli;sze, ruiż w sklepach
na prync}"Dalnych ulicach mdasta.
Ta:k więc pokutujące wśród sa:ero.kich rze-;'Z

tępić H'

zarodhu

Gruźlica

jest uleczalna

Rozn10H'a z ob. dr.

trzebowań świątecznych artykułów przystąpili

Chcia-łbym podzielić stlę z mies'Lkańcami
Łodzi pewnymi obserwacjami, które nam mo-

•e

I

mówi
tow. Madej - przygotowa·liśmy si ę już na kil ka tygodni przed rozpoczęciem świ<it. Już
w listop.adz,ie przeprowadZ'iJ.iśmy oa.Jy sz.ereg
a.kicji krontrolnych i pr.ofHa.ktycz.nych, sk.ierowainych prziede WoSzystkim prz.eeiiw tym spekulantom, którzy w nadziei na wzrost zapodo gromadzeni.a ich, by w a<kresie przedświą
t~nym sprzoedawać je z lichW'ial1Slkim zysk.iem.
Bezpoś·rednio przoed świętami zo·rg.ani;zowanie zostały 4 akcje aintyspeku!acy1ne z udziałem czynnika 6połecz.nego,
między innym4
i nauczycielstwa łódzkiego. Akcje te - mdmo, 1ż ziakrojone b. szeroko, gdyż obejmowały kilk·i!IS€t punktów sprzedaży, wyk.a.-z;ały, że
kupiectwo łódzkie potrafiło w oikresoi·e przedświątecznym zasto•sować się do o•bowiązują
cych cen. Wykryto zaledwie 13 praekTo<:zen
natury sµeku1acyjnej.
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związku z upowszechnieniem na terenioe si warzenie szerokich

całeg ,)

możl i wości

Szu§terową

wyławiania

otwartą grullicę choru j ą 4 osoby, u nas w 19ł7

kra ju walki z g ruźJicą zwrócili~mv -;i o, do takid1 wypadków, ·które d.ają się uleczyć, jak
kierowniczki Referatu Walki z Gruźlicą w Ło- również zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu
dzi, ob. dr Szustrowej, z kilkoma pytaniami z się tej zaraźliwej chornby.
zakresu form wal.ki z gruźlicą i wyników ak(:ji
Dzięki i.stnieniu jednoFteqo aparatu do W3.lantygrużliczej.
ki z gruźlicą, wykryto w Łodzi w 1947 r. 3.147
- Jakie mamy osiągnięcia dotychczasowe ognisk zaraźliwych form gruźlicy, j.a:k równ ież
na odcinku walki z gruźlicą w Łodzi?
6.384 początkowych sc110.rzeń gruźliczych . Wy- Największym osiągnięciem - brzmi od- krycie tych ognisk je<St pierws"Zym ni€odzowpowiedź na tym odcmku, jeśli chodzi o nym krokiem do ich zwalczenia.
Łódź, jest daleko po<Su.nięta koordynacja pracy
Ja.k przedstawia się w Łodzi stan chopomiędzy UbezpiPcrnln i ą Społeczną a Zarzą- rych na gruźlicę?
dem M iejskim w Łodzi.
- Liczba chorych na gruźlicę w naszym
W Łodzi udalo się stworzyć to, czego briłk robotniczym mieście jest znaczna. Wedłu.g ojest w innych miastach i· wojewódz~wach, a bli<"zeń M in isterstwa Zdrowia, dotkni ęlych 7.a·
mianowicie - stw-0rzono na jednym admini- raźliwą gruźlicą mamy tu ponad 5 tysi ęcy, a
stracyjnym terPnie żywą organizację do w al'<i praw;e dwa razy tyle chorych w porzątkowym
z tą chorobą. Centra,lizacja ośrodków walki z stadium. W porównaniu np. z Szwecją, w ogligruźlicą na jednym terenie
po.zwala ustalić le odset€k chorych na gruź li cę w Po.l sce jest
liczbę chorych gruźlików, a co za tym id<ie 1b. znaczny. l'v Szwecji na 10 tysi ęcy ludzi :i.a

Przydzia ł y kartkowe

r. 18 osób, a podczas o:rnn-~cji 50 osób.
- Jakie Gą zada.'l:a Referatu i czy po wojnie wzrosly w Łodzi możliwości i środki do
walki z gru ·llicą?
- Zadanłem naszego Referatu jest koordynacja wszv;;tk'ch sił do wc:lki z gruźlicą. Główną bron w te j walce na t?ren;e m . Łodzi st:i.now i ą Poradnie Przeciwgruźlicze, których w
Łodzi jest pięć.
Zadaniem tych poradni jest nawiązanie kon. taktu z szerokimi mas,arrni, wyław' anie świ"*
I żych wypadków schorz€ń, jak również roz.po•
wszechn ienie pr.nvdy, iż gruźlica w jej pierwszym etapi e jest _uleczalna. oraz że walka z tit
chorobą jest możl i wa.
Gdy mowa jest jui o
mo ż liwościach walki z gruźlicą to obecni~
w Łodzi warunk i są sprzyjające, jak nigdy do·
ląd, a. t.:> dzięki s:z.e~okiemu lecze1,1iu ~etodą
odmv i toraikoplastykl, u nas prawie ze dolychczatS niestosowanej metody leczniczej. Szeroko stosowan.a wśród młodzieży szkolnej 1
noworodków a l:cja szczepień przeciwgr;iźli
czych, apa.r aty Rentgena do prześwietlali grupowych i głębinowych, które już posiadamy,
!Spełniają na.Jeżycie swe zadani€,
- Co było celem zorganizowania Dni Walki
siadarze kart r-szej kat. pobiorą w mi e siącu z Gruźlicą?
Przede wszystkim rozpowszechnienie wszelstyczniu po 0,2 kg mydła.
kimi możli wymi drogami przekonania o słusz
W związku z wejściem w życie dekretu o
ubezpieczeniu rodzinnym i powołaniu Funduszu ności pewnika lekarskiego, że gruźlica inst uleczalna. A po drugie nauczenie szerokich mas
zasiłków rod~innych z dni'O!m 1. I. 1948 r. zosta
metod walki z tą chorobą.
ły zniesione normy cukru, wyrobów cukierni- Zdaniem moim - kończy dr Szu:;·frowa
czych, kaszy i ziemniaków dla kat IR l kat.
IRD. Ministerstwo Aprowizacji przeznacza jed - ceł ten podczas Dni Walki z Gruźlicą został
nak w miesiącu styczniu - w formie jedno- osiągnięty w znacznym stopniu. W fabrykiłch
razowego przydziału cukier w ilości 1, 10 kg łódzkich, Związkach Zawodowych, w 13 kinach
i kaszę w ilości 0.5 kg dla dzieci do lat 12, Łodzi, na wszelkich niemal że zebraniach puposiadających
karty żywnościowe IRD oraz blicznych, lekarze, studenci wydziału medvc~
na karty IR pracowników przemysłu zgrupo- nego, 2'aznajamiali szerokie rzesze z zagadniewanych w Z. C, A. i R. C. A. oraz poczty i niem walki z gruźlicą i metodami tej waLl{i.
nauczycielstwa po 0,5 kg kaszy. Również Nawiązaliśmy kontakt ze społoczf'ń<;twem Ło
wsżyscy posiadacze kart IR otrzymają jedno- dzi . Czujność wobec groźby zar.ażenia gruźlic!J
razowo w m-cu styczniu przydział cukru po wzrosła. A to jest już bardzo wiele.
0,25 kg.
(Dz)

w 100
stycz·niu
proc.

Normy żywnościowe pokryte będq w

'\V nad-:hodzącym miesiącu wszyscy posiadacze kart żywnościowych otrzymają w 100
proc. abowiązujące n-0rmy chleba i mąki pszen
nej
Właściciele kart pierwszej kategorii pobiorą 8,5 kg chleba. II kat. - 6,5 kg, III - 5 kg,
IR - 6 kg, IRD - 6 kg, IIR - 4 kg. dod.
,,C" - 4 kg. Chleb wypiekany będzie z mąki
żytniej 80 proc.
Analogicznie przedstawia się sprawa przydzic.łu mąki. Mąkę pszenną otrzymają wg peł
nych norm wszyscy posiadacze kart zaopatrzenia w następujących ilościach: I kat. - 2 kg,
II - 1,5 kg, III - 1 kg, IR 1 kg , IRD - 3 ~g.
Grupy pracownicze, zaopatrywane przez
Zjednoczone Centrale Aprowizacyjne i Rejonowe Centrale Aprowizacyjne, jak rów:iież
nauczycielstwo oraz pocztowcy otrzymają po
1 kg kaszy.
Normy mięsne równleł pokryte będą w

oraz IR grupy pocztowców i nauczycielstwa,
jak również dadatki zostaną pokryte olejem
lub margaryną we wszystkich okręgach z wyjątkiem woj. sląsko-dąbrowskiego, miasta st.
Warszawy i miasta Łodzi, gdzie konsumenci
ci otrzymają rąbankę_
W styczniu wydawane będzie na kartki
IRD3 i „M" świeże mleko, w ilości 7 litrów
na osobę miesięcznie. Mleko to pochodzić bę
dzie z zakupów Funduszu Aprowizacyjnego.
Ekwiwalent za mleko dla dzieci od lat 3 do
12 pokryty będzie czekoladą w ilości 0,2 kg.
Normy -::ukru dla kat. 1-szei, II-ej, dod.
„M'" i „S" zostaną pokryte iak zwykle w
100 proc. Kat. 1-ej i do·d. „S" przymil.no po
0,5 kg cukru, kat. . II-ej 0,4 kg i dod. „M" 0,25 kg.
Również jak w poprzednich miesiącach po-
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Wtrybie

doraźn ym

lOO ~""· Dl• w"y•tkioh p••i<>doo~y kO<t iyw I ~
nosc1owych. Dla kat. I-szeJ przew1dz1ane 1est
ił r'I'"
/(~/V
2 kg mii;sa, dla kat II 1,5 kg, dla III -1
~
0,75 kg , IR - 1 kg, II - 0,5 kg, na dodatek 1
.
.
„C" - 0,5 kg. Ponadto każde dziecko w Pol-1
sce otrzyma na karty dziecinne IRD - bez
Ott H "d
łt
· A d
·•
21 listopada br. Gosławski polecił bez pi- zów na ogólną sumę przeszło 52 tys. zL
wz J du na wiek 1 k mi sa.
o. .e1 ~an~ so ys w~ wsi n :.zeJ 0 w
~iupy praco~vnicz~ z:opatrywane przez w i;iow1ec1e łodzkun. w o!ues1e. ?kupaci1 brał semnego zlecenia, by Poszepczyński wydal z
Kowalski po ucieczce z Łodzi przysłał na
Zjednoczone Centrale Aprowizacyjne otrzy. I udział w aresztowaruach t rewiz3ach. ?k.ręg.o- magazynu przeszło 1500 metrów materiału. ręce na-::zelnika Urzędu Pocztowego list, w
Szofer,
który
na
auto
załadował
sztuki
materia
.
k ar tk"1 I -sze1· •... a t . i· k ar t y d or1a tk. owe wy S Sąd
którym przyrnał się do winy i tłumaczvł się
maią na
d NKarny
.
. skazal go
k na 5 lat
h nw1ęz1ema.
·
mi~o świeże lub konserwy mięsne z zakuą
a3wyzszy wyro ten uc ~i 1• pr~e- łu, otrzymał od Gosławskiego przepustkę, na skłonnością do nadużywania alkoholu. Został
pów Funduszu Aprowizacy·nego. Pra-::ownicy 1 kaza~ sprawę do ponownego rozpa rzema. ą- podstawie której wywiózł skradziony materiał on ujęty w województwie poznańskim i prze.
l
kazany Prokuraturze łódzk i ej. w filedztwie
zaopatrywani. przez Re1onowe
Centrale Apro- dow1 .Okręgowemu. · Sprawa odbędzie stę 2 z terenu fabryki.
Rewizja ujawniła czc;ść resztek skradzio- zeznał, że został -0krad-ziony i podrobił podpisy
w"izacyjne otrzymają na karty kat. I-szej stycznia_
• •
nego towaru. Oskarżeni przyznali się do winy. adresatów na przekazach, bowiem miał nadziekonserwy wołowe. Wszyscy pozostali posiaDruga sprawa, która również rozpatrywana ję, że pieniądze te będzie mógł im zwrócić.
W najbliższym czasie na wokandzie Okrę
dacze kart kat. I-szej otrzymają konserwy
gowego Sądu· Karnego znajdą się dwie intere- w trybie doraźnym, to sprawa listonosza Jana
Należy przypuszczać, że złodziei dobra pub
mięsne lub rybne.
otrzymają 1 suj'.'\ce spra_wy, które- będą rozpatrywane w Kowalskiego. Kowalski pewnego dnia zniknął licznego spotka zasłużona kara.
Pozostałe grupy konsumentów
ze służby i opuścił Łódź. Wkrótce potym do
trybie doraznym.
śledzie.
Tadeusz Gosławski pełnił funkcję kierow- Urzędu Pocztowego Łódź - 9 zaczęły napły
Podobnie jak w poprzednich miesiącac h,
tak i w 5tyczn iu s3;;:reg ka t«qQr" kart zao'Pa- nika Ośrndka nr 4 Pa11s 'w'W"i Fabryki Kon- wać reklamacje adresatów, którzy nie otrzytrzenla będzie miało w 100 proc. pokryte nor- fekcyjnej przy ul. Roosevelta 8. W tej samej mali przekazów pieniężny~h. Byli to emeryci,
12.03 Wiadom. połudn„ 12,08 Przegl. prasy
fabry-.:e jako magazynier pracował Wacław którzy oczekiwali rent z Zakladu Ubezpieczeń
my tłuszczu.
Społecznych. Reklamacje dotyczyły 26 przeka- stał„ 12,15 Muzyka. 12,20 „z mikrofonem po
Poszepczyński.
Na karty kat. I-szej wydawane będzie
kraju". 12,30 (Ł) Muzyka obiadowa Wvk,: ~------------~·----------------~·~,___,.~~~~~
t kg tego artykułu , IRD - 0,5 kg, „C" I. Malkiewicz i K. Pawłowski - · piosenki,
0,25 kg i „M" - 0,25 kg. Posiada'.:'Ze kart
Kwintet Jazzowy
i Frachov;icza
IR - zaopatrywani przez Zjednoczone Cen·~
F. Leszczyńska - fortep. 13,15 Przerwa t.5,oO
trale Aprowizacyjne i Rejonowe Centrale
(Ł) Fantazje i uwertury (płyty). 15,25 (Ł)
Aprowizacyjne lub należący do grupy poczWiadom, lokalne. 15,30 (Ł) Rezerwa. 15,40
towców i nauczycielstwa
otr.zymają
po
uroczystość
(Ł) Rozmaitości. 16,00 Dziennik. 16,20 Rezer·
0,5 kg. Normy tłuszczu zostaną pokryte w na'f I\
wa dziennika. 16,35 Aud. dla dzieci. 16,55
stępującym asortymencie towarowym: posiaW dniu wczorajszym w Państwowej Fabry i dyrektor techniczny inż. Antoni Tymieniec- „Diabeł w butelce" słuchowisko. 17,40 (Ł)
dacze kart kat. I-szei. IR, IRD i dodatków dla ce Obrabiarek im. J, Strzelczyka odbyła się ki z PPR; srebrnym Krzyżem Zasługi dekora- Aud. słowno-muzyczna z cyklu: „Geografia
gru·11 zaopatrzeniowych przez Zjednoczone uroczystość dekorowania wyróżniających się wany został kierownik gospodarczy Stanisław muzyczna'' w oprac. Myr. M. Drobnera. 18,00
Cent7<.'le Aprowi.zacyjne oraz kat. I-szej , IR i pracowników Krzyżami Zasługi.
Łukowski z PPS, brązowymi Krzyżami Zasługi RUL „Do. czego służą nerki" wvkład Doc.
!Rb ~aopatrywanych przez Rejonowe Centrale
Uroczystość
zagaił
przewodniczący
Rady udekorowano · maistra Władysława Karbow- Dr B. Skarżyńskiego. 18,15 (Ł) Koncert ży
Aprowizacyjne otrzymają rąbankę. Normy Zakładowej tow. Hibner, podkreślając zasługi skiego bezpartyjnego, oraz robotników Fe- czeń (cz. l). 18,35 (Ł) Komunikaty sportowe.
kat. I-szej i IRD wszystkich pozostałych grup załogi fabrycznej przy uruchamianiu zdewasto liksa Wypycha z PPS, Szw~dkowskieFo Józe- 18,40 (Ł) Ciuseppe Anselmi, zapomniany tewanej przez Niemców fabryki. Tow. Hibner fa z PPS oraz. Warszawsk~ e go Broms.ława z nor włoski (płyty). 19,00 (:::„) W ramach
powołał
do prezydium prezesa MRN tow. PPR - robotmka z fabryki metalowe] Ołdad ·· 7.
d · • · ·
„ - RozPLAN ROCZNY WYKONANY
•
•
•
1 au YCJl ,.~ zaga men sw1a 1a pracy
.Szel'eg fabl'yk w przemyśle wełnianym wy Andrzeja.ka, dyrekt,o ra Zjednoczenia Metalo- kowskiego z .~abi~m~.
. .
mowę z pos'tem A. Burskim p. t „Idzie Nówy
przewodniczącego nie~ro~~rs:osc zaxon'.:Zona została odsp1ewa- Rok" przeprowadzi Red. L. Szumlewski. 19,to
pełniło pi·zedterminowo roczny plan produk- wego inż. Piotrowskiego,
Związku Zawodowego Metalowców ob. Górcyjny.
, Oby f~bryka Im. Strzelczyka, która nie- „Z ~agad~ień wiejskich", 19,30 (L). Pieśni St.
skiego oraz przedstaw1::ieli robotników fabryPZPW Nr ~5 w Swiditi<;:v wykonały plan ki i sekretarzy kół fabrycznych.
dawno obchodziła uro czystość 500-setnej wy- Momuszk1 w • wyk. C. Izyn1 vmowny, przy
w 100 proc. w dn. 11 grudnia, PZPW Nr 6
Dekoracji dokonał w imieniu Prezydenta produkowanej obrai3iarki, a wczoraj uroczy- fortep. M. Iwanczykowa. 19,50 Muzyka. 20,00
w Łodzi w dn. 16 grnclnia, PZPW Nr 3'1 w dn. R. P. prezes MRN tow. Andrzejak. Udekoro- 5t.ość dekorowania pra<:ow.ników, w jak naj- Dziennik. 20ź30 Rezerwa dziennika. ~50 „Ga
19 grudnia, a PZPW Nr 8 w Częstochowie w wani ~ostali: Złotymi Krzyźami Zasługi szybszym czasie moała poszczycić rię nowymi wę~y rybacklt'. 2!•.0,0: Kol!,cejt.i'.~y~
. '.
dn.. 5 irrudnia.
dyrektó.r naczelny inż. Teobald Olejnik z PPS sukcesami.
(m. Z'.)
wylt. Ork. Symf. 1t R', p/8 W. ~o~~eQ-p,

I

Ij

j

I

• • zasIug1•
·a
rzyzam1·
K
DekoracJ
Pl..,na
w fabryce im. 'Strzelczyka

Co

usłyszymy

przez radio

Kłeckiego
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Te e!ony
Komenda MO 16-62.
Miejskie Pogotowie Ratunkowe
Straż
Pożarna 21-77
Informacja Pocztuwa 12-11
Inform. kolej. i biuro podróży „Orbis"
tel 12-95.

Dvżurv ~o•e ~
Dziś dyżuruje

skiego.

ao-teka mgr. Chlebit1·

ul. Zymiersidego 19.
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Teatr M1e·s'k\
,.Ładna historia". Począrek

o godzinie

Str. 'I

KALISKI

Zorganizowane w ubiegłą sobotę, wiel- ności vraca na wieżę Ratusza poznai'1skiekie uroczystości obchodu 29-ej rocznicy go. Wraca w rocznicę Powstanid Wie.Jh.oPowstania w:elk· pol,l · 0 q 0 w Pornanlu _ polskiego, w rocznicę walki społeczeństwa
pozTlańskiego z germani-::mem. Nie przeprzybrały charakter imponującej manife- mogły nas rugi kolonizacyjne. nie odebrali
stacji. W dniu tym nastąpił również akt nam polskości sienacze z Wrześni. nie zmo. odsłonięcia Orła na wierzy. Ratusza poz- gły nas hordy hitlerowskie. Jesteśmy i bęna1'iskiego.
dziemy Polakami, gospodarzami na naszej
Po zagajeniu akademii przez prczyd<'n- prastarej ziemi. Ale musimy pamiętać, że
ta miasta mgr. Sroki i po powitaniu licz- wróg nie śpi i :l.e pomagają mu możni świa
nych przedstawicieli władz, wojska, partii ta _ kapitaliści, li:tórzy czując upadek
politycznych i organizacji społecznych głos
zabrał min. Dybowski pozdrawiając w swego sy~tcmu gospodarczego - przez odimieniu Prezydenta Rzeczypospolitej i Rzą budowę silnych Niemiec - chcą odwlec
du społeczeństwo Poznania i całego woje- chwilę swego upadku.
wództwa poznańskiego.
O sile Polski decydują Ziemie OdzysDzień dzisiejszy jest nie tylko dia Po- kflne. - mówi dalej min. Dybowski - szeznania ale dla całej Polski dniem rados- roki dostęp do morza i granica na Odrze
nym i uroczystym - mówił minister - bo i Nysie.
·
oto Orzeł Biały - symbol polskości i wolBędziemy z roku na rok pogłębiać na-
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Kino ,.Stylowy"

rykański ,.Triumf

wyświetl<1 film ame
doktora O'Connora".

~in? ;;Bałtyk'' wyświetla. fi~;11 meksy- ,

kanskt pt. „Zwycięzcy slepow .

,
K
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· ·
\'' I · .„ · :s~ {y l owy ,, \\'VS\Ytet
_" 'ł o nosc·
. . . . 1 ::
. ·
.·

Cykorię

dl,

DrOdUkUje naSl

c~ łej Europy
przemysł S1)0ŻV N!.l.\f
I

Uprawa cykorii w Polsce z roku na rok -;ię mu je się produkcją cykorii. me tylko pokry-

powięk, 7 a w roku 1945 cykorią m:eliś~y ob· wa ca. lko.w1cie. zapotrzebowanie_ kraju. _ale w
~1anych ?OO ha w roku 46 - "000 ha zas w ro- roku b1Pzqcym wyeksportowr1/1smv 3.3;)0 ton
'' b~e·i:ijrym
·
'
· uprawa
·
•
ku
zbiory
zebrano z- 4.500 ha.
W trn cykorn. W zwi~1ku z tym 1.e
w ro;cu

la Ją fil111 ame1 ykansk1 pt. „Marta Cu11e- ~posób wysunęli.~my się nn pierwsze miejsce w pnvsli) m ohe1mie 6.500 ha, eksport nasz jeszSklodO\\ .sika".
Eurooie spośród krajów uprm; wjqcych cy knur; cze się zwiększy.
---1 Państwowy przemysł spożywczy który 13j,.........,.~~~..._...~..._,..~.,.........,....,........_..~...._...-~~
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rzy si
Walka z

analf~bety:zmem

Może to b) i wszędzie. Łodż, v\larsza'Nil,
Bydgoszcz czy Lublin
miejscowość abojętna.
We wszy-tkich salach szkolnych, lub
świetlicach ~lare i małe, mr:skie i kob:ere
głowy, pochvłają się nad ksiażką, mono .:nnie
ylab1zując lite y.
Hęce
spracowane, zgPJbiałe µalce prz~uwaJ4 się od słowa do . Iowa,

d cy!rv do cyfrv. Po pra<.y w fabr rce, po
'
go pod11rsldch robotach 1dą na w1ecwrowe
kur6 ', ahv poznać zawi-łe arkana abecadła.
N ('si ety, dop ero te·az, w póia m nif'icd{}C\'Jntn'e wieku, bard-z..'l wielu po raz p•c '·--~ wzięlo do rę'·1· elemr>nta~
Sprawa anal
"
"'
· '~·
fabetyzmu, będąrego smutną pozo,tillośc:ą
m.1ędzywo 1ennej _gospodarki_ ~anacyjnyc? rządaw 1 hiHerow,·-ieJ okupacJt Jest na ogol mało doceniana. Zdarzy się, że ktoś przy wypłacie trzema niezdarnymi krzyżykami zaslą-1

r~:co~ot.o'dz·p. is, ale nie umie pisać,

an

dzać.

na fron „ie

całego

~--~~~

kraju

steśmy, jest prowadzony przez Ministernlwn cowników ośw'alowi eh dla

z narodami słowiańskimi

nu inwestycyjnego, spravvę odbudowy i
rozbudowy naszego przemysłu są dla nas
sprawami pierwszej wagi,. gdyż odbudowując i rozbudowując naszą. gospod~rkę zapewniamy bezpieczeństwo całemu narodowi polslnemu.
Po przemówieniu "'l1inistra Dybowskiego zabrał głos mgr. Sroka.
„Nam - społeczeństwu wielkopolskiemu mówił prezydent Sroka kazało
przeznaczenie dziejowe trwać na zachodniej granicy polskiego obszaru etnicznego.
Znaleźliśmy się w ten sposóh w bezpośred
nim sąsiedztwie świata germańskiego. To
uciążliwe i niebezpieczne sasiedztwo spowodowało. że staliśmy się bastioPcm bron,iącym naszych historycznych praw narodowych pr?:ed zalewem germańskim.
W t~j dh1.gicj, unorc?ywej walce Orzeł,
który Z" chwilę rozwinie skrzydła 1rn szczyrnn"""1 0

rie

"nn'p-:;°')nej

\V-;eżv

Ra.tu.:;zn

był n~rn

7.a,vc;ze wiernym druhem i opiekunem, dzic!~c,;m z m1mi złe i dohre chv.rile.
dni up~dku i wznic:<ienia. dni klę::iki i dni
zwycięstw.
Dzisiaj nasz Orzeł z ran wyleczony ?:;oijqł znowu swe gniazdo podniehnc. by b~o;:oflłmvić i1aszf'.i dalsze.i walce, 8
więc pracy przy odbudowie i rozbudowie
pote\?"i n;irodowej".
VI' końf'.11 :o;w""O przernr\wi,..nh °P""7.~'
dcnt Sr0lrn p0dzic'{""''::1ł wF;;;~·st kir,_ kt.órzy
nrz:1 c7.: nili sii;; do odbwlowy wicż,v ratuszowej .
„l\fy twarric sno1ecz~1i;,tw0 wielknpol;,kie - mr\wił ''rcz:rdent Srck:i - j;:ik0
wierna straż Rzccz:v ospolitei h~dzicm~·
trwali na tej ziemi i l'rdziemy bmnir nasz~rch granic.
My, społeczeństwo wielkonolskie skC1ro raz weszliśmy na dawne szl::i
ki piastowskie nie damy się z nich str;::,cić''.

jego zwalPania
ale są też i inne, organi7.owane
Dokładnych danych tatyo;tyczn1ch o ilości
przez Związki Zawodowe i organizacje poli- a.nalfabelów nie ma jcszcz.e. Są to rzeczy do
tyczne luh młodzieżowe.
sprawdzcn·a dość trudne, ale nie są to cyfry
Następnie prezydent Sroka wr~czyl dyw ubiegłym roku bylo zorganizowanrrh małe, ldq ncpewno w m\l.ony.
plom~/ nzńania ws:r.„slkim tym pr;oicownik
d ·
·
· d o <J dl111 d ow. •
około 2000 kursów, w lym ro u bę zie więce•. 1
Do 1.:1 2 Iną o d riow1~ d'z otrzymamy na to d rę- 1Jmm, kt'orzy prz~TZ>'111T1 się
bo przecwko analfabetyzmow; ws.zczęto rcgu· · rzącP. P ·i.int€' w roku l9SO - po powszech- I wieży ra1 uszo vcj w cznsi" o 14 dni krót.
.
nvm ,;r sle Jutlriosci. 11 mo7e jerlnwk dn tej po-1
·
'
.
/amq 1 bezwzględnq wo1nę.
r
h ,1,;P JUŻ. zn ko>n'l ilość ob watzłi pol- szym od czasu 11mo1 ·nego.
w tym celu Z05lała powołana Rn da Spa· skicb, n e t1m €' ;ą~ ·eh nvtać i pi5ać.
I
Po od1'picW8Tilll ni"<ó.ni przez chór z~leczna do Zwalczania Analfabetyzmn, w sklnrl
ocl -_"a111'u J1~1·,,1~l11
1· "O
Tvm horrl1iej,
że
1ini. terstwo Oświaty rządii -.f
,, 1·c 1·ski'e-o
„
,
,~
której weszli przedstawiciele wielu or9amza. D 1 · k",..
d· ·
l h
''
•
1p r,,·valn JUZ projekt dekretu o obo rfrp:lw mm.
v 10•vs l prz\' zw1 1.\?.r. 1 ymnu nacji społecznych. Obok Rady powołane zostn.
.
,
· ·
·
.
·
. .
ną Wojewódzkie Komitety Społeczne. Rarla uczenio się nnalfabetow, który tę 11kcję posu- rodowego dokonał uroc.,,ystego otlsłom?Cla
i Komitety ma ją za z,adanie zbierać materiały nie znaczn;e naprzód.
Orła.
1· W-wa.
o stanie analfahetyzmu i zmobilizować praUroczy. stość zakończv. ła imnonu.iąr." dP'
filada wojska, powsfaf1c6w, mło(!z;riy
Oświaty,

I

Kron,. k a ID ,. I ., cy1· na

Io P·ie umie, jego

lo wcole nie je
„jego rzecz', o·le
iagddnlenie nadzwycza.i ważne i wymagają<'e
•olidarnego wysiłku nie tylko państwa, ale
i „ałego społeczeństwa.
Gdy idziemy clo sali gdzie odbywają się
" cje, nauczvc'el prosi n:is o jedno - „Nie
wyjmujcie notesu, an' ołówka - nie pyliljcie
o nnzwiska".
;a oqó! analfabeci cz;,.•ią się
n~wnego rndzaju kn 1 c}:ami i w;tyrlzą się swe~o nieuctwa. Grty umieją j1iż pisać, czytać
t rachować, cieszą się z tego bardz'l i uchę
cają swych zna'omvrh, ale ponieważ ci uczą
~ie dopiero mie,ciąc, lepiej im nie przeszka-

•

.............

szą przyjaźń

kontynuował mówca będziemy rozbudowywać naszą siłę gospodarczą. Sprawy pla

mie.szkaniec \\'Si zachorow ani a byki ~rnwdopo<lobnie wy·
Borków Stary, gmina Zoorów, po\'". Ka picie przn C1.,,z-ewsi<ą 2 kioeli.5zków wód
Jisz, Muurowski Sta:ihław, lat 26. będą ki. Se!,cja z\\·lok ustali istotną przyczy·
·
·
• ·
·
C'-' \'.· stanic cz~ściowcQ"o zamro:-z2n-a. nę sm1-::~rci.
J
~
na sku!Pk n;:i<lmicrn·c<.;o ~pc·żvcia (l!koh0 r:.:mit~c;:Jłl!!i:::;>;IPlllCll""!:_ _ _ _!IWl=llllll11łl_ __
lu popdnil sa:ncibójst•xo przez pO\\'iesze
Podziękowan·
nj.e silę.
po·
Nini?j~zym składam_,

\\T dniu 28

12. 47

e

* *

W dniu 28

12 47

prze"rleziono do
Szpitala Miejsk,·e~o \\. Kaliszu w stan!~

cizięko-wani·e
rodzinie,
\\'t::pr'ilprarnwnikom i zarzą<lowi klubu \\'ZKS piłki noż·
nej „Bielarnia" za zk1żone nam życze·

Nauczyr· el rl'lbrze rna P"Ychikę swych
uczniow. Siadamy więc w najdalszym kącie groźnym niejaką Cisze\Yską Eugt>ntę
1 przysłuchujemy się lPkcji, a wtaśriwie śle zam. '" KaJ.iszu, Plac 11 Listopada 3, ni a w dniu naszego ~lubu.
dzimy za jej trikiem z podręcznikiem przed
W. J. Duszkiewiczowie.
Przyczyną
~obą. Jest to elementarz „Czytamy" - wy- która natychmiast zmarla.
danv specjaln;e dla dorosłych na z]e("nnie Mi- 1111 i 111111111111111111111111111111111111111 11 11111111111111 1"11" 111 "111111111111111111111111111111111111111111111111i11111iP1111111111111111111111im11111i1111111111111111im11
nistersfwd Oświaty w nakładzie 100 ly~ięcy
I'gzempl:i.rzy.
Pyt-~my o program kur<u i jPqn organi"Za~ję.
„Rok" i;zkolny trwa pięć mie'SH}CY i zaczyna f'ię 1 listopada, to ·nnaczy odbywa się
w 1.akim okresiie, gdy rolnik ma najmniej pracy. Prudmioty to język polski i arvtmetyka
od samego p-0czątk;u. Kurs, na którym je-

Czytajcie
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Kaliskiu
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org-::rnizacji politycznych i
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••Lew na placu''
Ilia Erenbur!J napisał sztukę teatralną pod
tyt.ulem „Lew na placu". Tłem akcii jest miasteczko francuskie, którvm rządzi grupa nie·
dawnych kolłahon1r ·onistów: do miasteczl;.~
przyjeżdż;i Amerykantn, zwykły spekulant, w
poszukiwani11 antyk0w, które można z dużvm zyskiem sprzerlać w USA.
MPr rniaste-zka przeświadczony iest. że ma
cln czvnienia z wvhitnvm politykiem amervka1'ls~im, który ma decvdować
o wymarzonej przez ojców rni11sta „pomocy amervkań
skiej", Jedyną rzeczą 1ednak, o którą zahiega
Amerykanin, jest pochodząca z XV wieku sym
boliczna r7eźba lwa. znajdująca się na placu,
nazwanym niedawno placl'm Stalingradzkim.
Ojcowie miasta sprzf'dają Amerykanino vi
lwa, symbolizujac<'qo niepodleqłośr Franc ii.
Energiczny urotest qrupy robotników niedopuszcza jednak do ~finalizowania interesu.

I

'

•

Przyeo dy
Jasia

Z okazji NowCQ"O l~oku ~kladam \\' zy
·tl\Jim 04rganizacjom, urzędom, in5jłyh1·
cjom, wszy&tk1m towarzyszom przyja·
ciołom i znajomym serdeczne życzenia
1v imieniu Komitetu Mi·ej6kk.go PPR i
w imieni!ll własnym

I-s7.y sekretarz Micjsk. Kom. PPR
Stanisła 'V Gorgol.
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Wydawca: Miejski 1 Pow;;xtowy [{omltet PPR
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Trzeba

się 'wykąpać!

Prysznic
nie działa!

Trzeba

Zobaczymy.

Ojoj!

działa!

zreperować!

ICaltszu. Redakcja I AałT'Jnistracjo Kalisz, A1 Marsz Staling 17, tel. 10-26. Tel. nocny ll· 10. Godzin y przyjęc. R< 'c:ktor Na~. 18-19.
S<>lire,arlat· 10-19.
Zakł. Grai. Sp. Wyd „Prasa" Łódź, Żwirki 11.
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ZEBRANIA KóŁ
W dniu dzisiejszym odbędą się zebrania
kół w następujących fabrykach i instytu·
cjach:
RUDA PABIANICKA
O godz. 13-tej tkalnia P.Z.P.B. w Rudzie
P abianickiej, Oddział I - zmiana I
WIDZEW
O got1z. 17·tej m. 30 konsum P.Z.P.B. Nr. 5.
O godz. 16-tej ogólne zebranie wszystkich
członków koła. O godz. 15-tej Zjedn. Far·
biarń Poi1cz. O godz. 16-tej Wi-fa-ma.
GóRNA
O godz. 13.30 roblltnicy dniówkowi P.Z.P.B.
Nr. 17. O godz 16-tej f. „Kowalski" P.Z.L.,
P.Z.W.Szk.
SRómrIIEJSKA - LEWA
O gvdz .1 'i-tej f. „Kebsz" - koło U:. O godz
HJ.30 Ośrodek Konfekcyjny Nr. 4 - koła
5 i 6, f. „Warrant", Gazownia koło 4. O
godz. 16-tej Fabryka Kapeluszy, f, „Kry·
gier", koło administratorów, C.Z.I\:„ Wo.i·
skowc PrzedsiębiQrstwo Budowlane. O godz
15.30 Eleli:trow11ia - koło 1.
śRóDl\!IEśCIE

O goili.;. 16-te,j Zje!.ln. Przem. Jedwabniczego, Zjec1n. Przem. Pończoszniczego, O godz.
15.30 Z.iedn. Przem. Gumowego. O godz.
17-tcj koło przy Związku Inwnlidów. O godz
16.30 Związki Zaworlowp,. O godz. 15-tej
Urząd Pocztowy Łódź - 1.
STABOl\rIEJSRA
O gor1z. 17-tej f. „Miner i B:mks". O gndz.
15.:m ogólne zeln•anie kół Urzędu Wojewóclzki<=go. O godz. 1 !.tej f . „Gutman".
O gudz. 3-mc.f rano Straż Przemysłowa
P.Z.P,B. Nr. 2.

BALUTY
O godz. l4·ki 11 Kom. M.O. O godz. 15.liO
P.Z.P.J. Nr. 8. O godz. 19=tej „Nap1·zód".

Nowa

t~rvfa

pocztowa

Z dniem 1 stycznia 1948 r. w:hodzi w ży
cie nowa t;uyfa opła1 pocztowych.
I. a) listy do 20 g1. - 1S zł. ponad 20 gr.
do 2SO gr. - 2S zł„ ponad 2SO do SOO
gr. - 30 zł„ ponad SOO do 1000 gr 3S zł., od 1000 do 2000 gr. - 40 zł. b)
lis ty - miejscowe wezwania płatnicze
ty lko do 20 gr. - S zł.
n. a) kartki pocztc we - 6 zł., b) kartki
· p ocztowe - miciscowe wezwania płat
nicze - 3 zł.
III a) druki nadawane pojedyi1czo do 20 gr.
- 3 zł . . ponad 20 do 50 gr. - 6 zł. ,
ponad SO do 100 gr. - 10 zł.. ponad 100
do 250 gr - !5 zł., ponad 2SO do 500
gr - 20 zł .• ponad 500 do 1000 gr 25 zł.. ponad 1000 do 2000 gr. - 30 zł ..
ponad 2000 do 8000 gr. """'7 3S zł.
lV. a) listy - obrót zagrankzny do wszyst·
kic h krajów z wyjątkiem Czechosłowacii
do 20 gr. - 30 zł. za ka ż de dalsze 20 gr.
18 zł . , kart:{i pocztowe 18 zł . ,
c) druki - za każde SO gr. - 6 zł.
V. a) polecenie przesyłki listowej w obrocie wewn ę trznym zł. 20, 1.agranicznym
- 30 zł . , b) po ś pieszne dorzęczenie przesyłki w obrocie krajowym SO zł„ zagrankznym - 60 zł.
VI. a) p::czki do 3-ch kg. do 100 km 40 zł„ pone.d 100 do 300 km. - 50 zl.,
ponad 300 km. - 70 zł ..
ponad 3 do S kg. - SO zł., - 70 zł.,
- 100 zł.,
ponad S do 10kg. - 70 zł., - 100 zł., 1SO zł.,
VII. a) przekazy do sumy SOO zł. -30 zł„
p-0nad SOO do 1000 zł. - 45 zł.
ponad 1000 do 2000 zł, - 60 zł.
ponad 2000 do SOOO zł. - 90 zł.
ponad SOOO do 10000 zł. - I 3S zł.
ponad 10000 do 15000 zł. - 180 zł.
ponad 15000 do 20000 zł. - 225 zł.
!lII. a) telegramy zwykłe zamiejscowe za
każdy wyraz 8 zł.. nadto stała opla.a - 20 zł.. b) mie_iscowe telegramy za
każdy wyraz 3 zł .• nadto stała opła
ta - 20 zł., c) telegramy pilne, stawki
podwójne telegramów zwykłych.
1X. a) międzynarodowy kupon na odpowiedź
- 4S zł.,
X. a ) abonament licznikowy dotyczy tylko
Łodzi mies i ę cznie 600 zł., b) każ·
da rozmowa miejscowa wykazana przez
licznik - S zł,, c) rozmowa miejscowa
z rozmównicy publicznej 10 zł. za
3 minuty, d) rozmowa międzymiastowa
zwykła przy odległości między -::cntralami do 2S- km , - 30 zł. za 3 minuty
ponad 2S do SO km. - 60 zł., ponad 50
do 100 km - 120 zł., ponad 100 do
200 km, -· 180 zł., ponad 200 do 300
km.- 210 zł ., ponad 300 do 400 km. 240 zi. , ponad 400 do 500 km. - 270 zł. ,
ponad · SOO km. - 300 zl., e) rozmowa
między miastowa pilna opłata o 100 proc.
wvższ.a od opłaty międzymia,stowej rozmowv zwykłei.
W środę dn. 31 grudnia
w Kinie „WISŁA" (Daszyi1skiPgo 1)
PREMIERA filmu produkcji francuskiej
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Ze sportu

Piąc,iu łodiian

w
kadrze
olimpijskiej
Grvnin, Markiewicz,

Marcinkowski,
Trzęsowski
i Stec majc;:i szanse na wyjazd do Londynu ...
Przed meczem wniosek kapi1ana s-portowego PZB , wyzna·
cze.ni zostaJi na obóz następujący zawodnicy:
Po.I ska - Węgry o·
KADRA OLIMPIJSKA
bradował w Poz.naw wadz-e muszej : Gumowsk i (Pomor.ze),
Węgry
(Połudłłiowa)
niu zarząd PZB wraz Tyczyński (Wa'l'szawa), Uedke (Pomań), KuWĘGRY POLSKA
z przedstawicieJami rowski (Wrocław) i Kępa ($Ją.sk); w wadze ,
mu.s.z.:i.: Bednai - TyczyiIBki
prawie
WSl'lys-t.kich koguciej : Bazarnik (S!ąsk), Grzywocz ($!ąsk),
kogucia: Horva'lh - Koruia
o.kręgów.
Zebra.nii , Kruża (Pomorze) , Ma:tloclJ ($ląsk), Kudłacrik
piórkowa: Feher - Czort-ek lub Antki.ewicz
którym przewodn i- (Gdańsk), Zielińsk1 (Gdańsk) i Szymański (Po·
lekka: Vayda - Bibrzycki
czy·! prezes Po•1ski-e- znai1); w wadze p iórkowej: Antkiewicz (Gd.),
półś-redmia: Marto'Il Ole infil<:
go Zwi ązk u Bok,;-er· Mar6nkowski (Łódź), Dwernicki (Kraków),
średPi.•a' Papp Trzęsow-sktl
sk ie-go ob. Bie·1ewicz, Panke (Poznań), Piotrow5k•i (Pomorze), Delan·
póki ęźka: Lany Kollk.owski
powzięli szereg do- giewicz (Częstocho·wa),
Czo·ritek (Wanszawa)
ciężka : Horay Szymura
nforsłych uchwa ł dla i Golyński (Gdai1s.k); w wadze Ie.k kie j: Ra<le·
sportu bok..ser.skiego macheT fSlą-sk), Bibrzycki (Sląsk) , Grymin
go narybku, p rz y czym podkreślono zwiękJSze·
przed
zbli,ż.a j ącvmi (Łódź),
Szczepan (Wrocław), Adamski (Po·
ni<! opieki n ad młodzieżą. Polecoino wyda.'TJie
s; t> 'qrzy'Sik:<Lllli olim· -znań) i W aluga (Wrociaw); w wadze półśred·
zaka"Lu startu z s·eruiorami dla tych młodDi·
pijskimi.
mei : Chyd1la (Gdańs•k), M arki ewicz (Łódź), ków, którzy jesz,cze nie s ta rtowali w poważ
Trener PZB, T. Stamm
Pa,Jińs•ki (Pomorze), Ba ranowski II (Pomorze),
niejszych impre"Lach.
Przede wszystkim ustalona została kadra Kula (S!ąsk) i Sznajder (Sląsk); w wadze śred·
przedolimpijska. Jak wiadomo, Polski Zwią- niej: Ambroz ($Jąsk), W;i Jczek (Szczecin), Ce· W MARCU I MAJU WALCZYĆ: BĘDZIEMY
zek Bokser-ski po 6 ta:nowił zo·rga ni zować swój bula (Pomorze) , Trzęsowski (Łódź). Kolczyń·
Z CSR I WĘGRAMI
pierwszy obóz przedolimpijski w czasie od 15 ski (Warszawa); w wadze pólci P,żbej: SzymmW zwi ązku z przy.gotowaniami o.Limpijsld·
styc·mi·a do 8 lutego 1948 r. w Dz.ieoka.nce pod ra (Pmnań), Mechliński (Gdańsk), Kubioki mi, PZB podał do w !a domo ś ci , że :rorząd cr.y·
GnieznJ?m. Obóz prowadzić będzie trener PZB (Cz ęst-0chowa), Urbaniak (Slą.sk); w wadze ni sta.rania zrea.Jirowania w połow ie marca
Fs.liks Stamm, po.d kointrolą wydziału srport?.· ci ęiiki ej: s:ec_ !tód ź). Ru·:k0~ s,ki (War...,,z,~wa)~ dwóch spo1tkań m i ędzyip ań3t wowvch z repre·
we-go PZB. Po szmo.kiej i rzeczowej dysiku-s·i1 , Mot yka (~z e:m'.v) , Srnr::k f. zc.zec1.n), K,olecz zenta.cją Czechosłowacji w PoJ.gce,
dwóch
w której pom'"M>no pnede w-szy6 tk im sprawę ko (Pornan) i Bialkowsk1 (Gr:lansk).
spo '' 0 ń rewamżowych z Węgrami w Buda·
powołarnr.a w pi·erwszym rzędz.ie mlod y ch p i ę-1 ZWIĘKSZENTE OPIEKI NAD MŁODZIEŻĄ
peszcie w czasi-e od 8-go do 10-go maja 1948
ściarzy, ro.kujących nadziej.e na przysz.łość, na ł
Prz€idys.k11towano równireż tsprawę młode- roku o<raz spot·kania ze S zwecją i Finlain<lią.
Termin.an
rozgrywek
mi ędzy'Państwowych
byłby pelniejszy, gdyby n ie ograniczenia dę
wizowe.
JUNIORZY SPOTKAJĄ SIĘ
Z KOLEGAMI CZESKIMI
zimowej
i
na!M!żs2ym czasie przystQi1U ~ ą Jeśli chodzi
o akcję wyiszk-0l eniową, to
·•
Ostatni komunikat Polskiego Zw i ązku Ka· chowi<:ach.
ws zczę t o pertrak ta:::}e ze Zwi ąrik i cm Cze-choPo ostatecznym wyborze z·awodn iczek i za· słowack i m w !'prawie zo rqani7owania zawo·
j.lkarsk:ego donosi, że po·l skie kajakars t ~vo
zam;erza wz i ąć udział w Olimp iadzie londyń wodników, krtórzy prZY'Sląp ią do regul arnych dów międzypaństwowych juniorów Polska skiej i prace wstępne w tym ki erunku wsta· treni.ngów i zaprawy 1.imowej w hali i na ba- Czechosłowacja. Wydział wy'51Zko!Pn ;owy pok·apitan sportowy K. Tomsza odBJbrał dał poza tym do wiadomo ści , że do chwili
ły już podjęte.
Okręg Poznański PZK, k.ro· senie,
czą.cy na czele ka,jakarstwa polskiego, wy>brał uroczyste przyrzeczenie ol'mpijskie.
obecnej na podstawie karto teki rprzedwo jen·
już elitę kajakowców z wszy1stkich klubów,
nej i dz isi-ejszej, zare jestrowanvch je>tSot 48-m iu
m. in, długolebniego mistrza Polski b. wicem itrenerów, 128 inS'hu~torów, 293 prmdowni·
strza świ·ata na 10 tys.i ęcy m, Sobi-era ja z HC:P
ków. Wydzi ał zwr ócił 5{ ę do z0branych z ape·
oraz olimpijczyka Bazaniaka z „KK 28''. Pod
Jem o dokładną kontrolę w swych O.kręgach
kierowniclwem k11pltana zwi ązkow e go K, Tomnktvwnvch człc-nków Wv'51.koJ..,n imv,·ch, by
szy zawodnicy 'Przysląp ' li do przepro wadzeu n ik nąc w kartotece fikcyjn""!Jo st.anu ilościo·
n ia . należytej za.prawy zimowej i p-0djęh
w ego.
ws t ępne i przygotowawcze
prace przedolimW TROSCE O„. SĘDZ.1ÓW
pi jpkie.
Akcja wysa;koleniowa Wy<l:l:i.ał Spraw Sę·
W tych dniach zwalano przez Zarz. Okręg11 o<l
dz iowskich 6Zła w kierunku stworzen ia noprawę wszystkich zawodników,
którym wywy<'.h wytycznych przez rozpis;inie tematów
lus.'ZCzono zadan;a i cel prac przygotowaw·
dy5knsyjnych. Tematy te mi ałv za zadarue
czych, a kap itan okręgu sz,eroko omówił szanwvwoł a.n i e żywszej w ymiany zdań i dV'Skusji
se po.Jskich ka.jakil!fzy, i!U51tru j ąc 6We wypo·
m : ędzy s~?z•iami w po.szczególnych. okręgach.
wiedzi szeregiem wyników porównawczych . :
Efekt akc11 byi! maly, Jednak w y dz.iał stoi na
które obecni·e zbliżone są do wyników z ostat- I
s•tanowhsku ko.ntynuowa1nia toe.j akcji, przy
niiej Olimpiady be·rlińsik•! ej, a nawet je<le•:i
czym w przvszłości zamierza zorgani7.ować
z wyników w konkurnnc}i K I na 1000 m prze·
w posz,czPC1ólnych o.kręg ach 'llebrania dysku·
wy7 1 już o•stalni wynik o•limpii·ski (czas Jest nim doslwnoly .§redniodystansowiec Mar- syjne, na których , c e.lem podn iesienia pozio4:19,4). Jest to wynik uzyskany na ostatnich
cel T-Iansenne (z prnwej). Rodacy jego tvrmjq mu s~dT
iów, b" l.,J>„ omawiane n 'edoc i ągnię
_..,_,._._....
..._~
mistrzostwach Pol1<kfi w roku bież ącvm w Czego na icdnego z finalistów w Londynie.
ci.a , j11k'"' :rach0d '' ·v cza-sie sędziowania.

Dz1siai w Warszawie
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84 d·r uzyny na starcie crossów narciarskich

Jednym z najbardziej popularnych sportów łów Zwi ązku. WŚJód nich najlepszą formę
zimowych w Związku Ra.dzieckim jest hokej wykazały dotychczas: drużyna dwukroitnego
n11 lodzie, rozgrywany 6ySl!emem kanadyj6kim. mistrza - moskiew~ki e „Dyrnamo" oraz zespół
Rozgrywki tym systemem wprowadzone zo- CDKA. Ponadio grą swą wyb i jają s i ę także
stały w ZSRR niedawm>. gdyż dopiero 3 lata „Skrzydła Sowietów" oraz młody zespół lot·
temu, nie mniej jednak w tak sto-sunikowo ników.
krótkim czasie ro.zwinęły s i ę wspaniale.
W rozgrywkach II ligi bierze udział 16 dru·
Przed tem grano powszechnie je dvnie w tzw. źyn. Zespól, który zdobędzie mis1rzo6two tej
„hokej bandy" (zbliżony do hokeja na trawie, ligi, awansu.je do I ligi, zajmując pozycję,
lecz rozgrywany na lodzie) - uważany za na- wajdu ją<:ej się na ostatnim miejocu drużyny
rodowy sport msyjski. „Bandy" dało z.awod· pierwszoligowe.j, która tym samym spada do
nikom radzieckim szybkość i wytrzyrmalość , II ligi.
które pozwoJiły im na srzybkie opa!'lowame
Szybki rozwój i wys-0ki poziom hokeja Io·
kanady jskiego sy>Stemu gry i wyłoniło ·.vieie dowego w Związku Radzieckim pozwafa '>ą
taJentów.
dzić, że już w niedług i m czasie ZSRR będzie
Systematyczne szkolenie czołowych drużyn potęgą w tej dzied'l,'i'Ilie ~poTtu , tak jak np.
i wprowadzenie m i ędzy.narodowych przepi-sów jest o-hecnie po. tęgą w piłce no żnej, kosz~
było dalszym stadium rozwoju i udo.skonale- kówce, siatkówce i cię ż kiej atletyce.
nia 06iągnięć w tej dziedziruie sportu. Swia.d·
czą o tym wymownie odbywaj ąc e s i ę obecnie
Wielkim .zainteresowa•niem cieszył si ę ro~II Ogólnozw:iązkow~ ~istmostwa, które sto- zeqrany w Moskwie turniej piłki koszykowej
Ją na wysok im p-0z1om1e,
dru żyn „Dynamo" z całego o!J,c;za.ru Zwi ązku
Rozgrywki odbywają s~ę w dwóch ligach. Radzieckiego. W poszczególnych drużyn a.eh
W I lidze ucze5tn.kzy 12 najlepszych zesp·1-ls·tartowali prawie wszy.gcy zawodn.icy, którzy

*

wchodzili w skład reprezen tacji ZSRR podczas
turnieju w Pradze, gdzie z<lobyli mistrzo.stwo
Europy.
W fi•n ale turnieju mo,o;kiewskiego zwydę·
żyło „Dynamo" z Tyflisu, b ijąc w d e<v dują
cym spotkaniu „Dynamo" z Moskwy w stQ•
s·unku 48:3S.

*

Na otwarcie semnu narciarskiego w Mos·
kwie odbyły się drużyn owe biegi na przełaj
(cros6y narciarsk ie). W zawodach ucze5tni· ·
czyły 84 drużyny.
Indywidualn ie w konkurencH męsk.ie_i zwy·
cięż vł zawodnik mo.skiews'k.iego „Dynamo" Gołowanow, uzyekując na dys tansie .'i km czas
23 :20. Wśród kobie1 bieg wygrała Nina Dubinina . która przeby1a 3-km. trasę w mas ie
15:24, uzyskując najlepszy wyn·i k indywi·
dualny.

*

Po treningu w Go rki po wrócil y do Moskwy
zawodnicz,ki radzieckie w jeździe
'>ZYhk iej na lodzi e, jak Maria Isąkowa , Tatia·
na Karenina i Ma ri·anna Wąłowa . Zilwodnkz·
letni Stanisław Krawczyk popełnił samobój- ki te we2mą w najbliższym czasie udział
w dorocznym czwórmeczu mi a.s t, w którym
stwo przez powieszenie.
Przy ulicy Gdańskiej 131 w własnej pra- u cz estn iczą : Moskwa, Leningrad, Swierdlow-sk
cowni pończosrnicze1 odebrał sobie żvCi e i Gorki.
Rój Franciszek lat S2. zam ie s zka ł y w t y m ż e
dom u. Zwłoki zahezpie :zył 7-my Komisariat
NIE WYSKAKIWAC W BIEGU
Przy zbiegu uli-: Jerzego i 11-go Listopa- do dyspozycji prokuratora.
Węgrzy
w Ł'odzi
da będący w stanie nietrzeźwym Wład y sław KTO WINIEN SZOFER CZY PRZECHODZEŃ'
1
stycznia
o
godzinie
16-tej
w hali W im}
Regineld zam. 11-go Listopada 78, wyskakując
Dnia ~7 bm . przv zbieg1;1 ulic _P'.lbianickiej
w biegu z tr"mwa iu dostał się pod koła wa- i S'!!nockie] wvd a rzył SlQ meszczQsliwy wypa· stan ie w ringu repre zen tac}a bok-serska Wę
któ
ub · ł
. . de:t. Sam ochód osobowy ,.Willis" prowadzony
g 0 nu,
re 0 cię Y mu 1ewą nogę powyze i przez P1s ar sk1cgo Alb i.na, Roikic ifoka 9, w y - gier, która ro ze g ra t rzeci towarzyski mecz
stopy,
wrócił się i przygniótł ob. Leokadię Kuroszek z repreze.ntacy jną ósemką ŁKS-u.
CO BYŁO PRZYCZYNĄf
zam. przy ul. Pryncypalnej 4.5, która lekarz
Drużyna łódzka WV'Stąpi w swym najsił·
W domu rodziców przy ul. Nowotki 34 17- Poaotowia orzewiózł do szoitala św. Rodziny. niej.szvm 6kładzie.
n ąj lPpsze

W Nowy Rok
walczQ
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