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Uchwała

Rady Ministrów w sprawie zniesienia reglamentacji
chleba i mąki z dniem 1 listopada. Ministerstwo Aprowizacji
ulegnie zlikwidowaniu. Będziemy jedli jaśniejsze pieczywo

Rada Ministrów na posiedzen:u w dniu 29.9
br. powzięła uchwałę o zniesieniu z dniem 1
listopada br. przydziałów chleba i mąki w z.aopatrzeniu reglamentowanym oraz zatwierdda projekty zarządzeń o uchyleniu istniejących dotąd ograniczeń w spożyciu art.ykułÓó\" zbożowych. w szczególności o rewizji z
dn;em 1 października br. norm przemiało·
wych, o normalizacji wypieku pieczywa oraz
o zn'.esieniu dni bezciastkowych.
Rada Ministrów stwierdziła, że zarówno te-

~orcczny, dobry urodzai zbóż, jak i pomyśl-

nv dolychczasowy przebieg zakupów zboża
i planowy pobór podatku gruntowego w zbot.u. jak wre•zC:e istnienie poważnej państwowE;.j rezerwy zboża i dostateczne zaopatrzenie
podsta"'ę
ry,ni-:u z bo z.o'· ·e"o
" da1·. ą całko"·'tą
•• ·
·~
· 1u d no.ś c1· w pieczy·
d o tego, a b \" zaopa t rywame
wo i mąkc: odbywało się bez ograniczeń i wyłącznie w trybie obrotów wolnorynkowych.
V-t związku ze zmianą form zaopatrzenia
ludności w chleb i mąkę Rada M:nistrów
zatwierdziła jednocześn'e środki -przygotowaw
c·'·"'· przedsiewzięte dla zapewnienia ciągło
ści zaopl\~rzcnia, w szczególności środki zmie
nające d,1 wzmocnienia nadzoru nad aparatem d~·strybucyjnfrn i do posiadania przez len
aparat dostatecznych zaparów mąki na skła
dach w hurc:e i detalu.
Osoby uprawnione do kart zaopatrzenia otrzy
111::;ją ekwiwalent obl'czony wg cen wolnoryn
kowych detalicznych z odliczeniem ~en sztyw
nych płaconych dotąd przy odbiorze tych artykułów na kartki. Ekwiwalent ma być wyr1acony łącznie ze zniesieniem kartek, a v1ięc
za~adniczo w dn'.u 111, a w stornnku do osób pob;e:ając:1ch wynagrodzenie z dołu najpó ·.n' ej do 6 11 w formie zalicz.ki.
Ekwiwalent p'.eniężny z,3 kartę pracownirza. wynos'l'.ący 4'.)5 zł miesięczn'e b~dzie wypłocony w formie
stosownego zwiększenia
istniejącego dodatku aprowizacyjnego.
Przy
kartach dodatkowych zostanie w-ypłarony sto
sownie większy ekwiwalent.
Ekwiwalent pieniężny za kartę rodzinną wy
noszący: na pierwsze dziecko 38!5 zł na drugie
415 zł na każde następne 450 z! na żonę (jeżeli przysl.uguje jej zasiłek na dziec; lub jest
niezdolna do pracy lub pod warunkiem. że
przedstawi zaświadczenie z Urz.~du Zatrudnienia o niemożności otrzymania pracy) 260 zł,
będz·e wypłacony w fermie dodatku aprowiz::icy.inego da zaPitku rodz'nnego.
Emeryci. renc'.ści i inwalidzi wojenni, któr ·m przy~ługiwały karty zaops.trzenia, otrzymają analogicme dodatki aprowizacyjne, za-

Queu ille spycha

Franc)ę

do poziomu kolonii
PARYŻ

Duclos,
występując na
Peronne (departa·
krytyce plan Queo
uille'a, który, jak stwierdzi/ Duclos, nawet dro
gq zwiększenia ciężarów podatkowych, zrzu·
conych na barki szerokich mas pracujących
nie doprowadzi do zrównoważenia budżetu.
Mówca przewiduje bowiem wzrost wydatków
państwowych oraz dalsze pogorszenie się sy·
tuacji ekonomicznej Francji w związku z wy·
tycznymi planu Marshaila, mającego na celu
zepchnięcie Francji do poziomu kolonii. Du·
clos przeciwstawił planowi Queuille'a projekt
uzdrowienia Francji lak pod względem eko·
nomicznym, jak i pod względem obrony suwerenności, wypracowany przez partię komun.i·
styczną.
Plan ten spot.kal się z entuzjastyci·
nym przyjęciem wielu tysięcy słuchaczy.
(PAP). -

wielotysięcznym wiecu w
meni Somme) poddał ostrej

Decyzja o zniesieniu ograniczo.'i w spoży
lei.nie od rodzaju posiadanej karty.
Rada M~nlstrów uchwaliła jednocześn'.e pro ciu i w obroc;e artylmluw zboi:owych w Poljekt dekretu o postawieniu Ministerstwa A- sce, j1ko w trzrcim kraju europejskim - po
prowicji w stan likwidacji z dniem 1 pażdzier ZSRR i Szwajcarii - likwidującym u siebie
nika, mianując likwidatorem agend minister- skutki wo.iny, oznacza wielki sukces odrastwa dotychczas:iwego ministra Włodzimierza dzającej się w nowych warunkach naszej gospcdarki.
Lechowicza.
Bałagan
~---~--------------~------------~-- Miliony marek zachodnich na czarnym
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si~nie swego udziału w złomie stali niemiec·

kiej.

berlińskich

złom

nak Anglia w rb. nie otrzymała nawet Jednej
trzeciej części należnego jej złomu wskute.k
unieważnienia przez amerykańskie władze o
kupacyjne tranzakcji, zawartej między prze·
myslowcami brytyjskimi i niemieckimi w spra
wie zakupu złomu żelaza i stali. Złom ten zo·
stal w"wiezionv
do USA. Obecnie Stany zi·e·
1
,

dnoczone chcą formalnie przeprowadzić zwięk·

Przeci partii bojówkarz
Lud francuski walczy

Z

cr1"

PARYŻ PAP. Obu zenie m - pr.ac ;.
Francji w związku z dz:alalnośdą bojówek
de Gaulle' a przybiera konkretne formy w wal
ce o rozwiązanie tych bojówek. Cz.łonkowia
lokalnych Komitetów Zw!ąz.ków Sil Oporu,
Wolnych Strzelców i b. partyzantów w depa1
lamencie Sekwany uchwalili re:mlucję z żąda·
niem are.sztowania i postawienia przed sądem
mordercy Boitrin, zabitego prz~z bojówka1zy
gaulilstomkich w Grenoble. Robotnicy fran·
cuscy przeciwstawiają się coraz częściej pro·
wokacjom band de Gaulle'a, uda.remniając im
w w1elu wypadkach prze-prowadzenie zwolywa
nych prze-z nich wieców.
W związku z tą spontaniczną akcją francu·

rynku
Agencja Telepress komunikuje,
że centralna komi.sja walutowa w Bizonii za·
żądała unieważnienia przez radę gospodarczą
stref anglosaskich t. zw. berlińskich marek.
wydanych p1zez władze anglo - 6askie, a bę·
tlących o-hecnie również w obiegu w Bizonii
Stwierdzono bowiem, że marki berllńskie zna·
lazły się w olbrzymich ilościach na czarnym
rynku w strefach zachodnich, powodując tam
jeszcze większe zamieszanie finansowe i dal·
.szy wzrost inflacji.
Vv'edług niektórych źródeł, w Bizonii znnf·
du je sic; w nielegalnym obiegu 425 milionów

amerykańska

Podsekretarz stanu USA Lovett wręczył am·
basadornwi brytyjskiemu Francksowi notę, w
której Stany Zjednoczone domagają się, rów·
nego z Wielką Brytanią, udziału w złomie sta·
li, wywożonym z Niemiec.
Jak wiadomo, anglo - amer"kańska
walka
'
o ziom stalowy z Niem'ec toczy się już od
dłuższego czasu. Na mocy zawartego w ub. r.
porozumienia, Wielka Brytania miala otrzymy
wać 60 proc. złomu niem:eckiego, zaś Sttiny
Zjednoczone - 40 proc. W rzeczywistości jed·

w Bizonil
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BBC na falach nowego kłamstwa
Oświadczenie

dywersją gaullistów

Dnia 29

Delegat
PARYŻ

rzecznika RząduRP
września br. rzecznik Rządu R. p.

eh: m
ltd>wvch ,HU'ifuinite"
·.,_'&,
~min. \~1'i r
106z
d-e111e 'ow
·lamJ.iwn I
wobec „ro~nącego z dnia na dzień oporu mas prov.rokacyjna wiadomość tureckiego radia w
przec:w partii zabójców, partia ta nie może j Ankarze, a powtórzoną następnie przez roz·
już bezkarnie pokazywać się w biały dzień i głośnię londyńską BBC: jakoby attache pra
musi zbierać swoich awanturników w ukryciu sowy ambasady polskiej w Ankarze, p. Jara·
oraz pod czulą opiPką policji Mocha".
mir Ochi:duszlw odmówił powrotu do kraju.
Nawiązując do tego, że republikanie fran·
Rzecznik rządu podkreślił, źe ta rozpowszech
cuscy n·e dopuścili do odbycia wiecu w 19-ym n.iona w niewiadomym celu prowokacyjna
okręgu Paryża, zwołanego
przez gaullistów, wiadomość, podana została przez radio turec·
„Humanite" po<lkreśla, że było to zwycięstwo kie i BBC j:iź po wyjeździe p. Ochęduszki .z
nad siłami wrog:mi repubPce fra:ic 1s;;iej. Ró· Turcji do Pol~ki.
wnież w Havrze zaznacza gazeta - pod·
Obecnie p. Ochęduszko przebywa w kraju
czas konferencji gaullistów odbyła się demon J na urlopie i w dniu 29 bm. by/ obecny w Mi·
stracja pati;iolów francusk'ch, w której wzię· nislerstwie Spraw Zagranicznych na konfercn·
Io udział kilka tysięcy osób.
cji z przedstawicielami prasy zagranicznej.
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Białorusi odsłania

(PAP). Na wtorkowym plenar·
nym posiedzeniu Generalnego Zgromadzenia
jako ostatni z mówców wy.stąp'ł delegat Bia·
łorusi, Klsielew. Przypomniawszy, że ani jed·
nego z zagadnień, mających doniosłe m'.ędzy·
narodowe znaczenie, ONZ nie przeprowadziła
do końca i że zalecenia Generalnego Zgromadzeni-a nie są wyko ywane, Kisielew przytoczył konkretne przykłady, dowodzące, po czy·

kul sy

~mperialistycznej

jej stronie Jeży wina. Stwierdzi! on, że obecni
kandydaci do panowania nad światem tajnie
i jawnie prowrrdzą przygotowania do nowego
kon!Jiktu, że pewne koła amerykańskie tluma·
czą i propagują szalony wyścig zbrojeń.
Następnie K.isielew poruszył -żądani.a nie·
których delegacji, w tym Argentyny, z.m:ie·
rza iące do rewizji i zmiany zasady jedno·
myśiności wielkich mocarstw w Radzie Bez·

l

roboty Anglosasów

pieczeństwa.

K.sielew omówił działalność tz'.'I'. Małego
Zgromadzenia, zaznaczając, że ta bezprawna
organizacja zajmowała się przede wszystkim
podważaniem fundamentów, na których zbu·
dawano ONZ.
Ki:.ielew odrzucił antyradzieckie akcenty w
przemówieniu Bevina, stwierdzając, ze dele·
gat brytyjaki dopuścił się szeregu poważnych
~~~~~~-~-~-~---~~~~---~~~-----~--~~-~--- p~e~~czeń, s~raj~ ~ę umotywować swoje
ł
negatywne stanow:sko wobec prnpoz.ycji ra·
dzieckiej ograniczenia zbrojeń. Oświadclając,
jakoby ZSRR czynił prze6zkody w osiągnię·
l80'+" i(A. i!!'
ciu porozumienia w sprawie międzynarodo-Nej
kontroli energii atomowej, Bevin starał się
dem~skuie
odwrócić uwagę opinii publicznej od faktycz·
nych winowajcó.w takiej sytuacji.
obłudę rządu USA
Kisielew zwrócił uwagę, że Bevin dopuści!
Wallace wystąpił wobec audytorium złożo
się jawnego fałszerstwa historycznych faktów,
nego z białych .i murzynów z przemówieniem,
ośw;etliws.zy tendencyjr.:ie
jedno z wystąpień
w którym krytykuje on dyplomację ameryLenina w 1919 rnku Vf momencie, kiedy mło·
da Republika Radziecka odpierała ataki bry·
kańską. dążacą do wywołan:a kryz.,ysu celem
tyjakich i innych zagranicznych interwencjo·
ochrony interesów wielkiego kapitału. Ażeby
nistów. Bevi•n świadomie nie przytoczy/ tych
usprawiedliwić swoją p0litykę „zimnej wojurywków wystąpień Lenina i Stalin.a, w któ·
ny·• i wzmożonych wydatków zbrojeniowych,
rych jest mowa o możności pokojowego wspól
istnienia i współpracy Związku Radzieckiego
wymyślono teorię, że komunizm zagraża cy
z państwami kapitalistycznymi. Kisielew przy·
wi\izacji zachodniej. W tym celu rówmez
toczył szereg wypowiedzi Lenina i Stalina cał·
popiera się dyktaturę faszystowską w Gręcji
kowicie przeczących twierdzeniu Bevina o
i rząd; Czang-Ka'.-Szeka w Chinach. Poli·
tym, jakoby nie moglo dojść - zgodnie z kon
cepcją marksizmu-leninizmu tyka imperialistyczna - zaznaczył Wallace do porozumie·
nia między ZSRR a państwami niekomunistyct
tworzy i będzie tworzyć straszaki wojenne.
nymi.
Stwierdzając, że partia postępowa będzie broKi-sielew przypomniał w szczególności, że
nić pokoju, Wallace wysuwa propozycje stwo
Stalin w rozmowie ze Stassenem potwierdził
rzenia specjalnej komisji; składającej się z
możliwość pokojowego współistnienia krajów
wybitnych obywateli amerykańskich dla prze
o róźnych ustrojach socjalno-gospodarczych,
prowadzenia śledztwa w sprawie uprawianej
wskazując jako na wyraźnv przykład na śd·
przez, tząd amerykański „dyplomacji krysłą współpracę Związku Radzieckiego pań·
slwa socjalistycznego - z USA i Anglią zysÓ\"''. Wa11ace zako!'1czył zapewnieniem,
że Partia Postępowa b~dzie walczyć o re.ali-J Koni.a w PUl!zce, Jajko w proszku i gumę do żuci.a - oto eo m:iją do zaofiarowania na· krajami kapitalistycznym.i - w dobie wojny
wyzwoleńci.ej przeciwlk:o faszyst<>wsldm Niem•
zacie hasła równouprawnienia ras.
rodom Eurony rzekomi dobrodzie.ie z USA za. lnh wnlnni'i! i .:uwerenność.
com i ilm.oerialll;tvcznel Jano.nii. ~·
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emi żałobna
na drodze do· socjalizm 1 Akku czci
tow. Żdanowa

Zarządu Głównego

· WARSZAWA PAP. - W pierws'?.ym dn:u analizę tej walki na terenie w.si, w&kazując
obrad .uczestn:cy T07.S~erzo~ego ~tc:nu;n 7.a::zą na fakt, że wiele ~!?dzieży chlopsk·i ej pracudu Glownego Zw. M1odz;"zy P1J:s ;:;ej wys1u- je u bogatych chlopow, bardzo często w kochali referatu przewodniczącego 003an:za-rji lonialnych wprost warunkach wyzysku, bez uob. Janusza Zarzyckiego na temat obLcza ide- mowy z.b:orowej i warunków nauki. Zadaniem
ZMP-owców jest całkowite wlączenie mło<lzie
owego Z. M. P.
Po omów:eniu dorobku władzy ludowej na ży, dzieci mało i średniorolnych chłopów do
przestrzeni od ·wyzwolenia Pol&ki do chw:li o procesu walki !klasowej, jaka się toczy na wsi,
be.cnej, ob. Za.rzycki stwierdz:J, że p.rzyśp!eszo oraz rozbicia sielanki fał.szywej jedności wsi,
wyzyskiwaczy.
n.e telllipo rozwoju spolecznego i zaoslrze:i'n jcd.ności wyzyskiwanych i
się wal.ki klasowej stwarza nową sytuację, w ZMP mu.si rozwinąć szeroką akcję o włącze·
której Zw'.ązek Młodzieży Polskiej musi jas- nie do walki o warunki 'Pracy i ipłacy miodzie
no i wyraźnie sprecyzować swoje oblicze ;de- ży chłopskiej. do walki z ciemnotą, panującą
owe, ZMP formułując w swej deklaracji ideo- dziś jeszcze na wsi.
na odcinku
Omawiając dalej zadania ZMP
~ej, że budować będz!e Polskę bez wyzysku
człowieka przez człowieka, daje dziś konkret- młodzieży robotniczej, ob. Zarzycki stwierdza,
ustrój że pierwszym zadaniem w tej dziedzinie jest
ną odpow:edź, jaki to będz:e ustrój bez wyzysku człowieka przez człow!eka, dalsze wzmacnianie ducha walki klasowej i
ustrój który chce budować .Z. M. P. - stwier- znalP:;:ienie odj>Owiednich form tej walki. ZMP
dzff ob. Zarzycki - to ustrój socjalistyczny"., musi doprowadzić do pełnego udziału młodzie
ZMP weźmie czynny udzi.ał w. w~ke klasowej ży robotniczej we współzawcdn:ctwie pracy.
Walka klasowa - stwierdza mówca - towbotn1cza 1 biedne chłopjaką toczy klasa
stwo . z kl~s~ kapita 1Lstycma o realizację czy się również o dostęp do szkoły. Praca
ZMP zmiP.rzać musi do zaipewnienia pełnego
. , .
Ql!tro1u soqal!styczne~o.
do omowiema form dostępu do nauki dla młodzieży robotniczej ó
Pr~echodząc .z k?le1
walki klasowej, mowca przeprowadza szeroką biedno-chło1pskiej oraz do przekształcenia i na
dania bardziej klasowego charakteru działal
ności Towarzystwa Burs i Stypendiów.
Na .nnrainesie
W pracy swej Zw. Młodzieży Polskiej korzystać winien z dorobku i doświadczeń mło
dzieży rad1.ieckiej.
Vv dalszej części swego referatu ob. Zarzyc·
N i posiedzeniu Międzynarodowego Kom;tenacjonalizmu wśród
tu Pomocy Uchodźcom (tzw. !RO) w Genewi7: ki zajal się zagadnieniem
młodzież)" Mówca stwierdził, że reakcja· staw;cemłnister spraw zagranicznych vV. Brytan11
- Mayhew zakomu.nikował m. in.:, że spośród ra się wykorzystać zdrowy patriotyzm młodzie
na nacjonalistyczne i
ży dla skierowania go
przebywających w Niemczech
„uchodźców",
Zachodnich i w Austrii duża część nie zamierza powracać do kraju, ponieważ „życie w kra
jach wschodnin-europejskich osłonięte jest ta-

I

Rewelacje p. Mayhew

oświadczenie

p. Mayhew brzmi naprawdę zadziwiająco i ma wszelkie cechy wypadu
politycznego o bardzo przejrzystych celach.
Bo proszę tylko zważyć: p. Mayhew jest pod·
sekretarzem stanu w Foreign Office, które dysponuje w krajach wschodnio-europejskich
dyplomatycznych i ikonsusiec.ą placówek
larnych, informuiących centralę l~ndyńską re·
gularnie i niewątpliwie wyczerpująco o życiu
krajów Eurooy Wschodniej. W •tych krajach
wyławiane są liczne czasopisma o różnych kie
runkach. politycznych, więc przedstawiciele
dy'.)lomatyczni brytyjskiego min. spraw zagranicznych mogą z prasy miejscowej czerpać w
obfitości anformacje o tym, co 6ię w danym
kraju dzieje. Państwa wschodnie-europejskie
odwiedzane są bardzo często przez po li tyków,
działaczy sp-0łecz.'lych. dziennikarzy, naukowców i artystów z Zachodu, którzy - podróżu
mają nijąc indywidualnie· bądź grupowo czym nieskręp0waną możność zbierania inte·
resujących ich wiadomości i badania „tajemnkN ·życia

łokalnego.

Istnieje więc - jak sądzimy - aż nadto
wiele źródeł informacyjnych, umożliwiających
zainteresowa.nym p:>znanie i przeniknięcie rzekomych tajemnic Europy W6chodniej. A ju?
kto jak kto, lecz wiceminister spraw zagranicznych W. Brytanii nie powinien si~ chyba
usk11dać na brak materiału informacyjnego.
Gdy bajeczki na temat „osłoniętego tajemnicą życia" w krajach Europy Wschodniej roz
siewa jakiś uganiający się za dolarowym ho•
norarium korespondent prasowy, odczuwamy
nieemck, ale Jiie zdziwienie. Jeśli natomia.st
bajeczki ~ego rodzaju powtarza osobistość tak
dalece oficjalna, jak p. wicemini.ster Mayhew,
można by podejrzewać go o niewiedzę, gdy·
by nie słuszniejsze było przypuszczenie, że to
B. D.
po prostu zła wola.

mogła świadomie
musi ona

przebudowy'. wa,

wygłosi

lrnrator tow. Baculewskl.

poznać przodującą

n.alllkę roz~oju społecznego, jaką je~t

~a~k- Poseł państwa

lzrae! u Prezydenta RP

• •
.
·
s·1zrn • lemnizm. ZMP-owcy korzystac wrnn1 z
.dorobku .~omunisty~rne.go Zwi.ązku. Mlodz:e-j Vi/\.RSZAWA PAP. - W dniu '.?'J bm. o gom!n~s~e~
~y Polskiej,. .pr~oduiące~ organizacji młodzie- dz'n;„ 17-ej poseł nadzwyczajny i
pełnomocny oańatwa Izrael p. Izrael Barzilay
zy w okresie m1ędzywoiennym.
Po ref~racie o obliczu ideowym ZM~, wice: 1przybył do Belwederu w t~warzy-;'.w•e dyrek·
przewodmczący ZMP - pos. Ozga · M1chalsk1, tora protokół'l dvplomatyczneg-1, Adama Gu·
omówił prace organizacji na terenie wsi. Po br ynow'.cza i członków posels-twa w ~elu 2!0·
analizie warunków życia i pracy młodzieży żen:a ]'stów uw'Grzytelniaiących Pre~ydento'
wiejskiej mówca stw'erdził, że teoiiP. „Jedno- wi R. P.
W uroczystości zła.Zenia liató;'I' uw!e~zytel·
ści _W'6i" w. wielkiej :n~7r7e wycisnęl.Y. p:ęt°:o
na 1n s tytuciach wiejskich, pozbawia iąc ,ie n' il jijcych w Sali Pomp<> iańs'.<::aj unestn 'czyli:
1
mlodz1n. Zl'o.~P-owsK~ sekretarz generalny MSZ, omha1;oitior StPfan
kla~owego,
char.a"ter1;1
mus! ~rac udział w. oovsz~1emu 1.ns~ytuci1 WH•rbl0w·'d, szef kan\elarii cywilnej prezy•
I dsnta R. P. m:n. Kazimierz "-1!}~1 t dyreklor
w<e1sk1ch ~d ~yzysk1wa~zy 1. kap1tal1~to.w.
O zagadnieniach orąamz.acy.inych mow1! se- gab:netu Prezydent.11 R. P. p. 'N1nda Górska.
kretarz ge;nera.Jny ZMP - pos. Lucjan MotyAt!lmokr~cJ·a''
ka, wskazując na potrzebę planowania w pra- z~rhn...:n•a
,,u~
~
ltli li \.:!:.li
cy oraz ostatecznego zakończenia akcii scalania kół dawnych o.rqanizacji w koła ZMP.
Mmister 6prawiedliwości !-JSA, Clark zako·
Po oźyw!onej dysk~1sji rozszerzone J?lenum mun1kował, Żi> na opracowaną przez jego mi·
Pol· nistcrstwo 1.&tę org2n'.zarji uznanych z.a „Wy•
Młodzieży
Zarządu Głównego Związku
skiej podjęło jednomyślnie rezolucję, /która o· wrotowe" wpisano jes-zcze cz.tery. W ten &po·
sób ogólna Lnba, figurujących na liście or•
kreśla miejsce młodzieży v: toczącej się wal·
q~n:zacji wynosi aż 12;3.
ce klasowej.

1
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W(łgiel

i sól

w okolicach

W związku z odkry- kierownictwem i.nżynńerów: Sz.migielskiego,
brunatnego i złóż soli Polańczyka i Szczepańsikiego. Wiercenia po·
we wsi Rogoźno kolo Zgierza, oddalonej o szukiwawczo - naukowe ro1:poczęte zostały w
30 kim. od Łodzi, przedstawiciel PAP udał się dniu 20 maja br., przy czym uruchomiono na
na miejsce prac w celu zapoznania się z cha- :a~ie jeden otwór, noszący nazwę „Szczęść Bo·
rakterem i przebiegiem robót wiertniczych. ze '
Roboty te z -ramienia Państwowego Instytutu
W tym prowizorycznym szvbie głębokości
Geologici.nego w Warszawie prowadzi ekipa 80 mtr. natrafiono na pokłady węgla brunattechniczna oddziału krakowskiego PIG pod nego o grubosci pokładu 30 mtr. Następna
----------------------------"""'---------

OaraniCZOOia
6

zużycia

Łodzi

elaktryczne1·
enera1·1·
ti
V

I

warstwa węgla nawiercona zoslała na głęboko
ści od 173 do 210 m. Grubość jej wynosi -46
mtr. Wydobyty węgiel poddany został bada·
niom, które wyikazały jego wysoką kalcrycz·
ność i małoprocentowa zawartość popiołu.
Już w tym stadium robót próbnych zaintere
.
sowa! s·ę węglem Centraln'. Zar~ąd Prz~my·
~u Węglowego. Po rprzew1ercenm drugiego
pokładu węgla lllatrafiono na pokłady anhydrylów, czyli kamienia .trzewiowego (siarcza•
nu wapna), następnie pokłady gipsu, warstwy
przedsolne i wreszcie na głębokości 350 mtr.
natrafiono na poklady soli. Obecnie ustalany
jest 6kład chemiczny 1ej IS-Oli, której górne
warstwy, zdaniem geolog")w, pochodzą z ók~e
su trzeciorzędnego, co jest zjawiskiem bardzo
rzadkim.
W'.ercenia dalsze od 350 mtr. wgłąb przeble·
gają przez cały czas w pokładzie soli.
Wiercenia będą kontynuowane , w okresie
jesieni i zimy. Po przewierceniu do 600 mtr.
nastąpi zakładanie dalszych otworów wiertni·
czych. Po zakończeniu robót geologiczno - po
azukiwawczych 1 wierceń próbnych rozpoczną
się szczegółowe roboty wiertnicze l prawidło
wa eksploatacja złóż solnych w Rogoźnie.
Wcześniej jeszcze umożliwione będzie wy·
dobywanie węgla brunatnego. Eksploatacja za•

Ze względu na trudne położenie energe-1 dzinach od 6.30 do 13 i od zmierzchu do
tyczne l_(raju, 9entralny Zarzą.d Energc~yki godz. 22 (z wyjątkiem lokali całkowicie
zarządził z dmem 1. X. 1948 r. następuJą.ce zelektryfikowanych).
reklam
5) Zabronione jest użvwia.nie
kontyngenty i ograniczenia spożycia energii
świetlnych w wymienionych powyżej godzielektryczne.i:
1) Kontyngent dla gospodarstw domo·' nach.
6) Ograniczooo oświetlenie wystaw sklewych:
powych do maximum 40 watów na 1 okno.
prz.v 1 izbie - 20 kWh miesięcznie
7) Zabroniona jest praca silników rolniprzy 2 izbach - 25 kWh miesięcznie
czych w wymienionych PQwyże.i godzinach.
przy 3 ~ba.eh-:-. 35 kWh miesiecznie .
Po przekroczeniu wyznaczonych kontyn. przy 4 l więceJ izbach - 45 kWh nue··
gentów opłata wynosi:
.
.
s1ęc~me.
Dla goSPodarstw domowych - zł. 25 za
Poza tym dla. kazdego dziecka do lat 3-ch,
·
zgłoszon~go ,do. Zakłaą_u Elek;tz:yc.znego na 1 kWh
Dla lokali niemieszkalnvch - 200 proc.
podstawie zaswi::i-d~zem!l adrrumstracJ1 dostawek stosowanych według taryfy II n
.
mu - 8 kWh -;rues1eczm.e..
· ·
·
2) Dla l?ka~1 c:ałkowic~e zelektryfikowa- i II b.
w wypadku niestosowania się odbioreów
nych P,rZYJmu.ie s1e. spec.ialne kontyngenty
do zarzą.dzeń zawartych w punktach 4-7,
.
..
energ-i~ el~ktryczneJ.. .
ą) h.on:yngent .zuzyc1a enenn1 elektrycz-· odbiorca zostanie pozbawiony energii elekneJ w lokala<;h. menueszkaln:ych, wyznacza- trvcznei na okres do 1 miesiąca.
·
·
no w wysokosci 75 proc. zuzycia. przeszłorówno soli, jak też pokładów węgla będzie
ZJEDNOCZENIE ENERGETYCZNE
roczneg-o w odpowiednich miesiącach.
miała pierwszorzędne znaczenie dla łódzkiego
OKRĘGU ŁóDZKIEGO
4) Zabronione jest w dnie PQWszednie
rejonu przemyslowego.
użyWanie grzejników elektrycznych w go- 6083-k
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Zabójstwo Waldemara Glucka
Hennert odwrócił się i spoj ~Lał na z13gar., jeszcze w domu. Nadzieje Hennerta nie da-

Dochodziła godzina szć'sta. Vl:!wra.1. w ty~ ły się jednak urzec~ywi~tnić.' sędz~a Nosek
samym czasie w tym samym p~wme akme podał rękę Wawrzyncow1 Wieruckiemu:

sobie,
wzrok
swój kieruje uparcie do tego punktu, pod
którym stać powinien dom z mieszkaniem
Jełowiecldch. Andrzej Wierucki odpadał
już z koła podejrzanych. Chłopiec stracił
niewątpliwie równowagę i to po raz pierwszy w życiu. Jak bardzo ją utracił, dowodziły jego zeznania, składające się z szeregu doznań psychicznych najzupełniej
sprzecznych. Wahał się on jeszcze stale
między potępieniem swej narzeczonej a
nieostygłą do niej miłością. To mówił tak,
jakby była bardzo winna, to znów w zdławionym jego głosie zawarte było szczere
dła niej uczucie. Nie ulegało jednak wątpliwości że istotnie nie zdołał zbrodni dokonać ale wtedy należało postawić pytanie,
kto chciał jeszcze zamordować Waldemara
Gliicka?
Hennert przyszedł tu po to, aby upewnić się, co do niewinności Andrzeja Wieruckiego. Trzeba było jego osobę usunąć z
koła podejrzeń, aby skierować je gdzieindziej zwłaszcza po rewelacyjnym oświadczeniu doktora Skolimowskiego. Niewątpliwie po to samo przyszedł tu sędzia Nosek.
Jak mu teraz umknąć, aby samemu pójść
na ulicę Radwańską. To była obecnie najważniejsza sprawa, przeprowadzić rozmowę
z Krystyną Jeł'°'::'icką, jeśli w ogóle była

Z.1J!Y P~łodzież
wać swój !kraj,

dzie się akademia ~?.ł<>br..a ku czci nleodżalcw3.N'."'O bcjownika o sprawę mlędzyna.ro
dowej klasy robotniczej, generalnego sekretarza WKP(b) tow. A. żdanowa.
Rrferat o życiu i działalności tow . .Żdano·

ROGOżNO ł'AP. ciem pokładów węgla

Jerzy Korwi!!

stał Andrzej Wierucki i uświadamiał
że patrząc poprzez gałęzi<) wiązu

Dziś, 30 wrz~[nia br. staraniem Towarzy„
stwa Przyjaźni Peł ·'·o. Radz.ieckiej w salil
zw. za.-. (Traugu!h S) 0 godz. 18-ej odbę

Sam.i nie wiemy. co pos„adamy

jemnicą".

To

ZMP

antysowieckie tory, alby je wykorzystać dla
swoich interesów klasowych. Nacisk pog:ądów
drobnomieszczańskich przejawia s:ę spl'\Cjalnie
mocno - stwierdza dalej oh. Zarzycki _ w literaturze, sztuce i nauce. Walk"! z ideal•atycznymi i drobnomieszczailskimi poglądami, o kla
.sowq t.r~ść nauki i ku:lt~ry musi. z;ialeź~ swo~
Je odb1c1e w pracy osw1a.towei 1 sWietl:cowej

- Dziękuję za informacje, zmusiłem pana do tak obszernej rozmowy, ale ma ona
duże znaczenie dla śledztwa.
- Czy byli już panowie u Krystyny Jełowickiej? - zapytał nagle Wierucki.
Hennert wiedział już, że pójdzie do niej
w towarzystwie Noska. To pytanie niewąt
pliwie zupełnie przypadkowe ujawniło od
dawna nurtujące ich przypuszczenia. Sk~d
tern.u człowiekowi przysz.ło. je~nak pytam~
takie do głowy? - zdziwił się Hennert i
uważniej spojrzał w ~niszc~oną, wychudzoną twarz ~tarego W1~ruckiego. Roz?1owa
zdawała się
glądą.ł

?o

zna~zme wyczerpyw'.1~· W~'

raczeJ na milczka, a przeciez mowił dużo i tak samo obrazowo jak syn.
Chciał zapewne pomóc mu przez naświetle
nie szczegółów, które go raczej uniewinniały i dlatego wbrew swemu zwyczajowi rozgadał się dość obszernie. Gdy rzucił to niespodziewane pytanie, przyjrzał się im obu
w bystry taki jakiś sposób, który mówił
więcej niż słowa. W oczach jego malowa-

ła się mądrość dużego doświadczenia ży.
ciowego. Może więc pytanie to nie było zu·
pełnie przypadkowe?
Nosek, gdy je posłyszał uśmiechnął się w

nieomylnie w stronę ulicy RadKto wie, czy nie czekało na nich
w mieszkaniu Jełowickich rozwiązanie ca·
łej sprawy.
Ulica pełna była krzykliwej dzieciarni,
przebiegającej tuż pod nogami przechod·
niów, przed bramami zaś domów stały
znaczne grupy lokatorów, którzy po posił
ku zebrali się przed nimi, aby porozmawiać
z sąsiadami i, co głównie tyczyło się kobiet poplotkować. Sędzia Nosek nie znał
tego dziwnego zwyczaju i czuł się bardzo
nieswojo nie mogąc uniknąć nieustannej
lustracji i napewno potem komentarzy.
Hennert nie spodziewał się niczego innego,
to też skrępowanie Noska dawało mu niemało satysfakcji. Poco lezie tu ze mną!
myśfał złośliwie.
Przed bramą domu, w którym .mieszkali
Jełowiccy, również stali jego mieszkańcy i
z daleka zainteresowali się ich osobami.
Dopiero ciemna klatka schodowa uwolniła
ich od natrętnych oczu ciekawych, ale i tu
ich nie brakło, gdy Hennert zastukał do
drzwi mieszkania Jełowickiej. Jeszcze ona
sama nie zdołała na pukanie to zareagować, gdy ukazały się już liczne pary oczu
błyszcząc bardzo wyraźnie w wąskich szpar
kach dwuskrzydłowych tu wszędzie drzwi.
- Proszę! - usłyszeli, ale starsza pani,
która zaprosiła ich do wejścia nie zadała
sobie nawet trudu, aby wstać od maszyny
do szycia, na której leżała letnia sukienka
z czerwonego kretonu w białe groszki.
- Dzień dobry! - powiedział więc głoś·
no Hennert. Na dźwięk jego męskiego gło
su; którego widocznie nie spodziewała się
tu usłyszeć, zerwała się bardzo gwałtownie
i spoglądając w kierunku drzwi wykrzyk-

rując się
wańskiej.

stronę Hennerta z dużym poczuciem humaru, zrozumiał bowiem również, że zostali
zdemaskowani obaj. Nic nie mówiąc szli n~ła:
tuż obok siebie najzupełniej , zgodnie kie- Jezus. Marii1.!

- Cóż t.o pani wita nas tak, jak widma.
zza grobu? - zapytał Hennert żartobliwie
niby, ale w gruncie rzeczy zaciekawiony
tym, co odpowie.
- Bo myślałam, że weszła córka! - od·
powiedziała po chwili namysłu.
- A to nie ma jej w domu?
- Nie. Wyszła w południe i pie wró·
ciła jeszcze do domu. Ale proszę, niech pa·
nowi{) pozwolą dalej - mówiąc to pchnęła
drzwi do pokoju i zapowiedziała, że zaraz
tu przyjdzie. Usiedli na głębokiej, staroświeckiej otomanie, która dźwigała na so~
bie całe skomplikowane rusztowanie z rogami jelenimi i obrazkami lasu nad wysokim oparciem dla pleców.
Mieszkanie Jełowickich składalo się z
kuchni i pokoju, do kuóni wchodziło się
który biegł
bezpośrednio z korytarza,
wzdłuż całego domu i prowadził do sześciu
takich samych mieszkań. Tuż za drzwiami
z prawej strony dużó miejsca zajmował
szeroki i bardzo już :Qodniszczony piec ku·
chenny, a z lewej ogromna i równie jak
otomana staroświecka szafa. Na tle ściany
frontowej obok okna, wychodzącego na
ulicę, zwalił się na podłogę kulawy tap·
cŻan, czy raczej tandetna kozetka, przed
równie
którą stała maszyna do szycia i
kulawy stół kuchenny, nakryty ceratową
do i pokojUl
serwetą. Przy d!"Lwiach. zaś
umieszczono kuchenny kredens i skrzynię
na węgiel. Całość nie mogła oczywiście za·
chwycić żadnego oka, nawet gdyby należało do mało wybrednego osobnika. Padło•
ga ledwie była zaciągnięta pastą, narzuco•
na ścinkami materiałów dopełniała całości
obrazu i jedynym spoczynkiem dla wzro·
ku było okno, za którym w dalszej nieco
perspektywie rysowały się mocno zieloną
<l. c. n. ,J
tonole.
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Plan inwestycyjny

włókienniczego

przemysłu

•owe maszyny - Nowe fabryki
Rozbudowa urządzeń socjalnych - Rozwój
•
t
bUd0Wft C wa mresz kamowego
IE:cu
IE:z••....

.....„e,·

„o... dz- na P•-eru; ~ '-:Jl••• •••
..._

_T rzy _miesiące poz?s~ały do !końca roik;u. Ni<:,
więc d:ziw:11ego , ze na.Jtęzsze głowy naszego prze
mysłu, mzymerow11_e, technky i przodujący ro·
bo'n1cy
'-"• . ' rozpa tru.ią w posz.c.zegó·Lnych fabry·
kach 1 w iramac h . ca. ł yc h gałęzi 1przemysłu pla·
ny pr o d u•kcyjne i mwestycyjne na rok przy·
.
.
iZły..
Między 1.nnymi odbyło się w ubiegłą nie·
dzielę . w Jok:;lu Naczelnej Organizacji Tech·
mczne1 .zebram~ .s towa ;zyszenia Inżynierów l
Techmkow W!oik:ienni.ko}V.
INŻYNIEROW1E. I TECHNICY RADZĄ
trakcie całodziennych obrad wielu mów
ców "".Y'Powiedziało si ę na temat pro·
.
J~ktu . planu mwestycyjnego w przemyśle włókienmczym w r. 19~9 przedstawionego _prze;;
~!~!. wnos-ząc don szereg. poprawek 1 wy·
Jąc . JJQd adresem autorow planu w1elM
.
.
.
postula'.0~·
0

W

<;:hociaz PIOJekl planu inwestycy1nego bę·
dzie ostatec~nie zatwierdzony przez Sejm Rze·
czypospo!Jtef dopiero w li stopadzie, jednakże
· · pu bi'iczną, a
· . opinię
wypada, zapozna·
. .c z n im
.
szczego_Jrue opinię robotniczą stolicy przemy·
- . Łódź ·
a/up włokienniczego
· kt 1
1

.

Panu u„egn:e wprawdzie niejednej

ro ie

Je~zcze
łozerua
gną.

mod.yilkaCJi, ale podstawowe jego za·
prawdopodobnie zmianie już nie ule·

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PLANU
NA ROK 1949
lan inwestycyjny p.rz.emyslu włóki ennicze·
go wychodzi więc z re.łożenia, że rok 1949
jesł ostatill'im etaipem Planu TrzY'letniego, a je·
dnocześnie ws~ępem do Sześcioletniego Planu
produkcji i inwestycji na Iata 1950 _ 1955.
. ·Plan inwestycyjny Skonstruowany jei;t poza tvm z punktu w;dzenia konieczności stwo·
r.zema bazy technicznej dla zrealizowania wzra
l~ającego .Planu produkcji, który w porówna·
nm z rokiem bieżącym przewiduje wzrost wy·
t~órozości w poszczególnych branżach włó·
kiennJc.zych w granicach od 17 do 36 procent.
Plan inwestycyjny na rok przyszły stawia
90?ie przede ws~ystk.im za :zadanie odbudowę
ZilJSZCzon~h obiektów, wysuwając na pieTW·
&y P!an rekonstrukcję zakładów w mniejszym
stopnm uszkodzonych.
Dopiero Plan Sześcioletni pr.z yniesie rozbudowę przemysłu na znacznie szerszej bazie, u·
nowocześnienie istniejących faibry'k (park ma"
szynowy, urządzenia technicme, socjalne itp./
ora.z budowę wielu nowych obiektów, pod·
czas, gdy plan na rok 1949 stM1owić będzis

P

podbudowę pod Plan Sześcioletni.

~
KONCENTRACJA WYDATKÓW
rys charakterystycZIIly W1Szystkich
Jako
tych inwestycji występuj e w ramach po·
plany i studia. na roboty budowlane, roboty
inżynieryjno-montażowe, zakup urządzeń i ma szczególnych branż tendencja do skoncentro·
szyn {włókienniczych i obrabiarek), na zak u ·p wania wydatków na kilku tylko, ale za to najsprzętu i fawentcrrza dla zapewnienia bezpie· ważniejszych obiektach. Oznacza to, że w ro·
czeństwa pracy i higieny [ be.'Z!pieczeńo!;twa ku przyszłym wiele zaikładów nie będzie jesz·
przeciwpożarowego, za1kup wszelidego rodzaju cze mogło przystąpić do prac jnwestycyjnych
narzęqzi, przyrządów roboczych i ipomiaro· 1na więk-.;zą skaJ.ę. Wyszczególnienie tych za·
wych i wreszcie różnego rodzaju wydatki no kładów pracy, które ko.rrz.y.stać będą w roku
rozbudowę urządzeń socjalnych oraz szkol· .przyszłym z większych kredytów wymaga od·
nictwa zawodowego. W tej grupie przewiduje I dzielnego omówienia, co też uczynimy w jed·
się również w ydatki mające na celu rozwój nym z następnych numerów naszego pisma.
BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE
placówek naukowo-oadawczych.
Kwoty przeznaczone na zakupy zagranicą I szczegó.lnie wiele uwagi poświęcono pia·
nom budownictwa mieszkaniowego. Jak
zuży~e zostaną na. s.prowadzenie do Polski ze·!
spolo"'. przędzalniczych, maszyn ~? produk· już wspomnieliśmy, na budownictwo mieszka·
Cjl włokien sztucznych, turbozespoww i s1lm· • niowe przeznaczy przemysł włókienniczy w
~ roku 1949 jeden miliard i 110 milionów zło·
.
.
ków s·pecjalnyc~.
Remonty ika;p1-talne obejmą utrzymame ma· tych 73 proc<>nt tej sumy przeznaczonych zo·
szyn i urządzeń technicznych w stanie st·ałej 1 stanle na budowę nowych domów miesvkal·
sprawności i remonty budynków łącznie z in- • nych względnie na dokończenie nowych ob iek
· 1 tów mieszkaniowych. Reszta natomiast, to jest
·
k a.na:l'1zacyjnym1,,
·
·
· · wo doc1ągowym1,
s t a1aciami
~ 27 procent pójdzie P.a roboty związane z od·
oświetleniowymi itp.
·
h d omow.
·
b u d ową zmszczonyc
zwró
.
.
.Co si ę tyczy nowych inwestycji warto
4S5 MILIONÓW ZŁOTYCH
cie uwagę na to , że p.rzewiduje się między m·
NA B OWNICTWO MIESZKANIOWE
nymi budowę kilku roszarń lnu i konopi po
,
UD
prawej stronie Wisły, w okolicach do tej po·
lów kapitalnych.
Pierwsza :z tych grup obejmuje wydatki na

I

ry bardzo

z

słabo uprzemysłowionych.

W

ŁODZI

0

To'

..,Grunt
londyńska z(JJ!11)eścllo

Nie lak dawno prasa
ilust.rowa:nq fotografiami „Sagę rodziny Mor•
risów", tym różniqcq się od „Sagi rodu For·
sytów", iż Morrisowie to biedacy, nie mafqcy
nie tylko forsy, ale nawet - mieszkania. Nie
mogqc wykołatać nigdzie dachu nad glowq dla
za·
siebie i swego nieletniego potomstwa jęli wreszcie „lokal" pod gołym niebem na
ten
Fakt
1"ednym z przedmieść londyńskich.
wywołał właśnie pewne „wraże.n.ie" w angiel·
skich dziennikach , nie mógł go natomiast wy·
wołać u ci.oci mojego przyjaciela Kazia, za·
palonej czytelniczce „Głosu Anglii" i przy·
sięgiej słuchaczce BBC.
- Skutki wojny - oświadczyła ciocia, sta·
jąc „z punktu" w obronie angielskiej gospo·
darki mieszkaniowej. - Kraj zruj.nowany, nie
i już. Z próżnego
ma wolnych mies.zkań sam Salomon nie naleje.„
- Nalałby w tym wypadku, nalał - zau·
ważył Kazio - tylko, że Anglia, niestety, Sa·
lomona nie posiada. Posiada zaś - jak donosi
prasa londyńska - około 200.000 domów prawie próżnych, bo zamieszkałych nie więcej,
aniżeli przez jedną do trzech osób. Są to oso·
by, naturalnie, bardzo bogate, właściciele sze·
regu posesji i mieszkań, wygodni „dziwacy",
wo b ee b r ak u us t awy o przymuso·
którzy wym kwa.terunku - po prostu nie wpuszczają
nikogo do pustych domów ..•
_ Bardzo słusznie - przerwa/a ciocia, k·td·
ra dotąd nie może przeboleć utraty swoich
przedwojennych dóbr. _ Własność prywaln(J
_ rzecz święta. Nikt nie ma prawa zmuszać

globa_lnej sumy pr.zeznaczonej na bu·
PLAN NA ROK 1949 _ OGNIWO ŁĄCZĄCE
dowmctw. 0 i:ii eszk~10.we proJektu1e się właściciela domu, by zakwaterowywał Bóg
PLAN 3-LETNI z PLANEM 6 -LETNIM
/ ty h n do wie jaką hołotę. I ogromnie dobr.ze, że w An·
I
3· o
." glii to uznajf!. Praworządny kwj, solidne oby.
chociaż plan inwes1ycvjny na ro'k: 1949 sta· I wy?sygnowame :> n:ii JOnow z 0 c . a
nowi z zasadniczego -punktu widzenia zam konc_zerue budowy osiedla im; Montwiłła Ml·
kniętą całość, w inien on jed.nalkże niezależnie : recki. e~o w _Ł?<izi, a _135 milonow na odbudowę czaje, no, i tradycja. Grunt - to tradycja.
W tym wypad·
- Nie - sprostowałem. od tego harmonijnie wiązać się z planam.i lat I ~rugi;1 .częsci kolonJJ na Stokach. ~z~acz~ to,
ze Łodz. otrzyma . .od przemysłu włokiennicze· ku: nie - grunt to tradycja, ale tradycja popozednich i na•stępnych.
Dla·tego 30 jprocent wydatków inwestycyj· go łączn:e 485 milionów z/ na budowę no~yc~ to grunt.
- Przecież to wszystko jedno? - żachnęła
nych pr.z eznacza się na ko.ntynuowanie, wzglę mieszkan. Stanowi to około 44 proc-. ogol~ej
dn ie zakończenie robót podjętych w r. 1948 i kwoty przeznaczonei. na to. przez wl_oktenn~c· się ciocia.
- Bynajmniej. „Tradycja to grunt" jest zna·
w latach po·p rzednich, a 21 ;procent przewiduje I two. CZPWł. decyauiąc . się ~~ ta_k1 podział
s i ę na robo·ty, które będą rozpoczęte w roku I W7ll ~~ pod uwagę, okol!.cznosc, .z~ _znaczna ną anomalią systemu angielskiego, przestarza·
dzikim w dzisiejszych warunkach przy-szłym, ale 7JTeaJ izowane zostaną w latach częs~ p_rzemysłu. włok1enmcz~g~ m1esc1 się w łym następnych. Pozostałe sumy ;pr.z eznaczone bę· Ł?dz1, iak ro.wmez fakt 1.stmema bardzo. c 1 ęz· prawem, które upoważnia do pobierania ren·
tlą na iprace rozpoczęte i zakończone w miku k1~h w~runlkow. m1es1.1kamowych w Łodzi. Są· ty od każdego gruntu, na którym stoi dom.
dz1my jedn~, . ze kw~ta ~sygnowana na ten Właściciel domu (który właściwie jest tylko
1949-ym.
z drug iej strony warto podkreślić, że w la· cel dla Łod~1 i w ogole iest stan_owczo zby~ okresowym dzierżawcą) płaci cały czas haracz
tach 1946 _ 1948 wydatkowano kiilka mi'1ia11- mała. A-le i o tym kiedy mdz1ei obszerme] właścicielom gruntu ...
- Trzeba dodać - wtrącił Kazio - :te
dów złotych na te prace inwestycyjne, które na.piszemy.
znaczna część gruntów w Londynie należy do
320.000 METRÓW SZESCIENNYCH
kontynuowane będą w rorku przyszłym. I że
Otóż ostatnio wy·
z~inwestowanie wymienionych kwot w bu· WŁADZ KOSCJELNYCH.
prace rnzpoczęte w roku przyszłym pociągną
downictwo mieszkaniowe pozwoli w osla· kryto tu piękną aferę. Jak się okazało za sobą aż do chwili ich pełnej real~zacji w
latach następnych wydatki w wysokości bli· tecznym efekcie na oddanie do użytku w ro· WŁADZE POWYŻSZE OD SZEREGU LAT POku pr.zyszłym w skali ogólnopolskiej 320.000 BJERAJĄ CIĘZKJE ZYSKI „GRUNTOWE" Z
sko 20 miliardów złotych.
CO OTRZYMAJĄ POS.ZCZEGóLNE BRANŻE metrów sześciennych przestrzeni mieszkan ia· DOMÓW, POŁOŻONYCH W PÓŁNOCNEJ
poszczególnych branż przemysłu włó· we j, z czego 130.0ÓO metrów sześciennych przy DZIELNICY LONDYNU, A ZAMIESZKAŁYCH
kienniczego najwi ększe nakłady inwe· padać będz i e na budowle nowe, a .reszta na PRZEZ .„ PROSTYTUTKI.
- To niesłychane! - spiekła raka ciocla.
stycyjne poczyni, rzecz prosta, na jpotężn i ej · mieszkania odbudowane.
- W domach - na kościelnym gruncie? A/et
PLAN BĘ['ZIE WYKONANY
sza z nich - przemysł bawełniany. Nie o wie·
pian inwesiycyjny na rok 1949 ogółem bio· takie domy powinny dawać pomieszczenie /U·
le mniejsze kwoty otrzyma przemysł włóki en
rąc, przewiduje znaczne powiększenie na· dziom porządnym, tym, jakżeście mówili, Mot·
sztucznych mający przed sobą tak szerokie
perspektywy. Natomia-st macznie mniejszy szego potencjału prrnmysłowego oraz wiele risom?!
·- Ba - uśmiechnql się złośliwie Kazio zakres prac inwestycyjnych przewiduje s i ę wydatków idących w kierunku po·p rawienia
kościelni właściciele qruntów dobrze, widać,
na razie dla przemys-łu w1!nianego, dz '. ewiar· warunków bytu i p1acy włól.miarzy.
Nie ulega wątpliwości , że plan ten, podob· badają GRUNT, na którym stojq lokatorzy
sk iego, jedwabniczo-galanteryjnego, dla Dy·
rekcji Roszarń Lnu I Konrnpi oraz dla Dyrek· nie jak w latach poprzednich dzięiki twórczej ich domów. GRUNT, ciociu, TO FORSA, a
cii Artykułów i ~kanin Technicznych. Naj- energii 300-tysięcznej r1.eszy włókni arzy zre· wszak o wiele więcej da się zarobić na k.."ch,
I niż na b. biednych Morrisach„.
mniejsze k•redyty otrzyma przemysł włókien alizowany będzie w całej rozcia1łości.
E. Tam.
W. Lemiesz
łvkowych.
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PROGRAM PLANU INWESTYCYJNEGO
pian mwestycyjny na rok przysz•ly - skon
struowany jest poza tym pod kątem wi·
dzenia zwiększenia rentowności zakładów, za·
bez-pieczenia ciągłości pracy w fabryce drogą
dostarczenia fabrykom ' zwi ę:kszonych dostaw
ei;iergii, racjonaliza<Jji ;produkcji i uzupełnie·
n:e tzw. wąskich_ przejść, to znaczy uzupełnie·
me tych . urządzen, które z uwagi na swój nie·
doroz~ÓJ'. hamują natura1lny rozwój całych
przedsiębi?rstw, branż czy też cał€go przemy·
słu . Plan mwestycyjny przewiduje rówinież utrzymanie stanu posiadania, przemysłu drogą
stałego, stopniowego odnawiania zużywające·
g~ się pa:rku maszynowego, urządzeń i bUdYlfl· lntferoelnc;~
kow oraz przy 'J'Omocy remontów kapitalnych.

nasz11ch CzqtP.lnihóUJ

Twórcy planu nie ropom.nie/i również o naj·
o CZŁOWIEKU. Szczególną
ważniejszym uwagę zwrócono więc na polepszenie warun·
ków pracy, podniesienie kwalifikacji zawodo· Szanowny Tow. Redaktorze]
Często czytamy w „Głosie" słowa krytyki
wych, rozwój urządzeń socjalnych i na polep·
pod adresem niektórych stołówek fabryczszenie warunków mieszkaniowych.

GARBARNIA Nr 1 BEZ STOt.OWKI
I

PowaŻl!le kwoty przewiduje się także na
wz.mocnienie ochrony przeciwpożarowej.
PONAD 11 MILIARDÓW NA INWESTYCJE
lobalna kwota przeznaczona w roku przy·
szłym na inwestycje 'Pfzemysłowe sięga
~lbrzymiej kwoty 11 mi'1iardów i 385 milionów
złotych, a na budownictwo mieszkaniowe je·
den miliard i 110 milionów zł.
W iporównaniu z sumą 5 i pół miliarda zł
na ten cel w rb. jest to dwuprzeznaa:oną
krotny wzrost.

G

nych. O wiele gorzej przedstawia się sprawa
tam, gdzie tej ~tołówki w ogóle nie ma. My,
pracownicy Łódzkich Zakładów Garbarskich
Garbarni Nr. 1 (d. Ursus) wiele możemy na
ten temat powiedzieć, firma nasza bowiem
jest jedną z niewielu, które nie umiały dotychczas rozwiązać na swym terenie problemu urządzenia stołówki.
Myliłby się ten, ktoby sąd?.ił, że nie posiadamy odpowiednie"::>
"' pomieszczenia na ten
cel. Miejsce na urządzehie stołówki znalazło·
by się. Należy tylko przenieść szatnie z fron
towego budynku na teren fabryczny (gdzie

byłaby rozwiązana.
Wprawdzie obecnie, na skutek energ:cznej
interwencji koła partyjnego i Zw. Zawado·
wych, zaczęto mówić u nas o urządzeniu
stołówki, jednak jak dotychczas, problemu
tego w dalszym ciągu nie rozwiązano . Zywimy poważne wątpliwości, czy r.ała ta akcja
znów nie skończy się tylko na słowach, ponieważ już raz zostaliśmy podobnie rozczarowani. Chodziło mianowicie 0 urządzenie

łaźni.
Parę miesięcy temu po naszych usilnych

i"nterwencJ'ach ki· e rowni"ct wo za kłado'w p rzyKwota pozeznaczona na inwestycje przemy·
stąpiło do urządzenia łaźni. Podobnie, jak i
słowe rozbita jest na fu:ndusz przeznaczony
obecnie, rozpoczęto kampanię słowną, nastęna inwestycje w ścisłvm tego słowa znaczen iu
pnie podjete zostały nawet pewne kroki w
oraz na renowacje, rundm;z przeznaczony na
.;S;;:p;;,,;r.;o;,,,;w,;,.:,ad;;:;;,z'.l:;n;,;,o;;_m;,;,;:i,:a.:;n:o~w:.;i:c:.;le:_w:.:;an
;.ie,;,r,..u;;;n;;;k;,;.u;;;;,.·
a~lu_n_d_u_s_z_r_em_,_o„n_-_n_i"".'e'."""b_r_a_k_m_ie„j_s_ca_>_i_k_w_e_st•i•a-io_k_a1_u_s_t_oł_6_w_k_i_t;,;:y.;m~.;,;k;,
_
_a_z_n_.
r
·
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francusk·1e1· partii··

ny, natryski i już miano przystąpić do dalszych robót. Niestety. na tym skończyło się
wszystko. Wanny i instalacje do natrysków
poleżały u nas parę dni, następnie wywieziono je w niPznanym kierunku. A łaźni jak
nie było - l:ak nie ma do dnia dzisiejszego.
Ponieważ obecnie ma się urządzić jedno 1
drugie (łaźnię oraz stołówkę) zwracamy się
z apelem do ,,Głosu", aby na łamach swoich
zamieścił tę całą historię. Obawiamy się bowiem, aby tak jak poprzednio, nie skończyło się wszystko tylko na obiecankach.
" b arn i N r. 1
p racownik ,_.ar
(d. Ursus)
(nazwisko i imię znane Redakcji)
Od Redakcji
Gdy na skutek powyższego listu wydelegowaliśmy na&zego współpracowni ka na miejsce,
aby sprawdzić stan powyższy. spotkała nas

~~~~::;u
· Iistycznej ;;~~~yn~~:szz~e~dn~ó:~~:
Zakładów,
wejścia
SOCJa

. We. francuskiej pa~tii. socjalistycznej, o~ła· j wstanie '!)rzygotowywa.ne o<l przeszło roku na kich starań, by rewizja procesu została doko·
b1one1 opowa.zme rozdzw1ękami na temat głow· ·na1w1ększej francuskie] wyspie afiryikańslkiej nana i s.prawa ta została wn iesiona pod obra·
111y~h. zagadni.eń z dziedziny polityki wewnętrz zostało szybko stłumione. Ma·lga-ska Partia dy parlamentu przez socjalistycznego deputo·
neJ l zagramcznej, powstał poważniejszy kry· N i epodległościowa została o5'karżona przez wanego, Minjoz'a.
Mini-ster Yvon Delbos oświadczył jednak, że
zys. „N~ z,nalk_ protestu .Pne<;iwko „zuchwałej francus~ich plantatorów o kierowanie a.lkcją
grze ~1erowructwa parta, ktore stara s: ę „za· powstanczą. W związku z tym wspomniana rząd jest temu przeciwny i zażądał, by spra·
chować t.w~rz" i ula.godzić opii;iię puhl.iczną, partia została wyjęta s,pod prawa, a trzej de- wa ta została odłożona na czas nieograniczo·
a z drugie] strony me przeciwstawia -.nę re- putowan1, występujący z jej ramienia za-stali ny. Socjaliści zgodzili się wówczas szybko na
.akcyjnej polityce rządu, ~i ęciu socjalistycz· deportowani na wyspę, gdzie miała octbyć się wycofanie swego wniosku.
Lewicowy republikani•n, d' As!ieir de la Vi·
rozp.rawa. Na żądanie socja'l istycznego mini·
nych , de,1mt?wanych wystąpiło z partii.
Najbardziej znany z nic.h jest prof. Paul Ri· stra kolonii, Marius Moutet, zostali oni pozba· gerie przedłożył wówc.z as wspomniany wnio·
vet: antmpolog, dyrektor „Musee de l'Hom· wieni n i etykalności poselskiej. (Syn Moutet'a sek, jako swój własny. Nastąpiła wówczas
me' · Ponadto wystąipitli z .partii: Lanine Gueye otr.zymał kierownicze stanowi-sko w potężnym różnica zdań i ku powszechnemu zdziwieniu,
gruoa socjalistyczna wstrzyma/a się od gło
banku madagaskarskim) .
z Dakaru, Rabiet, Sylvendre, oraz Dion Rozprawa przeciwko deputowanym z Mada- sowania nad swym własnym wnioskiem, któ.
.
członek ~a?.Y Republik~.
w. 111'.łjbhzszym czasie spod~1ewane jest u· gaskaru okazała się tragiczną farsą. Ki.lku so- ry ostatecz.nie został odrzucony większością
atqpieme. s. ~~!szych członków grupy parla- cjalistycznych prawników francuskich, którzy 100 głosów.
Następnie wyszło na jaw, że kierownictwo
mentarn~J, _Jeś.11 . „st.ałe bezwstydne ~onszachty udali . si ę na wyspę, by wystąipić w obronie
s reakCJems~~i me . z~staną zastąp10ne poh· oskarzonych, ośw i adczyło, że miały mięjsce partii socjalistyc7mej umówiło się z premierem
fakty bicia świ adków i oskarżonych, oraz fał· Queui11e, że zgodzi się na wycofanie propozy·
tyką pr~wdzi_w1e sociahstyczną".
Bezposred~im . powodem powstania kryzysu szowanie dowodów, co sprawiło, że postano· cji prze<prowadzeni·a rewizji madagaskaPSkiego
była ~omed1a, Jaka rozegrała się w parlamen· wili oni zrzec si ę obrony. Wspomniani praw· procesu, w zamian za odłożenie wyborów sa·
Cl~, ~iedy io socjal!stycz.ne. kierownict~o od· nicy powrócili. do rrancji i ro~oczęli kam· morządowych. P.restiż socjalistów niewątpliwie
m; emło ~we s tan?w1s!ko , zaięte .prze? kilkoma pai;uę, domaga 1 ą<ą s t ę przeprowadzenia ponow nie zyskał na tym oburzającym i cyniczmym
mmut~m1, . iprz.e01w~o bezwzględnej polityce neJ . rozpraw"., poza te:enem Ma.da.gaskaru. j kupczeniu zakulisowym, na iktórvm m:z.vb'llani
!kolorualneJ l reo•esiom na Madaaaskanz€. Po· Partia soc1alu;tvcr.na obiecała do.łozvc wt!llleJ· zostali na aoracvm uczvnku..
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!ze°:-una teren
trudniając również widzenie z sekretarzem
miejscowego koła PPR-u. Po długich oczekiwaniach uzyskaliśmy wreszcie możność pomówienia w portierni z tow. Sobczakiem,
który stan powyższy potwierdził, jako zgodny
z prawdą.
Nigdzie nie odmawia nam się wejścia na
teren Zakładów pracy. Wręcz przeciwnie,
wszędzie zarówno załoga , jak i kierownictwo chętnie dzieli się z nami swymi sukcesami i bolączkami.
Jak nam wiadomo, w podobny sposób potraktowana została tutaj delegacja Zw. Zawodowych. i partii politycznych. Uzasadnione wobec tego wydaje się przypuszczenie,
że nie wszystko na terenie Garbarni Nr. 1
jest w porządku.
Sądzimy, że Centralny Zarząd Przemysłu
Skórzanego pouczy dyrektora garbarni Nr. 1
i wyciągnie konsekwencje w stosunku do
winnych
Czekamy na nlezwłocine wyjaśnienie wszy
stkich poruszonych wyżej spraw f odpowiedzi na wszystkie DO&ta)!Vione WY:ieJ oytanla.
stawicielowi

f

,~" ąj'""~lj'1j"'.:;h fłlilłllłb~.:"C"fi
„ 5 oo don.ów
~l!L~~-~L~
wykorzystane
celowo
będzie
kredytów
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•
k
)
•
d
•
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Lód ź !lir ze pro"' od zl re n1ont

145 miiionó • •
Specjalna K

ISja I

raCJODa
CZUWaJą na
potrz e b. p oszczego'l nych posesji·· 1.· s k~
ya d &n.1·e
odpow1~dn1ego raportu Nadzwyczainei Komi·
sji dla właściwego wykorzystania i rorzprowadzenia zatwierdzonych przez Radę Państwa
fu.ndU5zów.
Zaznaczyć trzeba, że sprawność prac pod·
OmlSJe

O

k Po przy'Znaniu Łodzi przez Radę Państwa
retly tó w w sumie 145 m1/ion6w złotych, prze
znac zonych na remonty, przed miastem stftJlę·
ło don '.osłe zadanie właś ciwego 1 celowego
ich rozdzialu.
SPQśród 500 wybranych do remontu domów

wszvstkie raz jeszcze zostaną dokładnie obejrzane celem śds!ego oznaczen ia zakresu i ro·
dz.a3u szybk:ch prac zapob iegawczych.
W tym celu Miejska Rada Narodowa ustaspecjalną komisję w 6-cioosobowym
now i ła
składz i e na cze.le z prezydentem m iasta, przedstawicielami partii politycznych, Li9i Kob iet,
OKZZ-tu i przed6taw iciela Kontroli przy Rad,:e Pa1i:stwa. Kom;s ja ta powołała podkomi·
sje, składające s i ę z 5-ciu osób, które urzędo
wać będą w następujących punktach: dla pól·

łunacy

· ·· za 1ez· eć będz1·e w w1·elk 1e 1· mi· erze od
k om1s11
ścisłej współpracy z komitetami domow ymi,
które znając dokładnie potrzeby i braki swych
domów potrafi& najwłaściwiej określić rodzaj

niezbędnych ittwestycji.

Wdzew

OJechóN

UWAGA, !ITUDENCl!
Okręgowy ZAMP zawi'ad~mia, że
rejestracja członków odbywa się w $ekre·
tariacie Związku przy ulicy PiotrkoWSkiej
Nr 4g (II p.) w godzinach 11-Ui.
człon·
Członkami ZAMP-u stają się byli
WICI"
kowie AZWM .,ŻYCIE" , ZNMS.
Zarząd

„

nocnego rejon.u mi asta - Łagiewnicka 37, dla
Kilińskiego 94, dla południo
wschodniego wego Lokatorska 10 i dla śródmieścia - Piotr·
kow's.ka 110.
ciągu najbliższych dni owykazy budynków„ zakwa·
lifikowa.nych w ich rejonie do remontu. Oho·
jest wyszczególnianie
w!ązk'em poc~ kom'sji

Pod·kom''Sje te w

trzymaj ą dokładne

~otlz!ny ~przedaży masła
wsk?epach spożywcżych PSS

ncrta1Kowe

Brygada terenowa „Służby Polsce" dzielnie p1 acuje przy odbudowie ważnego węzła
wego na linii Widzew - Olechów.

o

Wobec trud.nośd, jakie o<;tatnio dały się
odczuć na rynku masła, wł.adze nasze poczyr! i ły szereg kro'ków dla unormowania stosun•
ków w te j dz.iedz~nie.
W wvn iJrn porozumienia zawartego między
Powszechną Spółdzielnią a OKZZ w sklepach

eny
wprowadzone od dnia 1

i ZMD. a także czbnk.owie odno6nycb or·
ganizacj' młodzie:i:owych, którzy w roku
1948-49 wstąpili n-a Wyżs"te Uczelnie. n ·o konują oni wymiany f>W()ich leg!tyme.cji orga
nitacyjnych na l~gitymacj.e ZAMP--u w teJminie do dnia 15. 11. 48 r.
Wszyscy CTlonkowie w. w. organizacji,
którzy do dni-a 15. 11. br. nie d".}konaj1.ł wy. mianv legitymacji, przestają być członktnni
ZAMP-u i będą mogli być przyjęei do orga
nizacji w normalnym trybie obowiązują
kole jo· cym wszystkich
studentów I &kreślonym
odoowiNlnim1 H statutu ZAMP u.

żywn śc"
października

PSS-u od 1 pa ź dziern i ka wprowadzone wstaną
Ko~isja CenIJikowa zawia<la~ia .. iż z dniem j mąka żytnia 65 proc. - 40 zł w hurcie i 46 zł
dodatkówo nowe godziny sprzedaży masła, a
mianowicie rano między gorlz. g - 13-tą i tyo 1 pazdz;.ern1ka br. wchod;:ą. w zyc1e nowe .po· w detalu; mąka pszenna 97 proc. - 46 zł w
zyqe w pows:zechme obowiąząi ącym cenmku., hurcie i S3 zł w detalu; mąka P"Zenna
18-tej.
połndn'.u od godz. 15 Za masło osel,k owe płacić będziemy 480 zł , 72 proc. - 57 zł w hurcie i 66 zł w detalu;
W ten -s.posób wszyscy ludz:e pracy czynić
60 zł w hurcie i 70
30 zł za kg , mąka pszenna 67 proc.
będą mogli te n'.e.zbędne sprawunki w pner- -za kg, mąka żvtnia 7'0 proc. wie obiadowej lub powracając z pracy do do- w hurc ie i 35 zł w detalu; mqka żytnia l zł w detalu; mąka pszenna 50 proc. - 66,50 zl
82 proc. - 32,50 zł w hurde i 38 zł w detalu; w hurcie i 77 zl w det.alu. Kasza jęczmienna
mu.

~a

en~

b.r.

63 proc. - 41 zł w hurcie i 48 zł w deta.lu1
pęcak - 41 7.ł w hurcie I 48 z.ł w detalu; ka·
sza perłowa 46 proc - 53 ~ w .h urcie i fll 7.ł
w detalu: płatki owsiane - ii1 7.1 w huicie
19 u w
t 71 zł w detalu; k~szka manna hurcie i 92 z,! w detalu. Ch'll!b tytni z mąki
97 proc. - 29 zł w hurcie i 32 zł w deta1u
za 1 kg, chleb 'Żytni z mąki 82 proc.-30,50 zł
w hurcie i 3-4 tl w detalu; chleb żytni z mą.ki
65 proc. - 42 zł w hurcie i 46 :tł w detalu;
chleb nałęczow~ki - 52 u w hurcie i S? zł
w detalu; chleb pszenny z mąki 97 p.roc. 41 zł w hurcie i 52 zł w deU!.lu. Bułki pszen·
ne z mąki 67 proc. (50 gr) - 4 rl w hUicie
i 4.50 zł w detalu; bułki P6Zenne z mąkił
67 proc. (lOO gr} - 8 zł w hurcie i 9 zł w de·
talu, i bułki 2 takiej samei męki 400-gramowe
- 28,70 zł w hurcie i 32 zł w <ietalu. Chały
z jajkliem 11 mąki l)6Zenne.i 50 .proc. (200 gr) 21 zł w burd'! i 24 tł w detalu . Ch11ły 4QD.gramowe - 4.'3,50 zł w hurcie i 148 żł w detalu.
Chleb pszPnnv SternmetU! graham w o-pakt>wamu PoK;kich Zakładów z.boiowych - SA 'l:ł
w hurcie i 60 "Zł w detalu -ia 1 kg. Chleb żyt.
ni fteinmeh:a - 36 zl w hmde i 40 zł w de·
talu

eJ.ektrvczności

Prz ysteouiemy do

o

.

Zarząd

Szczep.

111f łu~ow: e węzła

przy

Dnia 30 września 1948 r. o godz. 19-ej W
sali Geyera przy ul. Piotrkowskiej 295 odbę·
· Kobiet Na
dzje s i ę wieczór świetlicowy Ligi
' ł , .„
K .
r
ilm pt. " wiat mi osci '
program złożą się:
recytacje, tańce i śpiew, na który zapraszamy
członkinie i sympatyczki Ligii Kobiet.

t

nym wy onan1em ro O

od ·lutra

W nadchodzącym okre;ie jesieni i zimy , \ Za zużyc:e energii elektrycznej ponad nor· ~aibardziej os'.ilczędn1', t;z,czególnie w godzi·
kiedy dni stają się krót~ze, elektrown. ;e w my orzewi<lziane, - opłata wynosić bętlzie 25 zl n~h wielkiego na151Jenia.
d
Pełne zrozumisme i ścisłe prte6trzeganie
wó jnasób zw1ęks.zyć muszą swój wysiJ:ek. Do za krcżdy kWh.
Dla lokali niezamieszikanych wvznaczona przez ogól powyższyc.h tar:ządzeń zapewn: cią·
wzwstu ·e nergii. potrzebnej dl~ pn.emysłu •. d?:
choazi. w tym oKr~ie z~ticzme. wt ększ:a ilosc wstaia norma w wysokośct 75 procent zuży· {Jlq dostawę eńergii elektrycznej do Wfi"Zy;;te?ergn ~lektryczneJ, zuzy:waneJ na oswi-etle- c '. a zeszlorocznego w poszczególnych m'es:ą· kich mieszkań, a przede w;;zystktm stały !lo·
pływ światła dla przemysłu. który dz:ęk\ na·
n;e. V/taaze energetyczne Jeszcze w 194S-.<'.b ro cach.
Ograniczenia .powyższe nie są dla ludności szej o;;zczędności pracując n •eprzerwame me
ku zam6W!ly zagran :cą -niezbędne urząd'Zenia
prądotwórcze, których uruchom i.enie zwiękt;zy specjalnie kłopotl i we celem ich Jeiit korzy- zmn;ejszy produkcji naszych fabryk.
s
·b · k
·
.. 1 kt
moc dyspozycyiną. Ze względu 3ednak na dlu· t .
gie ~rm~y d~~~ potrzeby odb~~ów z~1~!n1e~ e~r~1 ee ! y~w s~-J~.~~~~~~~~~~~~~~~~~z~ep.w~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
spoko:ć będzia można dopiero n ie wcześn iej , ·
niż za rok. Do tego nasu n i ezbędne są pewne
ograniczenia, dzięki którym ludność miast I
wsi zapewn '.oną mieć będzie ciągłość w do·

ozkl d jazdy autobusó"W"

stawie

ażny

od dn··a 3-go h.
1-

h.1$Ioryk„ w ra
„
przy1az11

c•••Ab o lodzi· -

światła.
Łodzi i województwa łódzkiego ognini·
te obowiąz y wać będą ml 1 paźclz:erni·

m.

KS

Dla
czenla
Pi ątek - ł.ęciyca 6.3U, t~.00. Łódź - Piotrł.6tl'f - Łowicz - Cąbin 16,00. Łódź - To· Łódź - Piątek - Kutno 1,5.00. Piątek Kutno
ka. Od dnia tego obow ; ązuje za·kaz uruch-aków 7 OO a.on. 9 OO 11.00, 1340, 15.UO. 1700
Sieradz - 7.00. Łódź - Poddębice - Turek - Kon:n Inowłódź 18.00. Łódź młama pomp stutl'liennych z napędem elek- : m;iszów tryc:z.n ym we wszystkich posesjach od godz. j Kal :sz 15.'!5. Łódź - -Poddębice - Kolo 15.:.!0. 15.00. Łódź. - Łow1rz - Kernoz1a 15.15. Łódź 19.00. Łódź - Poddęlm:e 9.00. 14.30, 16.00.
Podd-ębice
P;ątek 13.00, 16.30. Łódź Łódź 6 - 12-ej i od 16 - 22-ej. Zabronione jest .
Pęczniew 17.00. Łódż - Piotrków - Ra•
Zł.
dl
używani e w dni powszednie wszelkich grzejdom 6.00, 13.00 16.00. Łódż - Tomaszów -li
ftJ11i
ników elektrycznych od 6 :--- 13-ej. i od zmierz
Radom 6.30. Łódi Odrzywół Oponm~ •
chu do 22-eJ. Zakaz ten me obowiązuie lokalt •
Łęc?yca .- Swmice 15.30 Łódź - Toma6ZÓW
w piątek odczyt rof. Uda cew.a
całkow'.cie zelektryfikowanych, gdzie nie ma
7.00 -8 OO. 10.00 14.00. 16 OO, 17.00. 19 OO. Łórlź
. .._.
•
. . .
innych możliwości zag rzan.ia posiłku. Poze
W piątek dn. 1.X.b.r. prz~'Jet!dzają do l:Jo-! 'SYtclU Łotlz.iuego (Narutowicza 68 parter) - Poddębice - Turek ? .OO 14.00 16.30. 17.30.
tym dla mieszka1i, w których .zna jdu'ą się dz :e
ci, dla każd ego dz'-ec.lrn do 1at 3-ch pr-zyz.ne- dzi wyi>ltni hi,torycy ra~zim:cy, .profesoro- i odczyt na temat ~wią.mny z Wio~nl\ Ludów. Łódź - Warta - Turek 7.00, .16.00. Łódź Warta 14.00. Łódź - Widawa - Wieluń 7.30,
wan1! będzie dodatkowo po 8 kilowatów m ie· wie Uniwersytetu Mos~l!W5'•iego TRETIA· 1
1 XOW i UDALCaw: Prał. Udalcow wygłosi
17.00. Łódż - Sieradz - W1-eluń 1.00. 16.30.
Instytut Historyczny
sięcznie.
1
Uniwersytetu Łódzkiego Łódź - Wars-iawa '6:00, 7.00. 8.00. 9.00. 11.00.
Co. do sklep6.w i Instytucji obowiązywać I w dniu przyja~du 0 godz. !'7 w Auli Uniwer---- ~-~~ _ 13.00, 15.00, 16.30, 17 30, 19.00. Łódi - Zelów
__
_ ·-- - - -·- -reklam I
będz ; e zakaz uzywama przez me
15.30. lfi.00. 113.00. Łódź - P;ąte.k - Żychlin
śwletlnych, zaś żarówki, oświetlające wystaGłown~ 6.00, ..,.00. 8.00
1fl 00 17·00. Łódż ·
wy, n .e mogą przekraczać 40 V.
'!I.OO, 10.00. 11:00. 13.00, 14.00, 15.00, Hi.OO,
·
·'tiftVU ·i · li
~ W~I 111 U..
'Do czasu dosta,r czania mdywidualnych przy ,
·11.00 18.on. t9uo. 20.uo.
n~zl&
~Jtll'\NQ
działów energii poszczególnym za.kładom ne· ' .
Odiazd z AL Cmentarnej.
·korę
r--i-l-i->-~ - ~
m;eślniczym za pośrednictwem Izby Rzem~eślr1;
r
nkzej 1 Cechu , z<1bron1one Jest ITTuchamian'e ,
IITtJtorów elektrycznych od 6 - 12-ej i od 16-1
gl~~~;j~~~(iE3~~~,~~;~
22-eJ. Wszystk:m zskładum, pracującym na 1 18 grudnia 1944 r, a w'.ęc w czasie. w któ-, te znaresztowano, jedna z nich została &tra'~~J ~ 9 ~~--~-'.,.'-:::-TT...rh.łll!i.~'~"A'.
jedną zmi~nę i. podległym I:bie Przemysłowo- ~ym nwma:l każde dziecko w PolFce wiedzia- eona.
~.'.::°.....;; - ·
Handl;weJ n : e·do-iwołone iest u.rucham; ante Io że chwila wyzwolenia scę 7. bliża, Kazimierz . Wczuraj Gą-siorowski odpowradał ?rzed Sa - 1
·t1
·- ~
·. 1
.
.
.
.
„.
motorow elektrycznvch od 6 - 22-eJ. Zakłady
1
wmy
do
się
Przyznał
.
C?Kr~~owym.
,
de~
s"':'o.rą
zgłosił
Łodz~,
m1eszkan:ec
Gąs1orowsk1,
a
·Przemysłowo-Handlowej,
lzbie
podległe
zaś,
WCIĄŻ KRADZIEŻE.„
pracują-::e na dwie zmiany. rue mo!:fą urucha· współpracę w chail'akterze konfidenta do fódz- wyJasni:ł. 1z uczynił to pod przymusem. Po·
Na gorącym uczvnku kra-dz1e'Ży częśc' żeI sradał przyjaciółkę - Żydówkę, z którą ramiać motorów elektrycznych w godzi.nach od klogo gestapo.
Gąsiorowski motał w ciągu niespełna mie- zem mieszkał i podpisał deklarację konf:- .l laznycl! samorhodowvch ze sk1ładn1('y '>OO'mu
16 - 22-ej.
P.rzv ul. Skladowei 27 zatrzymann Preczyń·
Dla gos-pod"!r~tw domowych przy2nano .nor- siąca wydać w ręce gestapo szereg osób, o- . dencką, aby uratować jej życie i sobie.
1. skarżając je bądż o przynależność do pod-! Zarówno podczas dochodzenia. jak i na 5 •oeqo Wi;sława. Furmamaka Stefana ! Ga·
;
my następ.u iące,.
wera Karo1a.
.
d
d .
. .
h
.
j. b d'
.
h
Dla m1eszkan.a 1-.zbowego - 20 kWh, dla .
*
2-iz.bowego _ 25 kWh, dla 3-izbowego _ w~mnyc orgamzac 1, ą z tez o uc. Y.1anie się prze wo zie są owym me us.lal?.no, gdzie •1ra
za kradzież smarów maszynowvch na E=zko35 kWh. dla 4-izbowego w! ększego-45 kWh. od pracy. Na skutek tych domes1en osoby towana przez n :ego przyJac10łka przeb:vwa Z'lC'hodzi podejrzenie, że jest to z.my- dę PZPB Nt 1 przy ul Tymien1-e<\<reqn 26 za·
ślona postać. Zeznania świadków potwier- trzymano Fronckowsk ?-egr. Edmunda. zam przy
zarz.uty, objęte · ul. K~fręży Młyn Nr i> i -oddano do -dyspozycji
dz'.ły w całej rozciągłości
_
łi!i.
ilktem uskarżenia. Okazało się ponadto, ż.e wlddz 6ądowyc:h.
KRADZIEżE w PZT
Gąsiorowski posiada również .,bogatą" przeodbudowę
Za sy~tematyczne kradzież0 blachy w
sz~ość. Przed wojną odsiadywał karę więzie.
.
.
. .
W~ wr2'esn:u, ktcrry JeiSt miesiącem Or:tbu- weIBytet:.i .Łótlzkie~o, którzy tym razem pu- niB za popełnione fałszerstwo. Pracował rów t'ZT w ·Łodzi zatrzym'ano Kub'.akd Z-dzis:la_ wa. zam ·przy ul. Okrę11:0wej !9 i Jarzebslde
.
.
._
,
. .
..
dowy Warszawy, z0rgan.1zowa.ny 'Z-Ostał w. Łn· bvl! rekOrd zb1era1ąc naiw 1~ksze sumy.
• 1
I wc...i· .
•
Zd . ł
w lataon 192:8 30 w Brnadzie Politycz
Sµecialme uroczysty charakter m;ała 1b1or· 1 mez
dzi i w war·ewodztwte łodz.k1m 6Zereg zbtorek
zis'!lwa. zam p .zy u . . 1.k"Z1ęozne.1 o
go
k
..
t
k'
ło
.
'b
dał
· ·
·
· ·
·
·
··
·
sz.ereg oso , cz n ow 1'JB tu o- i przekazano . Qbu do d;%pryzycji prokuratuulicznych oraz .roznych imprez do,chodowych ka w dnm . 26 ·wrzesma zorganizowana przez n-e3 1 wy
ry.
.Związek St?warzyszeń ~pie.waczych m .. ,Łodz ; munistycznej.
.
,
m. ten cel.
1'rokurator liewenberg wnos:J 0 najwyż- 1
P:erwsza zbi.orka 1;1hc~na pr2eprowadzona,, w porozum1emu z Wo1ewodzk1m Komi.etem
'NA GORĄCDI UCZl'NKU
dnm tym urząd7.ona · szy wymiar kary.
na tereni:e Łod'l.1 1 wo3ewod2twa w dnm 5 bm.! Odhudowy Wa1s~a "'!Y·
N'ł -g0racym ucTynku krltdzleży wełny w
w 5-ou
d;iłii w wyniku 1.170.742 zł. z czego 303 ty>si-ą- były popl.6y <:horow sp1ewaczych
fi rmif' PZPW Nr 4 zahz:vmano Anttiniego
ce 66 zł prz y pada na samą Łódź .. Zbiurki na pun~toch naszego rn1astd Zbiórka ta przynio· . Sąd pod prz~wodmc~wem sędziego
t>arl:!Jli!! mias td p.i:zeprowc:dzała .młodzież sz.kul- sła nai w; ększce doch ody, które dotychcza!l nie sa skazał Gąsrorowskrego na karę tmiere1. Nowaka. zam. przy ul Rzgowskiej 270,

1
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ftuf „ndent gn·stapo
s'mmrc'1

Skazany na
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Stolicy
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~~t ·wpmc~
~i
dniu
Zb-tórka

12 września przyni~ła
1.215.195 211. Udział w mej brali .rówm.eż przed
stawiciele św; a ta pracv i mło<l:zież .sikolna.
19 wrześ n i a uzyskano około 1 m1hona --zł (do·
-k tadn ie ic-;3cz e nie o.bliczono). Wydatn<1 po·
mo.: 'IN . ,. ~ ',·'Jrce zo rmir. i10wnli .:tnrł.Pnr:: Oni ·
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ag AU*M
-MP

oblicwM.
objazdowych
ulicznymi z akcji kin
zb'órkamij"uze
na Fundu'S!Z Odbudowy Warszawy
wptvnęło
% .349 -:zł. z .;grające:g<? tramwtiju" ~B.917 .zł.
z„ r g~nizowano Townrez cały szereg innych 1m
rre-z Łódź nie 6ZCZedzi ofiar na odbudowę Sto· I
l'cv

.

•

.

•

i mzpowszechniaicie ..Gta

u

GLOS

Kronika ~abianic Pracownic·y

PABIANJG

PZZPJG

mówią

o swych

Zakłady
Zjednoczone
Państwowe
Przemysłu Jed.wabniczo - Galanteryj-

wymaga dużych remontóvv, które obecl
nie przeprowadzane w pośpiechu są
nego w P c:.bianicach weszły w okres , powodem postojów.
w którym pragną usunąć wszystkie
Mimo tych trudności, w miesiącu
swoje nied c ciągnięcia zarówno per- ką wrześniu produkcja napewno będzie
tem p r ndukcji, jak i w dziedzinie ży wykonana w 100-tu procentach.
Fabryka posiada . oddział Nr. 3 przy
cia politycznego i kulturalno - oświato
ul. Konstantynowskiej, gdzie przebudo
wego.
Fabryka znajduje się w bardzo złych wa budynku dobiega końca. Zostanie
centrali przy ul. 'M:o
z _________
lokalowych
warunkach
_ _ _ _ _.....
_ _przeniesiony
_ _ _ _ _ _tam
..__,...,_ _i_terenowych,
......_ _ _ _ _

z

KOMU WINSZUJEMY
Cz\t.rartek, dnia 30 września 1948 r.
D::iś: Hieronima

•
•
zyc1a

112

Dworzec Kolejowy
66
Zarząd Miejski PZPB. - 23
213
Telegraf
PPR. - 5

91

~

Książki

--:o:-

DYŻURY APTEK
Dziś

dyżuruje

apteka mgr Bolechowskie·

g') przy ul. Warszawskiej nr

zb

W najbliższym czasie na półkach księgar·
K I N A
skkh znajdzie si ę szereg ciekawych tomów
Kino , Robotn'ik" - „Postrach mórz" o tematyce radzi eckiej, wydanych staraniem
To ;varzystwa Przyjażni Polsko-Radzieckiej.
film produkcji radzieckiej.
Mar'<sistów szczególnie zainteresuje dzi eło
Kino „Polonia" - W pogoni za mę Kons.tantynowa pt. „Rola jednostek i mas lu·
zent, film produkcji amerykański€j
do w ych w historii". Są to rozważania na te·

pomagają

4

stołówka

mają

żne braki. Robotnicy skarżą się na złe
obiady i zbyt szczupły lokal stołówki.
gdyż ___. nie
świetlica nie istnieje,
ma kto jej zorganizować. Rada Zakła
dowa, której obowiązkiem jest dopilnować, aby urządzenia fabryczne, jak
stołówka i świetlica i t. p. stały na odpowiednim poziomie - słabo WY':vią·
zu.ie się z tych czynności.
pozostawia teź
Dużo do życzenia
dyscyplina pracy. Za pijaństwo został
niedawno ukarany obniżeniem. premii

przy budowie

Olechów.

Junacy rekru tują się z młodzieży pięciu po·
wiatów naszego wo.i ewództwa (radomsk iego ,
kutnowskiego, opoczyńskiego, wieluńskiego J
piotrkowskiego) . Brygada została uformowana
w początkach września i pracuje na tym te·
ren!e już około 3 tygodni.
Chłopcy pracują obecnie bardzo dobrze; wy
starczy popatrzyć na wyniki ich robót.
Junacy dziennie zatrudnieni są 5 godz.in, <i
potem zajmują się sportem, mają pogadanki
kulturalno-wychowawcze, .a także kurs przysposobienia wojskowego. Dowódca brygady
· h
· · d nic
·
·
H enry k s i·kors k'
.
się wsro
· 1 cieszy
mJr.
Junacy mają swoją
wielką popularnością.
świetlicę i wydają nawet własną gazebkę. Widać, że czują się tu doskonale, świadczą o
tym ich uśm : echni ęte twarze i zapał, z jakim
opowiadają 0 swo im obozowym życiu. A j
wyżyw i enie mają dobre, pełnowartościowe.
Rozmawiamy z kilku junakami _ przodow-

i

pouczaGa. nas

I

mat, kto posuwa świat naprzód - genialne
jednoslki, czy masy ludowe.
Historycy i politycy z uznaniem powitają
polskie wyda:lie zbioru mów Mołotowa. „Zywiol i człowiek" Ilina to popularno-naukowa
ks; ą żka o zwycięstwach człowieka nad wodą ,
ogniem, elektrycznośdą i innymi żywiołami,

węzła

Pierwsza Brygada Terenowa
Jesiennym przedpoludniem zajeżdżamy do
Olechowa. Z daleka już wi dać długie :nasypy
torów i pracu j ących przy nich junaków. To
I-sza Brygada Terenowa „Służby Polsce" po·
maga PKP przy rozbudowie węzła Widzew _,

eża~ą

Nowe wydawnict,va Tow. Przyjazni Polsko-Radzieckiej

p

--:o:--

Junacy

niuszki oddział przygotowawczy, a na
jego miejscu ustawi się jeszcze 80 krc
sien.
-Gorzej z urządzeniami socjalnymi. Je
dynie przedszkole jest wzorowo urzą
dzone i tam pod kierunkiem ob. Makowskiej Krystyny uczą się dzieci pracowników. Poza tym zprganizowano
już ambulatorium lekarskie, w którym
przyjmuje
lekarz
FOWa•
jednak i trzy razy w tygodniu
Kuchnia

W dniu Z5 W':zesma br. odbyło się
posiedz.enie koła PPR przy Państ-vo
wej Fabryce Mebli Biurowych w Pabianicach. Przewodniczył sekretarz · ~
la tow. Nowicki Jan. Referat „O uchwałach Sierpniowego Plenum KC"
'ivygłosił tow. Jędrzejczak Antoni. Zeczasową działalność koła..
Zebrani uchwalili rezolucję, w któ- kani uchwa.lili rezolucję, w której jeden z majstrów tkackich. Wszy:::tkie
rej solidaryzują się z uchwałami Ple- całkowicie solidaryzują się z ostatni- te niedociągnięcia winny być usunięte
przez koła partyjne i Radę Zakładową.
mi uchwałami Plenum KC PPR.
num Sierpniowego KC PPR.

Członkowie koła PPR przy Państwo-1
Fabryce Chemicznej w Pabianiwej
--:o:-wAZNIEJSZE TELEFONY
cach na zebraniu swym w dniu 25 wrze
O
Straż Pożarna 6nia br. zwołanym dla wysłuchania re
Komisariat M.O. - 63.
feratu o uchwałach sierpniowego PleZmiana numeru telefonu Ubezpłe·
num KC PPR poddali krytyce dotychzamiast nr 208 czałni Społecznej -

nr. 35.
P. C. K. -

Parlii

trudnościach

Widzew-Olechów

Służby

Polsce

Kowalczyk, jeden z przodowników,! powszechnej. Po wyzwoleniu wsty(faiUśmy się
opowiada nam o pogada~ach, jakie mają w chodzi ć do szkoły razem z mał ym! dziećmi.
Teraz, nareszcie mamy możność ksz t ałcenia
świ etlic y.
- C i eszę si ę , że mogę s i ę uczyć - mówi. ei ę.
chce się z.apisać do
\V 1 ę,ksiość junaków
- Przed w oj ną anaczej było - młodzież chłop
ZMP. W i dać, że sko rzys ~ ali już dużo z poga·
ska siedzi ała na wsi „zabitej deskami" .„
N a terenie brygady jest 25 analfabetów, dla dane.k 1 odczytów, widać wz.rastającą w nich
których organizuje s i ę kursy, a 62 junaków świadomość społeczną.
Odjeżdżamy żegnani serdecznie przez juna·
uczęis::cza na kursy dokształcające .
- Przed wojną - mówi jeden z junaków - ków, życząc im dalszej owocnej pracy.
S. W.
skończyliśm y dwa lub trzy oddziały szkoły
Czesław

Pl a ny rozbudowy Pabianic

coraz bardziej

wprzęganymi

w

służbę

ludzko-

ści.

Aleksandrow, wielki znawca kinematografii
w ciekawej książce pt. „Za kulLsami filmu"
odsiania dekadencję moralną i anty-społeczny
charakter filmów CIJ!lglosaskich, przeciwstawia·
jąc mu twórcze, ideologiczne, życiowe założe·
nia filmu radzieckiego. Podstawę do rozważań
stanow i ą streszczenia poszczególnych obrazów.
Praca, będąca zbiorem wypowiedzi na te·
mat dzieł Gorkiego zainteresuje polskich wlel·
bicieli tego wielkiego artysty ł myśliciela.
Trzy znane posłanki i działaczki ruchu ko•
biecego - Garncarczykowa, Orłowska '1 Jasz·
czukowa opisały swoje wspomnienia i wrcże·
nia z pobytu w Związku Radzieckim w ks i ąż•
ce pt. „Byłyśmy w ZSRR". Proste i pełne głę·
bokiego wyrazu opowiadania będą jeszcze
jednym krokiem naprzód na drodze wza3em·
nego zbliżenia i poznania narodu polskiego z
narodami Związku Radzieckiego. • Szko!ne,.
i zes;:ioły ar·
5wiet!icowe i regionaJn n
tystyczne będą mogły a .., 1 Towarzystwu
Przyjaźni Polsko-Radzieckiej wz;bogacić swej
repertuar 25 pieśniami radz;ieckimi, zawar ty·
mi w specjalnie opracowanym śpiewmk:1, C'ł
raz dwoma sztukami Czechowa „Wesele" i
„Niedżwiedź" i obrazem scenicznym Niekra•
sowa pt. „Jesienna nuda". Wszystkie trzy u•
twory zawiera I tom Bibliotecz,ki Teatralnej.
Towarzystwo
Dla najmłodszych widzów
Przyjaźni Polsko-Radzieckiej przygotowuje tiu
maczenie inscenizacji bajki Marszaka pt.

liH

Wydział Planowania przy Urzędzie miasta przy ul. Lutomierskiej i ma
Wojewódzkim w Lodzi nakreślił i dla być zbudowany w stylu ludowym.
PrzewiduJ'e się daleJ· budowę cztePabianic kilka proJ'ektów, które przy- rech boisk, poza tym toru kolarskie- „12 mies i ęcy",
CZ'Jnią się niewątpliwie do rczc..;voju nago oraz pływalni W parku P. Z. P. B.
na granicy Jutrzkowic.
szego miasta.
Przypomnienie
Niezawodnie zamierzenia te zostaną
A więc w pierwszym rzędzie projek
Pełn:imocnik PCK podaje, do wiaao•
towana jest budowa nowego obszerne- powitane z zadowoleniem przez mieszmatek zatrudnionych w PZPB,
mości
go dworca kolejoweg~. ~~n. nowocze5- kańców naszego 1;filasta, a szcz.ególnie
I.
mleka dla niemowląt
niepobieranie
że
sportowcow.
naszych
centrum
bllzeJ
stanąc
ma
dworzec
ny
pracy.
nikami
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wstrzymanie przydziału
spowoduje
cukru i innych artykułów żywno3cio~
wych.
1

1

Przystępujemy
200

tysięcy

do energicznego zwalczania jaglicy
osób w Polsce

W celu zlikwidowania spotykanej często
zwłaszcza na wsi choroby zakaźnej oczu -'- jaglicy, wydział chorób społecznych Ministerstwa Zdrowia opracował
plan walki z tą chorobą, nazwany „akcją
uderzeniową". Akcja ta polega na skoncentrowaniu lekarzy i środków leczniczych
przede wszystkim w skupieniach jagliczych
oraz zastosowanie masowo sulfamidów i
penicyliny, które skracają czas leczenia z
kilku lat do pół roku.
Na podstawie badań masowych, przeprowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia
stwierdzono, że ok. 200 tys. osób chorych
jest w Polsce na jaglicę. Liczba chorych
i rodzaj choroby, która szerzy się przez zaoraz działanie, jakie wywiera
rażenie
(dotknięci jaglicą nawet w najwcześniejszym okresie tracą częściowo zdolność do
pracy, zwłaszcza fryzjerzy, szoferzy, piekarze, kelnerzy oraz to, że 10 proc. osób nieleczonych ślepnie), wskazuje, że jaglica
obok gruźlicy i chorób wenerycznych jest

w kraju,

chorobą społeczną.
Największe skupienie ognisk jagliczych
występuje na wsi, a zwłaszcza w powia-

tach: wieluńskim, konińskim, żywieckim,
!"andomierskim i włoszczowskim. Według

dotkniętych tą chorobą

za- d:. ·:-:;ie będą natychmiast leczone w ośrod
ok. ka.:h zdrowia i szpitalach. W chwili obec·
nej „akcją objęto już powiaty: wieluński,
100 tys. osób.
Nowy plan leczenia jaglicy przewiduje żywiecki i koniński. W najbfiższym czasie
oprócz koncentracji, masowe badania, w zostanie ona rozszerzona na dalsze powiacelu odseparowania chorych jednostek. W ty.
W województwie łódzkim zorganizowano
przypadkach ciężkich dotknięci jaglicą zostaną odesłani do specjalnego zakładu w już 7 kursów przeciwjagliczych, na których
przeszkolono około 200 lekarzy i pielęgnia
Witkowicach pod Krakowem.
Oprócz „akcji", przeprowadzanej w więk- rek w rozpoznawaniu i leczeniu jaglicy oraz
szych skupiskach choroby, wypadki spora- pracy w przychodniach przeciwjagliczych.
------------------------------------pobieżnych obliczeń w 30 najbardziej
grożonych powiatach wiejskich choruje

Zam1·erzen·1a k1·erown·1ctwa P. z. P. B.

Jak nas informuje naczelny dyrek-1
tor ob. Adamkiewicz P. Z. P. B. w
t
rosce o zdrowie dzieci swoich pracowników zamierzają już w przyszłym
roku rozpocząć budowę specjalnego
gmachu , w którym mieścić się będzie
Stacja Opieki nad Mą,tką i Dzieckiem.
Gmach ten stanie prawdopodobnie przy
zbiegu ul. Kilińskiego 1 Grobelnej.
Stacja Opieki nad Matką i Dzieckiem jeEt obliczona na 1000 matek
wraz z malvmi dziećmi i urządzona bę
1dzie według· ostatnich wymogów tcchni

ki. Lekarz będzie mieszkał w gmachu
Stacji i - zaopatrzony w niezbędne
lekarstwa - będz.ie niósł stale pomoc
niemowlętom.
Ponadto projektuje i::.ię zbudowanie
dla dzieci specjalnej ocienionej werandy i wszelkich niezbędnych dla Stacji

Komunikat
w zw·ązku

Zarządu Miejskiego
z akcją odszczurzuia

Zarząd Miejski w Pabianicach przy;
pomir.a wszystkim mieszkańcom, że
akcja odszczurzania miasta jest w peł
nym. toku. Aby uniknąć zatrucia pta~
ków i zwierząt do,mowych, należy;
zwrócić szczególną uwagę na psy, koty, kury i t. p. które mogą łatwo stać
się ofiarami podłożonych trutek.

FABRYKA żARóWEK L. l
w Pabianicach poszukuje:
1 samodzielnego księgow·e.1p
1 inżyniera elektr:\·ka
1 inżyniera mechanika
2 kreślarzy
l

chronometrażystę

1 referenta wydziału norm teclrnicz.
nych.
170-k
PABIANICE, Grobelna 4

pomieszczeń.

Dyr. Ada..mkiewicz podkreślił , że Sta
Ogłoszenia drobne
cja ta będzie obsługiwać nie tylko pralegitymację fabryczną,
cowników PZPB, ale będą z niej mo- ZGUBIONO
spółdzl elczą, tramwajową, dowód osogły korzystać inne zakłady pracy.
---171-li
bisty Pelcenloben Jan.
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TE AT RW'

Państ111owy Teatr Wo.iska Polskiego

w

Łodzi

ul. Jaracza 27

Dziś i w sobotę o godz. 19.15 dwa ostat-

Mo!iere'a
komedii
przedsta\v:ienia
nie
„Gne,;orz Dyndała" w reżyserii Da!mty
·
Pietraszkiewicz.
TEATR POWSZECHNY
ni. 11-go Listopada 21 - te). 150-36
Codziennie o godz. 19,15 „Lisie Gniaz.
do" z udziałem Ireny GRYWffiSKIEJ i Ka. rola ADWENTOWICZA.
TEATR „SYRENA" Traugutta 1
Dziś o godz. 19.30 komedia p. t. „Dobrze
skrojony frak". ·

UDANA
Dwie godziny

DOMU ŻOŁNIERZA
"TEATR KAMERALNY
ul. Daszyńskiego 34
Dziś i cGdziennie punktualnie o godz. '
19.15 sztuka C. de Peyert-Chapuis ,NIE- ;
BOSZCZYK Pan PIC" w reżyserii Janusza I
Warneckiego. Udział biorą: Hanna Bielic-:
ka, Krystyna Ciechomska; Halina G1usz '
k6wna, Czesław Guzek, Irerra Horecka, i
Wanda Jakubińska, Janusz Jaroń i KonBtanty Pągowski.
Dekoracje Stanishwa Cegielskiego.
DOŁOWY, czołowi propaga·
GłAZEWSKA Kasa czynna od 11-ej do 13-ej i od 15, j
torzy sportu wśród młodzieży łódzkiej.
tel. 123-02.
ódź miała już nie jedne udane impre?..Y'
Teatr Komedii Muzycznej „LUTNIA"
sportowe, imprezy które nawet ściąga
Piotrkowska 243
ły na siebie uwagę nie tyiko całej Polski, ·ale
Dziś i dni nastęonych o godzinie 19.l 5
„Cnotliwa Zuzanna", · operetka w 3-ch ak- i w~1 anicy, ale wc-.:0raj;;z;i. i·npreza ze w;.t .ę
d.1 na ~wój charakter pob:la wszystk:e: cl.•tach J. Gilberta.
Bilety wcześniej do nabycia ul. Piotrkow :ychcz~·sowe.
Bka 102, a od godz. 17-ej w kasie teatru.
L.& i: ny złotym blaskie:11 słonecznym s•.a ·
niedzielę kasa teatru czynna od godz. di,in ł.KS-u w ciągu dwóch godzin robrz1n:e·
11-ej.
mło·
wai" wczoraj gwarem wielotysięcznej
Teatr „OSA" (sala zimowa) Zachodnia 13 dzieży, która zgromadz.iła się tutaj na wieltel. 140-09
kiej swej imprezie sportowej zorganizowanej
Codziennie o godz. 19.30, w niedzielę prze:! ZMP na odbudowę Warszawy.
o godz. 16 i 19.30 „ROZKOSZNA DZIEWSIERŻANT PIOTROWSKI I JEGO
CZYNA". Ostatnie dni. $wiat pracy otrzyORKIESTRA
muje 50 proc. zniżki. W przygotowaniu
Program tych zawodów był wyjątkowo uda
znakomita komedia muzvczna R. Stolza
„Daruj mi jedno spojrzenie" (Pepina) z ny. W ciągu dwóch godzin oglądaliśmy i
lekkoatletykę i piłkę nożną i ciekawy pokaz
Zofią. Jamr.v w roli głównej.
gimnastyki przyrządowej w wykonaniu zaTen.fa• Kukiełek R. T. P. D. ul Nawrot 27 wodników Zrywu. W krótk'.ch przerwach podaje widowisko „Pinokio" według Collodi 'ego. Codziennie dla dziatwy szkolne.i. w między konkurencjami orkiestra Milicji Omiarę zamówień, a w niedzielę i świeta dla
sze.rszej publiczności. Kasa czynna od godz. Dział olicialn11 .f:.07-B
10-tej. Prosimy o wcześniejsze nabywanie
ł
·
·
biletów.
11-gi Koncert Svmfonieznv Filharmonii
1. Zarząd Okręgu zwolnił na własną prośbę
ST. SZPINALS~ - WL. ORI!m?KI.
W nadc>:todzący prą.te.k.. 1 pazdziarmka sekretarza hon. obyw. ćwieka Zdzisława z
i!~8 Li~lhal~~~~~o ~e~akl~ wk:0Lod1.tszi goh- obowiązków kierownika sekretariatu, z dniem
m zyc 15· b m.
"
·
Uyu4l
StanishnvanaSzpinaJsidepJlskich
pianistów
Jednocześnie powadamiamy dla ·porządku,
go. Na program koncertu z.łożą. się: Koncert F?rtepia.nowy I. J. Paderewskiego, !ż dotychczasowy pracownik nasz, obyw. LeSyf!lforua Jow1~z(>wa W. A. Mozarta i pre- wy Henryk z powodn wyjazdu z Łodzi przeludll!m. 's:vmfomczne ą3blenza ·:Za.czarowa.- stał pracować w naszym Związku.
'łodznmerz Or·
ne Jezioro". DyrygttJ€
2. Przypom:namy klubom, że wszelkie namicki..
Zwraca się uwagę P. T. Publiczności na leżności pieniężne uiszczać można na nasze
to. iż w obecnym sezonie koncerty Filhar- konto w Banku Związku Spółek Zarobkowych,
monii rozooczynają, się uunktualnie o go- Oddział w Łodzi, ul. Sienkiewicza 24. Wszel6080 kie wpłaty regulować można także codziendZ.inie 19-tej.
nie> za wyjątkiem sobót i niedziel w godziMUZEA MIEJSKIE
nach od 18-ej do 2 I -ej w sekretariacie z wiąz
w
Przyrodnicze
Muzeum
Parku Sienkiewi· ku
cza czynne cd godz. 10--17 prócz poniedział·
Ponieważ Urząd Pocztowy wymaga !\kła
ków.
Etnograficzne. Plac Wolności Nr 14. czynne dania niepraktycznych 3 bardzo uciążliwych
codziennie od 10-17 prócz pomedziałków dokumentów przy podejmowaniu przekazyw niedziele i święta od 11-17.
wanych nam sum, prosimy kluby o zaniechaPrehistoryczne - Plac Wolności Nr 14 nie korzystania z poczty odnośn:e przelewów
czynne codziennie od 10-17 prócz ponie· pierJężnych.
dzialków.
3. Zwracamy uwagę klubów: „Bawełna",
.Sztuki - W'.ęckowskiego 36, otwarte od
„Concord:a" i „Zryw" Łódź na niewykonanie
10-17 prócz poniedziałków i piątków.
ul. Piotrkowska komun'.katu Zarządu Nr 5 pkt. 3. Wykonanie
Spółdzielnia Plastyków Nr 103, Wystawa prac malarskich M:eczysła· winno nastąpić odwrotnie pod rygorem zawiewa Siemińskieqo. otwarta nd qodz. 10-18
szen'.a.
Miejska Galeria Sztuk Plastycznych park
4 Zwracamy uwagę organizatorów zawoim. H. Sienkiewicza - Wystawa szkiców i ry·
sunków Zygmunta Karolaka, otwarta codzien· dów na obowiązek regulowania opłat związ
illie od 10--13 i od 15-18, w niedziele i świę· kcwych w ciągu 7 dni od daty urządzonej imprezy. W stosunku do klubów nie respekta od 10-18.
obowiązywać
tujących niniejszego warunku
bE;dzie automatyczne zawieszenie.
5. Powiadamiamy, iż dotychczasowy sposób,
stosowany przy dostarczaniu wszelkiej ko-
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t.

w

Tow. PILECKI. . Film instrukcyjny o dnbrej
pracy jest już od kilku miesięcy nakrę·
cany J Wikrót<:e już ukaże 6ię on na ekrana<:h.
Uwag Waszy<:h !la temat nieudolnej walki
z brakoróbstwem nie możemy zamieśdć, gdyź
nie nap:sa.1iśde, w jakiej fabryce to się zda·
rzyło.

Ofiary
w Łodzi przy ul. Wspólnej 8
na odbudowę War<Szawy. Pie·
zeb.rane drogą między'klasowe·
go konkursu, w którym ofiarnośdą wyróżnił·a
1Się Kl. V b, zb;erając na ten <:el zł 1.000.

Stl<oła Nr 56
1Składa zł 2.789
niądze zostały

***

Z okazji 1m1enin Kierownika oddziału 3
PZPW Nr 39, ob. Czerwińskiego Michała, zamia6t kwiatów 2.000 zł na <Sieroty po pole·
gły<:h peperowcacli sktładają pra<:ownky tkał·
ni i personel.
200

* **

na Odbudowę Warszawy
Ludwik.

zł

Derdoń

* * *

6kłada

ob.

2.100 zł z okazji imieni•n Dyrektora Alperna
Michała zamiast kwiatów składają na Odbu·
dowę Warrszawy pracowni<:y Wydziału Bucha!
terii i Finan<SÓW PZPB Nr U.
" - 02865(!

wśród młodych

sportowców

nas nieco podejrzanym 40 sek. (?) przed pierw
szym Zeszpołem MKS (Białek, Tulecki, Bednar
ski i Hofmokl) - 46,3, oraz drugim zespo47,8. W sztafecie c!zfe~
łem MKS pierwsze miejsce zajął również zespół ZMP
fw składzie: Andrzejewska, Slązak, Wdzię·
czak i Raszewska) w ~zasie 57,6 sek. przed
pierwszym zespołem MKS-u (PawlaczykówNA BIEŻNI
Po pokaz:e gimnastycznym, w którym bra- na, Zakrzewska, Paprotówna i Hofmoklówna)
ło udział około 20 chłopców, wychowanków 59,6 sek. i trzecim zespołem MKS-u
doskonałego naszego gimnastyka i reprezen- 60,6 sek.
tanta naszych barw państwowych Dołowego
„PODWOJNA BUCHALTERIA"
rozpoczęto konkurencje lekkoatletyczne. Na
Kto zwyciężył w ogólnej punktacji trud·
starcie stumetrówki stanęli chłopcy wchodzą nJ było ustalić. Jeżeli, jak twierdzili przed·
cy w skład reprezentacji Związku Młodzie stawiciele ZMP miano punktować tylko .pierwPo emDcjonu- sz~ sztafety - to zwycięstwo odniósł ZMP
ży Polskiej i szkół średnich.
jącej walce bieg wygrał Wdowczyk (MKS) w w stosunku 55:32 p., jeżeli zaś, jak się upieczasie 11,4 sek. przed Jamą (ZMP) - 11,7 rali opiekunowie młodzieży szkolnej, miano
oraz Hofmoklem IMKS) - 11,8 sek.
punktować wszystkie startujące szta •,•;y W tym samym b:egu dla dziewcząt pierw- t1, zwycięstwo odniosła młodzież sz11:oln1 zdosze miejsce zajęła Raszewska (ZMP) w czasie bywn.;ąc 88 p. pockzas gdy ZMP mógłby się
13,7 przed Andrzejewską (ZMP) - 13,8, oraz poszczycić tylko 73 punktami.
14,2.
Hcfmokló~ną (MKS) W zawodach piłkarskich nie było już fad·
W biegu na I OOO metrów dla chłopców nych wątpliwości. Bardziej zgrany zespół
zwyciężył Kundzik (ZMP) w cz.asie 2:44.8 m
ZMP wygrał z reprezentacją szkół średnich
przed Pasikowskim (MKS) - 2:47 i Poseltem 2:1 (2:0). Zawody (2x30 minut) prowadził je·
(ZMP) - 2:51.
den z najlepszych naszych sędziów piłkar·
Na zakończenie zawodów lekkoatletycz- ~kich Zygmunt Kowalski.
nych, które potraktowano jako mecz repre>·
W SZATNI U P. KOWALSKIEGO
zentacji ZlVIP i szkół średnich, rozegrano
meczu odwiedziliśmy go w szatni.
Po
dw'.e sztafety 4xl00 dla dziewcząt i chłop- Poziomem gry - mówi nam p. Kowalców.
W sztafecie chłopców zwycięstwo odniósł ski - chłopcy dorównują niektórym naszym
pierwszy zesriół ZMP (w składzie: Walczak, drużynom A klasowym.· Po1r.imo upału z
Obeiber, Jama i Różycki) w czasie jak dla tempa gry je!;tem zadowolony. Po niektórych chłopcach widać było jak dobrze zrobll im pobyt na obozie w Spale.
- Drużyna ZMP - mówi nasz rozmówca
- była bardz'.ej wyrównana, wynik remisowy najlepiej odzwierciadliłby jednak układ
respondencji bezpośrednio z naszego sekreta- sil. Z druiyny szkolnej najbardziej podobali
riatu uległ zmianie. Obecnie całkowita ko-- mi się bramkarz, Bajan na środku pomocy
respondencja oraz komunikaty przesyłane bę- i lewoskrzydłowy. Z drużyny ZMP na wy· k o d ru k'1 różnienie zasługują lewy łącznik, i lewy od ::i pocztą 1.1s t ami· zwykł ym1· oraz Ja
pod pos'adanymi adresami. Listy o treści brońca.
Ze swej strony dodamy, że cieszy nas to
sr-ecjalnej przesyłane będą listami poleconymL W interesie klubów pros.my o informo- bardzo, iż ŁOZPN mecze juniorów obsadza
wanie naszego sekretariatu o wszelkich zmia- doświadczonymi sędziami, którzy potrafią
swój autorytet
utrzymać wśród młodzieży
nach adresu.
i utrz.ymać ich w karbach odrazu przyzwyZa Zarząd:
(-) Dąbrowski Józef czajając do karności i subordynacji ria boisku.
bywatelskiej pod batutą sierżanta Piotrowskiego Eugeniusza „wyrzynała" tak skoczne
melod;e, że chciało się porwać pierwszą z brze
ga rozbawioną koleżankę i puścić się w plą
sy, ale szkoda znów było utracić tego, co
działo się na boisku. A działo się wiele ciekawych rz,eczy.

KOmUftl•k G Zarzq d U Nr 6
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Mecz dyrektor6w Na

Dnia 1.10 48 r. o godz. 17-ej na Stadionle
ŁKS odbędzie się mecz piłki nożnej Centrala
Techniczna - Elektrownia w Łodz.i, z którego dochód przeznaczony jest na Fundusz
Odbudowy Warszawy.
Drużyny zasilone będą graczami 1igowymi. W CT grać będą:· Łuć I, Łuć II, Wło
da1 czyk, Sołtyszewski, Sidor i Styczyński.
W Elektrowni: Hogendor!, Uptas, Kopera,
Łącz, Stempel i Szczurzyński.
Ceny biletów: trybuna 50 zł, wejściowe 25 z.ł.
Przedsprzedaż biletów: w Centrali Technicznej ul. Piotrkowska 109 od dnia 30 bm.

V e sely ponownie

* **

piątek

clochód z meczu piłkarskiego
W nadchociz!lca sobotę, 2 października rb.
mistrzem CSR
o godzinie 16 na. stadionie ł,ódzkiego Klubu
PRAGA, (obs. wł.) - Szosowe mistrzostwa Soortowego w Lodzi (Al. Unii 2) rozpoczCzechosłowacji na rok 1948 zdobył znakomi- nie sie mecz piłkarski,
w którym wezmą
ty zawodnik czeski Vesely przed najgroźniej udział pracownicv Wydziałóv1 Pcrsonalne,go
szym swym konkurentem Pericem - obaj z i Finansowego Zarządu Miejskieg·o w Lodzi.
klul:-u „Sparta" w Pradze.
Całkowity dochód z imprezy -przeznaczony będzie na Odbudowę Warszawy.

»ORBIS(( służy swym Klientom w każdej porze roku
Zagadnienia urlopÓw wypoczynl:owych
traktu.ie się dziś odmiennie niż to miało
miejsce w latach ubiegłych. Tendencja
dzielenia czasu wyooczynkowego pomiedŻY
lato a zimę zyskuje wbie obecnie, wśród
mas pracu.ią.cych coraz więcej zwolenników.
Drlop bowiem, spędzony w porze zimowej,
przynosi
zwłas1.cza w przyrodzie górskiej,
pracownikowi nieocenione korzyści, regene>rując siły duchowe i fizyczne.
W zakresie działania Polskiego Biura
Podróży •. Orbis" instytucji ułat;viającej podróżowanie, leży również obsługa wczasowiczów, udają.cych się na pobvtv WYPoczynkowe w sewnie iesienno-zimowym. Pobytv
takie „ORBIS" organizuje w uzdrowiflkach
i miejscowościach klimatycznych całej Polshl. Za.kop:me. J{rvnioa, Rabka. Kudowa,
Polanica, Duszniki, Karpacz, S:z:klarska Pooto bogaty wachlarz nazw
ręba i inne znanych miej&..owości. w których pobyt
podczas zimy jest również niezapomnia·
nym Przeżyciem. fa.k w lecie.
•. ORBIS" dysponuie miejscami w pensionatach WS7.VStkich kategorii, zapewniają.c
swym klientom. po cenach niższych, niż w
~ezonie let1~im. pobyty ryczałtowe . .o~.imuJą.Ce leczeme, oraz DPJ.na nt.rzvm.a.m.e l wy-

-.ywienie.-

odbudowę Warszawy

dn. t .I O br. na boisku Wimy odbęJzie się ciekawie zapowiadający się mecz
piłkarski pomiędzy dyrekcją Przemysłu Jedwa
bniczo-Galanteryjnego a dyrekcją Włókien Ły
kowych. Całkowity dochód przznaczony zost<inie na odbudowę Warszawy.
W drużyl)ie Przemysłu Jedwabniczo-Galanteryjnego grać będą dyrektorzy: Markiewicz,
Romanowski i Cichocki w drużynie Wlókien
Keller, Piątkowski
Łykowych dyrektorzy:
Szwestka.
Początek meczu o godz. 16,45.
W

W Szklarskiej Porębie, nlłjcennieisze.i
naszej stacii klimatycznej na Dolnym ~la
sku. PoSiada.iącei rozległą skale mikroklimatów, „ORBIS" rozporzą.dza własnym,
wielkim, nowocześnie urządzonym g-machem
hotelo\\-ym, no~ożonvm w centrum uzdrowiska przy ul. Rokossowskiego 33. _
W sezonie zimowvm „ORBIS" org-anizu.ie ponadto wvcieczki z okazji wielkich imprez sportowych. odbvwają.cvch sie w Tatrach i Karkoooszach oraz wycieczki świ&
teczne, krótsze i dłuższe. jak „ó,vnie?: weekendowe wyjazdy dla mieszkańców dużych
miast.
Wielka impreza ogólnokrajowa, iakii.
jest Wvstawa Ziem Odzvskanych we Wro.Rwego istnienia
cławiu, w końcowe; fazie
obsługiwana jest w dalszym ciagu przez
.. ORBI5", który codziennie kieruje na
W. Z, O. pocią1d z wycieczkowiczami, ze
wszystkich większych miast kraju.
Wszelkich inform.acti. dotvczacych dzia
łalności P. B. P. „ORBIS" w sezon:e jesienno-zimowvm. udzielają. WSzYStkie ula·
cówki „ORBISU''. wiażace siecia org-anizacyjną powierzchnie nasze~o naństwa.
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Stepanowa i Gridniew
mistrzami ZSRR
W ramach kolarskich mistrzostw szosowych Federacji Rosyjskiej wyścig dla kobiet
na dystans'.e 25 km V.'Ygrała Stepanowa
(Kursk) w czasie 51:34 min. W wyścigu na
100 km panów zwyciężył Gridniew (Rostów)
przebywając wystans w czasie 3:06:09 godz .
Zwycięzcy otrzymali tytuły mistrzów kolarskich Federacji Rosyjskiej.
KOMUNIKAT
Związku

Zawodowego Dziennikarzy R. P.
(Oddział

w

Łodzi)

Koledzy, którzy dotąd nie pod pl sali deklaracji do Funduszu Pośmiertnego zechcą to
uczynić do dnia 15 paź<;lz:emika 1948 r. a to
pod rygorem zawieszenia w prawach człon
ków. Deklaracje składać można codzienrue
u sekretarza Związku, - Narutowicza 130
w godz. od 11 do 14-ej.
Równocześn:e przypomina się, że druga i trze
cia składka płatne sa najpóźniej do 10.10
1948 r.
8ekretarłał

