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w budowaniu dobrobytu

i kultury

narodu polskiego

Przen1ówienie Prez11Jdenta RP Bole.1lawa Bieruta na po.1iedzeniu Radą Głównej dla spraw nauki i 1zholnictwa wqż!!izeqo

R
A
N

WARSZA.W A (PAP). Na inauguracyjnym Iw pa1·ze z uno·wocześnieniem stosunków spo- słowych, wychowawczych i kulturalnych,
posiedzeniu Rady Głównej dla spraw nauki tecznych, gospod:uczych i politycznych w pań- należy przezwyciężyć i im szybciej się to stai szkolnictwa wyżs~ego Pre~y~ent R. P. ~ole- stwie, musi iść bezw~ru~lmwo .unowoczcśnie- nie, tym lepiej.
Do obaw występujących wśród niektórych 1
sław Bierut wygłosił przemowierue, w ktorym me w sferze siosunkow 1deolog1cznych, naukowych, wychowawczych i kulturalnych, że intelektualistów należy obawa przed idt!ą płapowiedział m. in.:
Konieczność szybkiej i wszechstronnej rea- t:f-żdc pogłębianie rozdźwięków między jed- nowości w regulowaniu i przyspieszaniu po- '
lizacji zadań, podjętych przez Radę Główną ną i drugą sferą stosunków jest szkodliwe dla stępu społecznego. Dawna, liberalna nauka
nic ulega wątpliwości, ale jest rzeczą również narodu. ponieważ hamuje, osłabia, utrudnia społeczno-ekonomiczna odrzucała realność taI•·------~ Rene Mayer
!dej idei.
niewątpliwą, że pomyślne ich wypełnienie za- jego rozwój.
PARYŻ PAP). Francuski" minister Skarbu
,
baswych
podstawę
_za
brała
ta
nauka
Ale
t
leży w znacznej mierze od zaufania, poparcia
Obecnego biegu s osunków społecznych, go_
dań inne stosunki społeczno-gospodarcze niż Rene Mayer oświ"adczył, 1·z· sprawa dewaluacja"
.
. me
ł pomocy zarówno z·~· strony wszystkich pra- sp odarczyc11 1. po11-1ycznyc h w P o1sce me
~ownik~w nauki i zwłas~cza.. ze strony istn~e- jest w sta?.iie odwrócić, ponieważ odpowiada te które powstały u nas w wyniku wojny i w franka w dalszym ciągu jest przedmiotem naJącyc~ l czynnych o~gan!z~cJ1 nauko~vy~h: Ja- on postępowemu kierunkowi dziejów i obiek- wyniku unarodowienia podstawowych gałę- rad zarządu międzynarodowego funduszu moko tez ze strony m.odz1ezy akadem1ck1eJ, ze 1 t;i.wnym interesom rozwojowym narodu, jako zi przemysłu, transportu, komunikacji ! kre- netarnego w Waszyngtonie. Minister podh"Tesl~ony _wszystkich octpo\'l.icdzia~nych czynni-1 całości. Jest to dziś dla każdego światlejszego dytu. Nasz 3-Ietni plan gospodarczy ma już ślił, iż delegat francuski Mendes-France po_
kow pimstwowych, pohtycznych 1 społecznych. umysłu prawda bezsporną. Ale z teJo wynika za sobą realne doświadczenie ubiegłego roku, zostanie w waszyngtonie dopóki sprawa deTo z<tufanie i poparcie zależy oczywiście od iasno. że wsz~lkie obawy przed unowoczes- w którym został wykonany z dokładnością cał waluacji franka nie zostanie ostatecznie zalatwiona.
(Ciąg dalszy na str. 2-ef}
SLYbkiego przezwyciężenia do końca oporów,\ meniem w sferze r.tosunków i potrzeb urny_ •
iakie istnieją jeszcze w psychice pewnych
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czy zmiana ustalonych z dawna form
metod nie zał:m1ie samej fundamentalnej
struktury, na której opierał się dotychczasowy
dotychczasowy system
do1·obek naukowy,
·chowawczy, dotychczasowy układ stor.an!st• \' wzajemnych między nauką a życiem
pral\tyczl' m, :.ci:y ahy nie ze si.kotlą dla nauki.
Na przestrzeni m:nionych trzech lat mogli' śmy zaobserwować, jak obawy te kruszyły się
stopn:o vo pod wpływem codziennego doi.wiadczenia. Dośw'adczenie to dowodzi. że
~om

'
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Marshalla

-

próbu·e zmonto

~ać

mister Bevin

LONDYN PAP. - /vlin1stcr Bevln wygłosi! Związek RadziecKi odpowiedziahlość za napię
w Izbie Gmin przemówienie, poświęcone bry· tą s ;tuację , jaka się wytworzyła. Sytuacja ta
tyjskicj polityce zagranicznej.
- podkreśla Bevin - zmusza państwa zachQdo zacdeśniema swej współ'pracy, W
Podkreśliwszy powagę sytuacji międzynaro dnie
dowej, minister Bevin wystąpił z krytyką po- związku z tym przygotował rząd brytyjski
Plan
i Iityl~i radzieckiej. Mówca usiłowat zizucić na plan „konsólidacji Europy zachndnie.j".
ten ma polegać na zacieśnieniu współpracy
francusko-brytyjskiej przy równoczesnym za·
warciu paktu między Wielką Brytanią i Fran
cją z jednej strony a krajami „Beneluxll" z drugłej,
Dalsze zamiary brytyjskie dotyczą przyoiąRZYM, PAP, \V Mediolanie odl:fył si~ w:e- stawano przeciwko odmownemu stanowisku gnięcia
do śoMej współpracy innych - jak
lolysięczny wiec iobotniczy, na któr ym prote
władz wobec poEtulatów strajkujących robot- Bevin określił _ „historycznych krajów europejskkh" włą-czając Włochy.
ników.
Mówiąc o Europie, Bevin zaznaczył, że nie
Następnie robotnicy udali się pod preiek'~urę i delegacja strajkujących ~ostała przy- ma na myśH Europy w sensie geograficznym,
1ęta przez prefekta. Vv tym czasie ~o~zło do lecz w planie swym uwzględnia terytoria w
starcia między manifestantami a pohCją. Po IAf.ryce i _w Azji. zale~i;te ;id krn~ów europe_iskich. Mowca podkreshł, ze kraJ,e zamorsk)e
obu stronach byli ranni.

Zaburzenia· w Mediolanie

są źródłem surowców i Ż)'.wności dla szeregu krajów Europy, z czego ma wynikać ich jeW związku z tym minister
dność z Europą.
Bevift oświadczył, że powinna być zacieśniona
współpraca między państwami k-0lonialnymi,
jak Wielka Brytania, Francja, Holandia, Belgia i Partugalia. Zaznaczył on przy fym z naciskiem, że współpraca taka nie powinna wca
le doprowadzić do żadnych konilil~tów z · dwoma inn:ymi mocarstwami, a mianow.icie Stanami Zjedn-0ezonymi i Związkiem Radzieckim,
które posiadają wlaisne ogromne źródła surow·
ców.

Obrady Seimu

28. I. 1948

Sejmu
Mars2'1ałek
WARSZAWA PAP.
ustawodawczego Władysław Kowalski zwołał
posiedzenie Sejmu Ustawoda:w:-;zego na dzień
28 stycznia br. na godzinę 10-tą.

Wielkie straty faszystów ateńskich
Broń amerykańska

coraz

częściej

wpada w ręce

RZYM PAP. - Radio WOl!nej Grecji d-0no- i>tr.at. Ataki wojsk ateńskich w T.ra-cji wsta6i, ż.e w ciągu ostatnich trzech dni oddzialy ły -0diparte.
Agencja EAM~Presse do·
PARYŻ PAP. urmi:i demokratycznej zaatakowały gar.nizony
Posterunki woj&kowe przed gmachem preiek· rządoi~e .w 20 i:!iejscow~ści~ch na terenife. fv!a· nosi z Ate.n, że wywody senator-a aim.e.rykań·
cedon11 1 Trac11. P.rzeciwmk domaJ ciężkich mego Brook<sa w Nowym Jo-I1kiu, iJXl powr.ocie
tury w Mediolanie

I

umuński
Sojuszpodpwągiersko-r
;
w dniu iutrzeiszym w Budapeszcie
sany
uroczyście

zosfa11~e

BUDAPESZT, PAP
W czwartek rano
przybyła do Budapesztu rumuńska de
legacja rządowa z
premierem Grozą
na czele, celem
podpisania traktatu przyjaźni i wza
jemnej pomocy mię
dzy Uumunią a Wę
grami.
DelegaCJe powi•1rocz y ście
ta1i
::złonkow i "
węgierqkiego

:iządu

Jraz

przed.swwiciele dyp lomatyczni ZSRR, Czechosłowacji, Jugosławii. ?olski Ru1mm;i Bułgarii
Holandi'. i Austrii.

ne ostatnio rozmowy p(}lityczne mają obecnie
traktatu między
doprowadzić do podp;sania
obu krajami.
Premier rumuński G!'oza slwierclzH ze swej
strony, że cieszy się, mogąc od-:.viedzić of.i·
cjalnie Węgry, Jako pierwszy szef rządu ~muńskiej republiki ludowej.
Podróż ta za.k.01icry się podpis-aniem aktu,

I

uodkreślil

Mdośeią.

~

Markosa

senat-Oiia. z podróży d-0 Grecji, wywołały
tywe :zMl!ie:poil{{)jen'ie w-śród greclct<lh ikół .reaikcyjnych, k:tóre obawiają si~, by w wynik.u
lyich wynurzeń ni·e zreduk()l'Walll.O „pomocy" ameryk.ańsk:iej. Senaitor Brook.5 wy;ra.ził mianowkie swe oburzenie 'Z powodu faktu, że broń
dostarczona p11zez Amerykanów przechodm w
ręce armil demok11atyczn.ej i to częst·o bez bitateń-sk•i>e;gu wyikiarz.uje oo.raz to
w:iękJs'Lą ni€Zdalno.ść do zw.ailcuni:a powstancó·w. - Rząd ateński u.nilka pcdawania do-

wy. Armia ·rzlj!du

kładnych strat swoich wojsk. Im bardziej Ame

który przypieczętuje zbli7lenie obu narodów rykanie pomagają GrecjJ, tym mniej armia
oraz pozwoli im wraz z innymi, demokracjami grecka bije się pr,zeciw powstańcom.
Sł.OWIANIE GRECCY ZA iMARKOSEM
ludowymi Eurnpy przyczynić sit: do wielkiego
RZYM PAP. - R-0zgłośruia Wolnej Grecj.i
dzieła postępu i pokoju,
Następnie delegacjoa rumuńska udała się do donosi, że odbył się ostatnio kOl!l.gres delegawyznaczonych jej apartamentów w hotelu Gel tów mniejszości -słolWiańskiiej w Grecji, z prolerta. Po szeregu uroczystości, w sobotę nastą win-cji: Flo:rina, Ka.sitora, Edossa, i Komirui.
pi uroczyste podpisanie traktatu.
Dele.gad post.anoiwii.h, że uczyruą wszystko,
by zapewnić całkowite zwycięstwo armii de·

'

,

,,Głosu''

mak.ratycznej, która będzie jedyną grwc.rancją
respektowania pr.aw mn!iejszoścl,

juz od jutra rozpoczynamy druk tchnącej czarem "-::gzotyzmu. pełnej uroku niet·xykłych wydarzeń, głośnej powieści LEONIDA SOŁOWIEWA p.t.:

USA

NOWA POWIESC
0

PRZl'GODI" NASREDINA 0

w przekładzie Zofii Beylin
barwny; swoisty i odrębny, ~ierujący się własnymi
tajemniczy,
w
tu
Wkraczamy
Premier węgierski Dinnyes w przemówieprawami i żyjący własnymi obyczajami Swiat Wschodu.
oowitalnym wyra ził zadowolenie , że może od
NASREDIN - ten bohater wielu legend i licznych opowieści, z prostotą a humowzaj emnit: się delegacji rumuńGlde.i za ser:em istotnego mędrca daje nam przy sobie poznać ludzkie dole i niedole, odsłania
.-i pczne przy_ięci e ,z Jakim >P'llkała ~iĘ w Rugłębie życiowych prawd, ukrytych za rąbkiem pozorów, porywa zainteresowaniem,
munii delegacja węg1ers~a w listo. padzie •ib. ,
roku.
JUTRG!
J~
- _
UWAGA
bawi
i _
uczy
przykuwa
_ _ _ __.
__
____
___
_ _ _ _ _ _A_WIĘC
_ _za.razem.
__
____
_ _ _ _uwagę,
prowadzo _ _
•
~remhu

oddziałów
tegoż

Turcji
MOSKWA PAP. - Agencja Tass, powołu·
na informacje ze źródeł dziennik.u•
skich, donosi, iż rząd amerykański wystosował przed kilku dniami do rządu łureckiet?o
notę, w ~tórej domaga się oddania do dyspozycji USA wielkiej 1bM:y lotniczej, analogie.mej
_ · ~-iw, ~
.
do tej, jll.ką ~ ~
b-~·
jąc się
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Str. ·2

na,~ki po.skiei Delegacia no:ska w Mos
rola
w budowaniu dobrobytu· kultury narodu

Czołowa

ze str. 1-ej)
kowicie zadawalającą Idea planowania w
«hiedzinie naukowych prac badawczych, w
dziedzinie kształcenia kadr fachowych, w
dziedzinie upowszechniania oświaty i kultury
jest tylko prostą konsekwencją planowania go
spodarczego, prostl' konsekwencją unowocześnienia stosunków społecznych, gospodarczych
l politycznych, jakie się dokonały już w naszym państwtie.
Oczywiście idei planowania nie należy wuljest słuszna i regaryzować idea planowości
alna tylko w określonych warunkach ustrojowych i tylko w określonym zakresie może
przynieść pozytywne wyniki. Pewne elementy planowego regulowania przez państwo potrzeb gospodarczych czy kulturalnych stosowane są w krajach o różnorodnej strukturze
społeczno-gospodarczej, ale inny zasięg i inny char~kter ma ,Planowanie w ZSRR inny
w krajach demokracji ludowej, a jeszcze inny
np. w Anglii, gdzie również mówi się o planach eksportowych, o normach zatrudnienia,
zaopatrzenia itp. Ale mimo używania podobnej terminologii planowanie w znaczeniu istotny~ lite jest dziś w Anglii możliwe. Mimo
t<>, jak świadczą liczne wypowiedzi, na wet w
krajach starych liberałowych teorii społeczno
ekonomicznych, uczeni i to bynajmniej nie z
obozu lewicy - zda.ją sobie sprawę z olbrzy·
mich korzyści, płynących z planowania i z koniecznośQf zrewidowania swej dotychczasowej
posta.wy.
Rozwój nowych stosunków społecznych ogromnie wzmocnił rolę państwa i jego ingerencje w różnorodne dziedziny życia obywateli we wszystkich krajach świata - ale. tam,
gdzie państwo reprezentuje tylko interesy
warstw uprzywilejowanych - ta ingerencja
ł wzmożona rol3 p~ństwa. nie tylko nie sprzvja postępowemu rozwojowi kraju, lecz na odwrót - postęp ten hamuje i kładzie się
wym ciężarem na życiu.
(Dokończenie

i~

dzieła

lwórcy.
Oczywiście procesy tego rodzaju wymagają
pewnego okresu dojrzewania, nie .i:odzą się
::agle. A!.? już s:;; zil:-zęly, już da~ą znać o
sobie. Tylko ludzie nie umieją.cy patrzeć nie
,
.
spostrzegają tego.
Trzeba unowocześnić ni.etodr, obserwowania
i dostrzegan'a nowych zjawisk społecznych.
Aby to osiągnąć, trzeba przezwyciężyć ciążą·
ce jeszcze często przesatly i nawyki fonńali
styczne. Doceniamy w pełni twóró;y " 'wpływ
łączności z wszystkimi ogniskami postępowej
myśli naukowej, ale czy ,nie 1Jla ~smaku .c;:z-0
łobitności tendencja do szukłnia ,, fifitchnienta
ośrodkach na z.achowyłącznie w pewnych
dzież. Czyż nie 1est to ni,lszym zadaniem wła
śnie dziś uwypukf ć zaniedbany często i niedo
ceniany dor1>bek nas-iych polskiclt ,µczonvch,
ich cenny wkład do skarbca wiediy , ogólnosunek do

·~w'.e

MOSKWA PAP. - Podczas swego pobytu
w Moskwie delegacia polska na czele z pre·
mierem Cyrankiewiczem zwiedziła słynną ga·
czej _d7ialalności naukowej. Wskazuje na to l e rię Tretiakowską. zak!adv budowy samochQ
coraz żvwsza działalność towarzyshv nauko- dów „ZIS" oraz fabrykę ,,Krasny.i Oktiabr'.
wych, nan dorobek w opracowaniu problemów z:em 0Gzyskanyc'l, cora: liczniPJsza i
cie]>.awsza inicjatywa wydawnicza. Wskazuje
na to, działalność niektórych instytutói.v badawczy-::h i rosnące zadania naszvch wyższych
Agencja TASS donosi, że w Pradze, Ilu da•
uczelni. obleganych przez coraz Uczn' ejsze sze peszcie, Belgradzie, Sofii, Bukareszcie i w wier~pi praqnącej się kształcić młodzieży.
lu innych -stoli<.:a<.:h Europy odbyły się uroczy
'To tez pragnę dziś złGżyć najqorętsze ży ste akademie w związku z 24-tą ro<.:znic4
czertia Radzie Główrtej do spraw nauki i szkol śmierci VJ!odz:imi~rza Lenina. Praw;e wszyst·
n'dwa wyższeqo, dby dookoła swvch wiel- kie dzienniki zamieściły obszerne artykuły,
~ich i zaszczytnych zadań, 1tlołała skupić jak
poświęcone życiu i działalności wielkiego te-o•
najliczniejsze kadry polskiej inteliciencii naretyka ma-rksizmu i twórcy państwa radziecukowej i wszystkich qorących w'elhideli wie
dzy i n!luki, aby wzbud:iiła w nieb pot:zuc'a kiego.
*
tej wielkiej .misji społecmei, które otwierają
Agencja Reutera donosi z Buenos. Aires, ii:
prz.ed światem nauki polsk'ej wielkie procesy odrodzenia, jakie zachodzą w na>:zych naro w prowincji Corrientes nad Pa.mną zanoLowadzie. W oparciu o te wielkie twórcz.e przeży no 15 nrinutowe trzęsienie zi2mi. Wstrząsy pod
cia duchowe polskkh mas ludowych - niechaj wznos; corat wvżej plomi~ń wiedzy i my z;emne odczuto również w zachodnim Urug·
waju.
.śli twórczej nauka polska.

w. kilku

lud~·ki.ej ł

Dziś przed polskimi ośrodkami . naukowymi
wyrastają szersze niż kie!lykolw1ek możliwo~
ści rozwinięcia na5iej własnej, : polsk.fet, twór

w[erszach

li"
Ang
z
„sojuszu''·
e
c
eh.
nie.·
Irak
kraiu. Zabici ranni n uHcach lagdadu
Olbrzymie dP.monstra(e, antya ngielsk;e w
całym

i

LONDYN, PAP. - Akcja protestacyjna J strantów i 40 policjatów rannych. Policja are-1
przeciwko zawartemu !lstatnio układowi z Wiel sztowała kilkuset studentów. Ulicami miasta
ką Brytanią zatacza w całym Iraku coraz szer krążą auta pancerne.
Układ z Wielką Brytanią spotkał się z ossze kręgi.
Wczoraj doszło w Bagdadzie d-0 ' 11tareia trą krytyką prawie całej prasy irackiej, która
między 6 tys. stuclentów a po!foj~ w .cll!asie, w szczególności atakuje klauzule, przewidująktórego 8 osób zostało zabitych, w lOO demon- ce współpracę Wielkiej Brytanii I lraku w

- m·mo

• k"
d
na wste tn onezy1s re
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LONDYN, PAP. Agencja Antara dono'si, iż
w poniedziałek t.J. w 48. godzin po podpisani.u holendeTSko-lndone-zyjskiego , po.1ozumi,nia
w sprawie zaw'esrenia działań wojennych, od
10 t · t
t
W Polsce l w krajach demokracji ludowej d lały h 1 nd ki
plamnva i Tegulu1·ąca ro-la pan.' ~twa zmierza w ·z · . 0 e .ers. e wspar e przez, · . nJC w.o
zaa kowaly dwie wsie
1 ctęzlde mowz1erze
kierunku. podniesienia do.brobylu i poziomu we wschodniej części Jawy w pobliżu Malang.
kułtuTalnego całego narodu, a _przez to sa.mo

no·

a broni

zaw~eszen

Jak stwierdza Agencja, wśród lu"dności cy
wilnej jest wiele oflar. Obie wsie zostały pra
wie calkowicie zn szczone.
W Semarangu według doniesień prasy in'
dónezyjskiej wylądował ostatnio nowy bata„
hon piechoty, przysłany z Holandu.

I. .

K·'Wawe.„a.-.·.i·eszki·
. . ,wKolumb;a·

najwyższych

form twórczosprzyja rozwojowi
ści crlowieka. :Przrśpie~za post~!> nauki. oświa ·
_
!{po·!~!~fu,;l~~~i · :;:„ :kl?remu tp:wa7ry~zy" łd!
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dziedzinie wojskowej,
. Partie opo::'lycyjne - narodowo-demnkrll.ty~
czna, liberalna i niepodległościowa - zapo•
wiedziały, że nie będą głosować za ratyfik3,•
cją układu. Jak sądzą w kołach poinffJrmowa
nych, również wielu posłów z partii prorzą
dowych wstrzyma się od dosu.
Pod wpływem nacisku opinii publicznej,
regent Iraku Abdul Illah zwołał w dniu -.vczo
rajszym konferencję w której wziął udział następca tronu i szereg wybitnych działaczy politycznych. Komunikat ogłoszony po konferencji, która trwała 5 godzin stwierdza, iż
npwy traktat nie zaspakaja aspiracji narodowych Iraku. Komunikat zapewnia, iż ri:ąd nie
zatwierdzi traktatu przed ratyfikowaniem go
przez parlament.
•
·
LONDYN
, PAP. - Agencja Reutera donosi z Bagdadu, że po oświadczeniu re<;tenta ł

*

•

przywódców politycznych. którzy stwierdzili.
że nowy traktat anglo-iracki nie odpowiada
ą~v.iraajQm Ąa.ro..do.WY~. [~a.Jju -:- oczekl.J4 l}H(- •M
wszechnte podania się rządu do dymisji.

,\!r.!,r~~.~~.: ·:::~:::;:~:.:=.~::~::rt~-:;.;~
;.!r~~~~~~·.r~~~.J!r~~iil~;,w.ł;~.~~~~:~~~!1
~'!i.\ęt::~;;~~t~;s;r:~~~~::~}
W~I!1ku ~;arć.
stw1ęrdza,
wolności
po OiJU
zi: w
ralne1
pracy badawczo-nauko- Kofombii, zbrojne star..:. a do j'lk! h-1; doszfo
ograniczenia
wej. Wprost p;rzeciwnie _ otw'era bez porów departamencie Santander ,iP.l Nolte . mii:dzy 11. stronach jest powazna ilosc zab tych i ran- soby, aresztowane podczas demonstracji, "ŁO•
stały w czwartek zwolnione.
nania S'lersze pole dla twórczości uczone!fo, berałaml l konserwatystami przybierąją, coraz nycb. Wiele domów z05talo spalonych.
------~--------„
pod1109ząc jego autorytet w sercu i śwlado-mo- bardziej na sile. Depattament r,tanu ·USA po-

~=::~ i~l~dz~~r:g~~~~~n~!CZJ~i:i~fe~o~e~
odłamem !ulf:nilści.

oświaty
śclw1:::S/u:;:r!~~~.
automatyczn~e

I kultury naro·
upotrzehowanie
du r&Lsurza
na ks;ążkę, na pracę twórcio-badawczą, wychowawcy, poety, pisarza. artysly, podnosi
stopniowo pO'Ziom wymaqań 1 krytyczny s-to--

str a k po wsze c· hny
1·

W Bzon,. ,.
1·

.
cyzerwistów a znacznym
' · ·. ' ' '
wilnej.
katastrofah1ej
Jak wynika z relacji prasowych, 'sta1cia ,ro,klaOiują związki zawo~owe
a łrO"'t"zacyi·nei·
te wywołane zostały polityką prezydenta ren
SJIUaCłi
publiki, konserwatysty Ospina; który u_suwa
liberałów ze sta·nowisk państwowych i dąży
BERLIN PAP. Ag. ADN donosi z Monat:hium postanowiła proklamować na piątek 24 g()· że komisja Związków Zawodowych Bawarii cttinny strajk powszechny na znak protestu
·
do likwidacji partii liberalnej.
przeciwko stale pogarszającej się sytua-cji
aprowizacyjnej mas robotniczych.
·Kino „WŁOKNIARZ" Zawadzką 16 , DZIŚ PREMIERA AmPrykański mm muzyczr,y
Strajk objąiby 2 mtli-0ny robotników i n·
BERLIN, PAP. - Agencja ADN donosi z·
rzędników. Czynne byłyby jedynie rozgłośnie
Norymbergi, że w środę •;r godzinach wieczor
Początek seansów:
radiowe, redakcje gazet, urzędy pocztowo-te·
nych wrzucona została do sali restauracyjnej 1
W dni powszednie: 15, 17, 19, 21.
legraficzne oraL przedsiębiorstwa znajdujące
W niedz. i Swięta: 13, 15, 17, 19; 21 'W rolach głównych:
G~and_ Hote~u bom~a. której wyb~ch na szczę
się pod amerykańsidm zarządem wojskowym.
ofi'l.r y ludziach,
śc1e me pociągnął zadnych
FRED ASTAIRE, BING CROSBY
Wytwórnia: Paramount
Na wypadek gdyby postulaty komisji związ
powodując jedynie nieznaczne szkody mateReżyser: MARK SANRICH
ków zawodowych w sprawie poprawy bytu
Własność: MPEA
rialne. Grand Hotel jest siedzibą amerykań-1
klasy robotrui-:zei nie zostały uwzględnione,
Muzyka: IRVING BERLIN
Eksploatacja: Film Polski
skich_urzędników norymberskiego trybunału
postanowiono k«>ntynuować strajk, począwszy
525-g
bezpłatne i pa.sse-paHout ważne od wtorku dn. 27 stycznia.
Bilety
od poniedziałku.
wojskowego.

na znak arolestu przeciwko .

, Zamach· bombowy
w Norymberdze

I

G~SPODA ŚWIĄTECZNA
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tro:p, Mqry również w tajemnicy zaprosił hra- dobał Ribbentrop. z którym wlaśuie z0tik.nął
biego do siebie, Rozmowa, kitórą pro·wadzil' się w Berlini.e.
Rola, jaką pośrednio czy bezpośrednio ode·
między so•bą, została nadal o•k ryta nimbem tajeni.nicy, ale spotkanie to nie dało ża<lny<.:h g.rał Gude.rlan w tych zakuli·so.wych rozmowach i taj.emniczej gme. nie mogla nie wyskutków po!Hycznych.
(ciąq dalszN)
wołać pewnego ujemnego efe.k.tu dla gene.rała
Natomias·t Himmler, działaijąc wciąż na w ocza<.:h Hi•tlcra. Aczkolwiek Hitler nic nie
o RATUNEK , ,
ZABIEGI
·
• 1 • ł d o J·1 dzi, k •to· n""Elll:a
·
i.:r·imm1er rowmez
·
rue
TC
· Wy.zyskał w tym celu zmallle.go m_u ·1eikilrza właimą odipmvi. edrzialność: oznajmił Berna<l-:it- wiedział n rokowan'ach, tym niemn 1e3 wy cz u·
rzy łiię izatrzymują w połowie drogi, gdy ra.z
t.owi, że przewiduje pewne możliwo.ści w ::a6 1,
S
Y" e.,uirz kresie rozpoczęcia rokowań z Anglią i Ame- wał coraz większą ni·ecbęć w sto,;un.ku do Gujuz lila coś s·ię :z.decydują. Po rozm:l'wia z Gu- I·- zweda, na.zwilSikiem Kersten.
d.en<m€Jlll uda.i się on na•tyohmiast ,fo Kari·n- dopomógł Himmlerowi w na~viązaniu· k<Y.1:taok- ryką. Co do Rosji to Himmler etanowczo o- d.eriana.
świadozył, irż jes.t to na razie wykluczone.
·
ho.Ln, gdzi.e prz.ebywał podów<.:zas Goer;ng. t&w z. hr?bią Volker_ Barna?otte. „
BOMBA PĘKA
Dzialaiąc chytr~e a przeb1e9"le; w peLn.eJ ta- lstO'tnym celem Himmlera było spowodowaRo7mo·wa Himmlera i Goerimgiem trwab prze
jemnicy prze\! HHJerem, Himmler zgodzff się
szlo 3 godziiny.
W ,d rugiej połowie marca, mmeJ w ę~ej
na u;;.ilne prośby hraibiego, będącego ni eo.fi-· n ie rozłamu wśród sprzymierzonych. Przy- o.!rnto 20-go mairca, bomba pękła. Stało się to
cjaJnym p!!ZedSJtawjcielem Szwecji. Prośba p 11s.zczal, iż po za1przestani.u działań wojen.w wielkim gabinecie fuehrera podczas ko•l ejHIMMLER - GOERING
Szwecji nie była zbyt wygórowa<na- i \ed:ała nych na froncie z.adi.odnim oraz po lud.n ·owvm nej narady wojennej. Zachowując pozorny
P:.ze.konywa.ć Goer·i.nga nie l<rizeba oylo dłu całkowicie w morżliwościac.h Himml&a. ':ho- u<la ;1ę kontynl\ować wojnę przeówko R~sji
spokój, Hitler nagle zwrócił .się do Guderiana
go. Zdawaf on do.skona.le sobie >S<prawę z tego, dzilo po prostu o vwolrnienie z ~bozów kon- na Wschodzie.
i oświad<.:zył mu, że w obawiE: o jego stan
irź: podob-ny kw.k jest ko111iecZ1Dy. Ale jedno- centracyjnych kilku tysięcy Norwegpw ~ Duń·
W i:;woi<.:b pla•nach Himmler po·SJZeclł dość zdrowia „radzi" mu zwrócić uwagę na -se«:-.e
bał się czyków. 0S1karżonych
cześnie baJ się śmier.te1n.ie Hi•hlera.,
11sucałkowite
mia>nowicie
o róż:ne przestęipo;twa <ialeko . Planowa.I
odpocząć do jakiegoś uz.dro
rozmowy z .nim na ~ein temait. Więc odm.Jwił po•lityc7.1ne. Himmler zwolnił ty-eh luqzi. praw· nięcie Hitlera od władzy. JednoC'zesni·e uwa- i wyjechać trochę
generalnego w Jot zro·z.u·
s.ztabu
Szef
wiska.
Himmlerowi; nie zgadzając się pójść do 1-Ii- dopo.dobnie pragnąc w ten. ~posób s·bwoirzyć żał, iż właśnie on .;am powinien stać na czele
podobna pra>pozycja w u·
!.lera. Oświadczył, iż HH!er wypędzi go rów- wbie na przyszło.ść rodzaj ;:.ew·n,egc· zabeiz1pie· rządu . .Tednak plainv Himmlera eoełzlv na ni- miał, <.:o oznac>:ała
stach fuehrera. Nie powstawało mu nic innenfoż. Nie bez peiwnej emfazy tluma-cz;1c swoj-e czenia.
czym. ~ prowa-dzoonP rokowania ~i.e da~ y żad- go, jak tylko podz ; ękować za troskę i sikwd·
·
iti: nie mo.że też złamać
tchómos~1lfo dodał,
nego realnego wyni•k u.
TAJE!v!NICZE ROKOWANlA
Guderi111n to
pliw~e sko·rzyetać z l~..i „ rarly·
przysięgr wierności wobec fuehrera.
W iych ~ajemniczy-Oh roJwwainia<:h, Ja.kie . Alianci ustosurukowali się negatywnie wo- natychmiast uczynił i już 30 marca opuścił
postaHimmler
NŁe 'Zrażo•ny tym fiaskiem,
p~o:wadzi! Himmler z Bernadottem. brał ro~- be<.: pro1p-0rzycji Himmlera . W tym niepowodze- Berlin:
no.wił działać całkiowkie na własną rę."k.ę. Na mez udual. Schel~enberg. obdarzony . &T;CZ.e.gol- niu, jaikie :idnlósl Himmle.r, pewną rolę odeTymczasem syLuacja, iak zre.,ztą przewidy·
ogół trzeba przy:zmać, iż HillilmteT odróżniał ";1Ym . zau~an1-em .r.e1~i:srueluera S~ Scpellenberg , grał BeJ;1Dado<lite, z którym właśnit' pertraktowal Guderia.n, pogairszala się w temp!e hlysię o<l 'HtUea:a o wi·e le wię..\szą da.lekowm:x:z- Jak s1~ mec·o pozn1e3 ok.a:'.110, klolka ra:i;y u<la- wal: RoJa ta <>raz szcz.egóły pTowa.d!lo<nych ro?
skawkznym. Katas1rofalny stan rzeazy na Pl)•
n.o.ścią ipoli>tyczną. Umiał i[>'I'Zeiwtldywać j po· ~ał eię. <nawet do. s:z;wec11. By~ °:~ai;:zoilly de~ mów· zos<taly naświ.etlone w znaine•.i książce.
morzu. i illa W~grzoch przy<.:zynił się do potradii.ł [ea1Jnie myśleć o girożąoej, nieiweso-łej lilk.a-tną a tir11Hl>ną mllSJą P1U!fl'ZUCOOJa ti~ą>.01sitrne- , ~tó!fą lllaipisa.ł i wy<dal Bernadod:'te. Książka ta
wstania prawdziwego chaosu. Między wojskaipmy511io.ści. Tym &ię nliieiwąńlplilw'łe illłumacrz;y żenie W}'ip'l!SflCLO!llych więźm.iów p•rzez gi;amcę. iposi,ada wymowny t}"tuł „Koniec·'. Hrabiemu
mi, działającymi na terenie o<kołic Gdańska i
fatkit, dż Himmiler &ioałając w ulkiryoiiu i samo·
. !~naik iakt pobytu Bema~tt.e'n. w · ~erli-, llli~ tyle n.ie. sipodob~ł się w zasadzie plaill :r~1s W~łiodnich, nastąpilo ze:war.ie łączno
dz.i.et.n.ie, r07;poc.zął llll!lwcza.5u. 6iare.ma o nawią· me mi·ał pewne:n~.st~psłlwa; po~recmn_o ·ZJW:~a• ~m.Jera, lile nie przypadli do gustu ludzie z
sci. :t-ta Węgrze.oh roz;pooząl się ma~owy od·
unie pewaiych be.zpo§rednich kf>nlakt6w. . z ne z ir?zm~~1, Jak~~ ~iwa;dz.ił 2. n,111D 1:f·ltlllD1.· .najbłiri.lsrzego otocze'lli~ Hitlera, kłtórzy m.i.eJi
wrót, wywalany przez he7.<Sensowna ofe.n~ywę,
1anstwaml skandvnawsklmJ. ·
ler. M1amow1c1e dowie.dział s1e o tym Ribben· ten plain wvkonać. NaJbal'drzi·ej mu s.ię nie po· przypusz<:zona na rozkaz Hitlera.
,D c.n.J

Ostatnie dni Hitlera
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TANIE.•.· ., S ,Y·G:ZNI O WE

' ··
·.·
. ·
·
·
· ·ł · q,e · ń'ie
·ak lkla.dały w tym duclm ulożoUle adre5y do par·
w Wah;zaw1e Zygmunt Padiew.oki skłonił ze·1
·;,„. W 1 em, ze , nlc ,· eps g0 ·. zwbi
' ę, l
ta.in t'w Najprzó.d we Francji cesarz . Napo•
branych do ogłoszenia bli'. sk~ego termin.u , w.y- . uin:ę; n;fos.ąc kmi~·tk~wi w,ła,.sną r~ą t~ co ~u !eo:~!~ z~rócił' się li.gtownie do cru-a Aleksan•
·
.
·
·,2
t
·
p· ·
'ł b
·n<i:-.;
więc
. ł ~se
.. „ · b c
buchu powstama, lJ . .,, 5 )"Cznia.
O·S•aw1
o~ o<l . na-s 1.·,przez
. .
. . ··~ę
. na,e.zy...
.. „ . »i·er*wY
_, kra·
dr.a II, doradzając mu „wyrozum1a
WO· e
wiem obecnych w<;>bec aJ.[ernaWwy a.Ibo wa.Lk! w ręce d&k.rety _uwłas-zc. zen, idzm1:,. n~ ~=Y , . ·!· • P-0l•ko'w
p ·z·n ·„ · chciał s.o{awę zaJ;atwić na
0
1~ 1
·
·
b
·
·
·
·
](
z
my
napaul111my
mmeJr
'
'
"
·
b
•
za caTat w góraab Ka'llka:w, atl o Q „zb.awieme .u~ roJrny .6Hl; J'ii· m:0 e, • ·
•'
. .
, · I drodze dyploma·tycznoj interwencji mooarstw.
ludu.„, skończeni.e. spiaVfY _wł~śc[ańskie; pr~ez s':i;e. ?;ąlogi,:no~ną_ :~~r.ą' a g~fu„ nflr zy!~~ć~.~
.• ,. Tymcz&sem prze·z ust~ swego mini~tra spra~
sam naród. polski, dla · J?Oło12:eni~ _po.d,s.taw wiele. l~Ju~rz _zo,,.ta~e! .1?z.tny do _k 1 ,. a.'
m
_ zagra.niemych, Walewskiego-'
rzucił powsta~·
kiej wojnie ludotvej, dJ.a .z bawie·hta C·alego . ną_- mą! J~go .!1ail.ezn,osc .1 do boju z na1a de p 0· com .ha•sło: „Trzeba wytrwać! Krew powstan•
f
hasło
d
·
·
wóła1my1
·
·
_, · p Is'·'"
: ,
·
·
·
·
· ·
"
·
ców o.znaczy granke pr:zysLlleJ
o. """ ·.
Już na wycho<lżtwie.' t.zw wietk:i_ej emigra- ro u.
Rządu
Nadzi~ja na interwencję_ Zil:gramcwą
~ac~ę~ji, po1rzebę nadania chłopom ziemi na włas.
. ·
.
.c
.
._
.
•
„
• .;
•
„ , . - .i . ra- cila „BLałych" do przystąpiema . do po_w...ta;ma.
1
ność po.dkreślalo Towarzvs twv Demokratyc-t~ e
W ta•k im nastroju, ,pełnym 1·r agicz.nej _dt!ter· 1<za_ .l i:><>chodz~ca .z .s.zeregow info~i~~~<;J. P, _
Bardziej stanowczym oka1,ał się gabmet „m·
w 6łynnym man;fek:e 1353 r„ st~wiaiący.m_ )a- minacji. zupełnego poświęceni-a s!ę i roman- . cu1ąc..~J; 1;1a w~i drobna ~z.la.oh~a, otiqahsciJ~?a dyński, który w marcu 186'.i zażądał od rządu
l\;o· po<l;;tawowe hasło demokracii: „wszy•otxo ty<:lznego boha:ter.s<twa. Tymczaso~y Rząd Na- "'.<1tn.i ' ~r~z li1uz.e ·'. d~ch0:"1_ 1 en~two. pne,.
ća.rskiego przywrócenia w Królestwie Pol6k~m
dla. ludu, wszystko przez lud".
.
. rodowy manifestem z 22 st}'cin1a 1863 rok11: -lic?;ełina kl~-sy r.a:botm~E!j . 1 d~retv J.łWł~sz.-c re· ;;tosunków zagwarantowanych trałdatem wie·
W dziesięć lat potem. w czasie meudane) o?wie6zcza wy?uch po:"'stania .. Zar.azem. ?gła- :iące c~łopoy.r nada1'.- pows~aTu · {)bar~k~~a;wi- deńskim 1815. Jedna•kb p•ubliczną tajemnic~
próby „przedw[oś.n.J~ ludów", uwl~szczeme szał „wszystkich syn-ow Po.l<Slu, bez · roznic'l'. ·"'.QJUCy)ny.'.. ~Jbo '. (.i;iuk o~r~h i t~ lH e
h _ był falct, że Anglia· o ~prawę po ls-kq walczyc
1
chl<>pów polsl{kh o.głosił rewolu:::y}l1y Rz"ąd wiary i rodu, poohodzenia i -.;tanu, wolnym.i c~e!e ' Anglli".W' ~ai:s.zaw1e· l :P.eteH;.burgu) c a ili·e zamyśJ.a.
Narodowy w Krakowie. Jednakze do szyblj~- i równymi 0 .b ywat·ela.m:i kraju. Ziemi.a, którą ·raikter w+ęcz soqalistyc.zny.
.•
go s.tłu.m'enia rewolucji 18~6 r. Pr;,Y-czym~a stę lud roh1iczy posiadał J!,a prawach czy~u lub·
~ii~w~ią!Jni,ęoi je?nak . · za~cz·a~m w 'l_>ra~ę
1
1.
Sfł
=·r~
w Galicji t. zw. „rab:icjoa chłops-ka • czy.l·i po- pańszczyzny, staje -.;ię od" I.ej chw1ll bezwarufJ.- k:o,ns.p1•r,a<:y]ll).~, :hło·?i 'fola o.go> zach<>w<;J1 $.~
z d·rugiej str-011y już 8 lutego 1863 r. z 1mw-stanie chłopsk; e przeciw dziedzkom. Pod kową jego własnością, · dzled?.:ictwem jeg-0 wie- wobi:-c r pow.st~.a bie~e.. w 'Pe.wnv~h. Jednak cjatywy pms.kiego premiera Bismarcka, Rosja
wuływem tych gorzkich doświadczeń zro'llll:m~a: czystym. Wszy'5.cy w.ś komornicy i wy.r-0.bnicy, <>'kohca~h sami zgłasiz.ail! ~1.ę d.0 pd~z.~ał~w par- zawarła umowę z rządem berlińskim w przed·
'Il.O nawet w obozie zachowawczym WielkteJ ws tepujący w sz~r· egi obrońców kraju„ lub tyzan.cbch. p.9d,obno me.kt01ny. z . ~ae3skich · p~- mi.ocie pruskiej p.omocy zbrojnej na wypadek,
'Emigta-cji ko?iecz;mść . Da~<łoilia chłop?m w ra~i.e zaszczytnej śmierci polu cli wały - l~·ty.ków ~wiali ;ni:e. he'X ;p.e~ej s·łusmo~cl: gdyby rząd petersburski uznał za ws'kaza,n~ za1»".awnej wła-snośc1 upraW!iil!'leJ przez nich rodziny kh o·t·rzyroają z dóbr .nar-0dowych dz;iał „W is30 r. t W<;Zes-ru.e1 _była. to ~praw~. pa;now, żądać jej do zgni.ecenia pows tania polEkiego,
zi!'E!mi.
•
.
.
obronioiilej od wrogów tiemi".
'
· te~az ·~pr.awa m:ast i mi~·t~ek, ·a eo: ~o bę;. Rząd .pruski okazał się w ten sp05ób głównym
PQ uwłaszczeniu chłopow pol<Skich w 'lla~o-1
Manifest końay · się wezwainiem pod adte- d'Z'r.e Jue:dy ta sprawa stdl!Je i-ię ~sz~~ .
·sprzymierzeńcem caratu w waJ!ce prze'Ciw po·
ne pruskim (1823 r.) i ws triackim {1~48 r.). ie- sem narodu rosy;~kiego„k~orego ni'e obciążal!l.O
Po niew-c:za.&1·e iJ)rzekona.wszy.51ę, ze me po- wstańcom.
dynie w Kró-le-.;twie Polskim, za rządo~ Miko- winą za gwałty popełnio.n~ .iprzez carską pl'2e· moc 2:a9i;aniqn.a, ale _włąsne -~iły· r~izs.trzyg~ą
W obawie przed utraitą Galicji po lity/ka
łaja I, !Jnębionv.m nielude.ko przez u.cisk_ c~r- moc. „Przebacza.my 'ei', bo ~ ty je~t~ nędznyi wa•?kę, Rząd Nairo<lowy _w 5 1t>oZn'ione.J odezwie austriacka z.ra?JU zmierzała do nienara.żan~a 6i!ł
ski, do·l a ludu wiejsk\e.g-0
nie uleg\a zm1ame. i umordowany, l!llllut,ny ·:i umęczony. Trupy z a· wn:~nia 18P.( .r. rzucił hasfo walki ludow!lj. żadnej z obu <Stron. Dlatego rząd wie.deń<Ski
1
Dktego n.asze CZY'nni ki po.stępowe, łącząc s.pra- dzied twoich kołyszą '<Się na 'zu1bi.e.riiGa~h ca•r: Pod Ciosani,j prz~ocy <;arskięj ;padłą _ po- wziął nawe.t udział w kwietn.iowej inberwe.ncji
wę nieipod.leglo·ści po!HycZJn2'j · narodu . z · ieg? ~k1kh, prorocy twoi -!Jlarrzną na śn\egacli ·Sy- W<Stainie 'styczniow~. · Wsza!kże jedno z 1JOdsta- mocarstw (Francja. Anglia. Bisz,pania, Portuprzebµdową społeczną, w okresie przygotowan biru".
,
,
· .
'w-0W:yoh jego -. założeń, uwłaszczenie chłopów, galia, Szwe.cja) na rzecz Po.Iui.
do . .pow<Stani·a gJo.siły _hasło: · „P~ls~a cała prz~z
Na haisło rzu<:o·ne przez Rząd Na.roaciwy po· jak-o nieodwraca~ny j:u.ż fakt, rząd carek:i mu6•i al
. Wynik.i.em j.ej było tylko zao,s trzenie terrorewolucję spoleczną '! powst~01e! Oto :;iapis ws.tal·a k·la.sa robotnicza, młodzie?: rzemięśln!- . przeprowa.ooć (uoc;izem t 1864 ~l
ru car1>kiego na ziemiac-h polskich. Skoro z.an'! 6Z•ta.ndarze.„
odbyc m_unadzieja na podburzenie polskich
•i-my d możemy o~b~ć ją. bea:. rozl~wu krw_i...
?ów' przeciw powstańcom, okrutny Murawfow
~ol5'ka
jest orzewa.zm'E! W<ną, me miasteni:. ~iła
Wieszatier' i gen. Berg ro.z.noczęli \Swą nit~~t
t
ł" na n· w az:~lnym lel:z me11czSprawa polska w 1863 r. 'Wy.stępuje ja·ko udział w walce p.o s-tronie powstańców, dowo- "
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F"'
za.
em
9'
ow
ie
•
·
d
.
.
d.b
...
_,..:",...
i
szczydelska
na terena·:::h
(tym mieszczaństwie ... , ale w lu Z'le -zanie a- zagadnienie międzynarodowe. · · rrzede· wszy&t·
-r
tych bunt~m"
ym we wszvstikich powstaniach nas7ych: o1 kim opinia publiczna w Europil! }ak rzadko W&póln:ie pnela111ej kirwi w w~ke :z cairatem
"
·
. .
. _ .
•onfederacji Bair.skiej zacz.ąws.zy aż do 31-go
. złączyły de.m,okf'a-cję .po.ls<ką i rl),;yjaką.
Pod wpływem z~1ec1e:phw1enia_ mas !udo, 'k „
zgo<lnym chórem. oświadczyła · -się -za. uciskaną
wych Europy ponowiona mterwenC)a dy.pJoiua·
to u·
•
przez wojska
Bohater walk
K„·.,. 0 MMKS W OBRONI.I PQLA...,OW
tycz.na
z
car.s•k iego ministra spraw za.granic'l.nych, Gor0 niepodległość Wlocb, Jó~f Goribcildi . W'ly: ·
·
ludy eur-0""&j'skie: „Nie o.puBrZ<:zaj-c;:ie Pol- · · Kar<;>! Ma-rikJS,
w
poi·
gotów
Ostateczna, be7 pośrednią przyczyną wybu,...
ską !Przed caratem, wzywał rób<J.tników całł'go co.ro„. amneshę. ~dawał on sobie d?brze sprn·
!,
t :
t
nio·w eg'o było sta,rcie 6i"' skif„. Jeżeli my 'v~y.scy pomożemy Pol-s<:e, świata do walki z polityk4 wojen zdobyw• wę z rozmc, dz1eląp„·ch poszczegolne rządy,
.
" .:.neJ:iimy świ ętv obowiąi~ a sWla
· · t b"-'
„. y<:h • Powaz:..-.-u.ue
~-,_- wspo-czuc:e
·1
· SW•il
· ' ta ro bt
· k ·
· · z t ego, ze
· za
·a en rzą d nie
· mys·11
dt:mpowsamae.ycz
d6
1
renrezantowaneJ·
t:u•ae .....
wu prą w po i' 1yc znvch·
I
•
r
...,..
.
dl
t .
t
.
k oło- Ja rowmez
•
' '
t
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b.
W ielopc.lskiego a odpowia- mógł urządzić oS;ę zg-0dnie ze nczęś<'M!m po- ni.czego a . pow.> all!a oS yczmowego wy az:a
pop..-zec sw1cn pro. estow czynem. ymczasem
i;narg:a. ielgbo w iecei·
po raz pierwszy z
doczekawszy
aJące1 mmei
&0oli"arnośc"
świta.ta pracy, 'a ty""
przy•
·- 1- d K 'I t
· ·
1 k"
r t u B'a/ym"
idei ro~budowy go- wsrz:echnym, który je.;t celem lud~ości".
a
.... sam.
,•• ym
WOJ""'
-0
ro e;;: wa oraz częsc1-0wego
za ł arna'Spoda·rczej
im, czy i i ·zw.
'
or".
emig.ra.icji po_ liprze-z Marksa
pows'ania
dv.nlo.ma
kulturailnej Królestwa
w oparciu
" an
l
· do
· • ·· w .LQn· nia
•
. ' h' na n.owe
R . protesty
d
· _,_:,IP' .,_·
·
d
. 1 · o.raz w reprezentowanej przez tycznej, „KoJokoł"', redagow.a.nym przerz: wre· dyni€ Międzyn1Modowego St<'lwar.ąyszenla Ro- 1ow, zrz.uca.iącyc na osię . powie""'ra nosc,
0
1
z J"1
miei·- kiego
rosyjskiego! b<Jj.owruka o :wol- b.otn.iezeg-0, t: zw. • Pierwszej
Gorcz.akow 'l. 9. 1863 r.
krótko,
„ zerw.onyc
• c Y.
'"""'"
•·
· cal'"·
;sk" h (1°"')
·- rM a.rksa w o b
·
d
•
I·
sk"ą
[ lewicę emigrn-cyjną
_ "~ide·i walki z cara- no.ść, Hercena, w ode21Wi~ d o :o.icemw.
ie
.,.,.. ' D z1"ał a In.()SC
J01lle n.aro u że it.weetia po ~ka 3e-.;t wewnętr:z.ną spr.awą ro·
tein 0 niepodległość ; demokrację. Chcąc po- wzywał ich do 'Pełn1190 wspóldziała.n.ia ·z . poł- P<>;lsk:iego ,przyczy;niła si'ę do s.pomllarvzowania syjską. ·
tbyć się gwycl! ;przeciwników politycznych, skim pow.stani8?1· Jak',wi~d~ó, ,~z.ę.reg . p,0-.;1tę-, 6ipra~y ~iej - wśró4 . europejD>'k~j lda.sy roUaadek POWSlan~a
W„ć 10,.,,..,.1. i· zapowi·edzi"'ł przymusową „bran- powycl! of:icerow ro,nsk1ch. _'\lr~ięfo czynny botnime3. ·
· ·
.
T
4
.,~ .„-""""
"
.
• •
ymczasem konało opuszczone pTZez za.chorosyj-.;kiego.
p do
dnie mocarstwa powSltanie po1skie. w sierpfZ.Y".wo.j5ka
oto·wania
do powstania były dale!ki.e
' ,. ·
li : ,
,.,
.
. . .
, .
.
.
. niu 1864 r. na stokach cytadeli warszawskiej
ukoilc.zeTu1a, aile wobec pel"Spektywy bhSprawa polsk:a była e.-zcz,9ólnie popula.rna więce11
ze„sam1 Wiele c1erplmy. Wr; prz:ynaj·
•powieszono ostatniego dyk1atora, Ro.tn.uald'l
·eg9 . wykrwawienia mlodzieży 'Polskiej. za wśród mas robotniczy~ .Francji. Robotnicy mn\ej ma.cle Ojd:yzrię ... T~.a:z zost<iwiamy na-1 Traugutta. W maju 1865 r. po.dobną śmiercią
cą spr.ąwę, 1potl wrogim szynelem, na ta1nym warszawS>Cy, pr.zęisył<ljąc ·~r01Jl.l!Y datek nia po· sze waTsztalty;i fabryki i , !aziemy n<l śmierć ... zgi111ął w p.odla.s.kim So~oło·w ie ostatni dowódpo.siedzeniu, odbytym 16 styccnia 1863 roku zbc.'.'liO'.llYcl! pra~y :z p_cnyo<lu kryzysu }. w prze- ~?z~miecie,., br~da !r~c~'$.cy„ ,tę wie.le krwi ·ca µow.sta11czy, ks. Brzo_zka.
.
rnyśle bawełnianym to1Warzyszy fran~i'Cih,
C k
tł
0UJO
do.łączyli doń list, który wvwołał· ezaegÓJ.m~ ·przelejemy, n.ie inamy' bowiem ani żołnierzy, . ars ·~ przemo.c zg~io. a powstanie &tycz&ilne echo nad . Sekwaną. Oto ~~o bnmi~nie: ani bron.;. ·aru prochu. Lecz che.lnie polegnie- mowe .. ~ie przemogła ied_n ak. r~pr~~towanej
gd.vz
' · .ni·e.po.dóbna
w twei· ha·
mepodl09·
„Przyjmijcie serdecznie
-jest to ofiara JllY
. bw wat-ce,
. . -J.:
b
"' ,
p.ohtyczn„J z
przebudawy
spolecz'
d.Ia braci.„ Wspókzujemy ·y, wami tym , ll'loe ne! niewvn,
•
nej nairodu, idei
rozwoju narodowego
Oglądałem niedawno w pewnym _ pJśmle_ ~oz :postępowymi za.sadami braters•twa ludów.
togi:afię pewinej facetki. Facetka ta :tJwrociła
„
.
.
...
Ha.sła, za które bohatersko walczy1li i ofiaTnie tyle z powodu swojej urody,
mpca.no!w E,uropy
Od· po· sprawie : p016kiej ·i
' wygra{:'
dla nie
1863 r.,
sprawiedlifle ze wżględu na oryginalny przyodziewek. czątku do końca w gruhc~;e r~eczy.. b.Yły ni~- swoich eg-0istycinych celów_ dyf>lo~iitycznych, wo~c! s~ołecznej i współpracy międzynarodo
No, bo wyobraźcie sobie: zamiast &pódnicY. chętne powstaniu i powoąu ]~O charakteru pod wpryw~m roec1'.dowamei ·?ostawy m&~ lu- w_e1 _Judow'. doc.ze~';ały się pełnego U!Z'E!CZ~st
pórtkJ }wwbojskie, zamiast bluzki obcu;la, rewolucyjne;go. · Jednak 2!mU6ZOlne były d,o dow1;ch, ~t-0T-e na h~z.nych Wte.c~ch domagały niema dopiero dz1s, w naszym ustroju społecz
lłl.ęska
kamizelka, zamiast damskiego kapelu- pewnych gestów, p.02i0rującydi ' priychydność aię c,' zynnej ' ~<>cy ·dla Polaków oraz. przed- nym i politycznym.
aika 11zerokoskrzydly denciak ze ,,Znaku ---------·--~-..;;..-'.W'_.,..._.,.

I

W 83-d ą rocznic ę ostatniego - przeci w>:.o
car.skiej prze moc y
zrywu narodowego
w • ub i egłym s tu leciu,
wspominając
wy5i! e~
zbrojny 'za.pfzesz le go pokolooia'. należy zdac
~ib ie s'jJrawę r ów nie ż z tego. Jak ą rolę odegra.to powstani".O s tyczniowe w życiu naszego
narodu, mlmo s·wego tragicz.nęgo upadku.
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Rządy

Zorry'·': Artykulik, ,;obłamujący" fotografię.
uzasadn.ial powyższy strój przy pomocy wyjaś-

nienia: Cónc11ita. Cintro.n -

działalność

niezwykłą &łą ·wy~tępującą
założenia
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chło·
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ideę
łosci
hasłem

pełne.go

·ue.iłµjąc

ją

gi·nęli powstańcy

hasła

__________________________

lnter-ela-1naszą
' ·c. li ' Cz11te.łnl"ów
lfłT'
'C"

c

•
.·o„' : k •' 'l..•d k•. •EB k
zy wie Q tym yte c1a q .:z 1e1 ••l lrow
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'ków, i morduje co · najwybitniejszycl1, 'najbar·
.
·
1
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'•i' . ,
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·
. ·( 1
pv.iej „rasowych" i bojowych przedstawic_ieli • ?b._ R~daktoae, ·'!! IU1;Śl1~1pdno~n.ydi zarzą" „ P~ cen.a ch ulgowych 50 kWh; p. r. W ep.~acie za
'„logacizrrj": Fach . wprawdzie nfby nie na de- ozen 1stme3ą o~ran1a~n1a , w zuzyciu P.rądu pier.wszych t~. kWh .po._ Lzł za--1\a.slępne do 50
likat;ze usposobienie kobiece, ale Cinlron tal< przez• . konsumenta, .a .J~o rygory ' _stoso~a~e k:w11 po 2 zł, gdybym _zaś . tę ~~k.s_Ymalną ~:a
1t.i!t od dziecińst w a . ,zaprnwiła" do szpadki, że są rozne stawki, 1.alezme od · Stopnia · zuzyc1a nicę . przekroc;i!;ył, .mus1aibym płacie z~ kazdy
~łuć dla niej na ś~ierć me.ża, kochooka czy prądu po l :zł„ ,f ,d \_.. 1. lS zł Z~ kWh,. , .« prz!?kr\)CZO~_Y·· kWh sta'"'.kę 15'.2ł.
.
ru:uzeczonego andaluzyjski ej. /ut. me ksykańPo?ieważ ;e.stem pos1adac1~!1' . 4:P.o,k?1ow~' - : Jako · ło1aln:y ;s>bywatęl_ . 1 . dbały D ~woje
•kiej krowy 10 doprnwriy bagatela, fiume go m1,:::=a· mam: prawo i;u~c nuesięczrue s:k.romne ·dochody ·pracowmk, ~tctrałeI!l si.ę u·

Isilni~

•f·
~

li

_o nieprzP;k_roczenie konty gei;tu„ IstolP!e
pomimo. trudnosci (mam dwumiesięczne dziec~o, . ktorernu nocą trzeba podgrzewać pożyw1enie, kilkunastoletni ·uczei1 a także student
Politechniki, zużywają dużo światła wieczorami) udało mi ~ię to ·osiągnąć. w okresie od
2.12 ub. r. do 2.1. rb . wypaliłem tylko
,
48 6

~:~;;:~;f~;:,::::~EtifPi.':;,~~;;::::~~:; iIs pr"zIl d: az· . · f':U,:·.Ch·. o·m"· o·s„·c1··<-·· p"o„·n„ł···e'·m„. 1•.e-ck'1•c·h~::~~:::::.;·::·::'~
u::w:::,:·::::
porządkp.

męstwo t zdvstansowame w sztuce
•kiei 1epreze11tant6w pici brzydkie/.
.. C?nchit~.
Cintron
przebywała

toreador.
•
. t>1Hatnlo
l'I! H1szpan11.
Tu, rzecz prosta, utmp1/a wlękin:ą ilbś'ć . byków, ze'brala za 10 iiczne" nagrody
I wyjech9ia w op~nii matadora .
.
· '. 'Ja' !<im bym ten ty_ tu! panny _CMtron zakwestionował. Cóż b.owi em :z tego, ze zamordowafQ
' tyle i tyle czworonogów,
upr:;-.<'dn.io przP.z pjkadorów t bMder i llos, kiedy n.ie
wymierryla ani razu szpady przeciw naigroź·
n {ejszemu -byk owi, Móry cała H iszpanię bierze
.'Ila zogi? Takiego kluć i szarprit' to jest dop'iero
prawdziwe i potrzebne ludz koścJ - matador·

wymęczonych

•!w o! .
•
.
.
V,laieg? za matadorow poczytac mozna. chyba 1edyIJ1e, !?nrt:yzant6_w . 1 Estran:adury 1 ~e· vanie, Gal1c11,_ Katalonii .1 Walen_;JJ, którzy k1~· rują dzi§ bron przeciw „b.ykow1 Franco, rue
rważając na to, źe hoduje g<J sam Marshall,
tuazv B~ł11 I ooał{JSkuJ• Schuman. __ !1. Tam

1

lj

·

·

·

.

•

ł

.

•

· ·

adbtwac
~ Się
. ..
" . .
· ·

_,

'

będz

•

t'.

.

.

. ,

.

.·

••

-~.

e'„ /.„~„ drodze·".1'
' CYtac1r -,.
·; :;
· -

,

· "

·

Wszystko jest. w
Tymczasem sprawa nie okazała się tak prostą, gdyż Elektrow
nia; ·zamiast przys!ać inkasenta \v te rminie,

, przysłała gp 1 dziesięciodniowym opóźnieniem.
my.śl postą.noi:'ienia. "Min. Zit;m O~~~a-. , niow~, futra· o·r.a.z , te gruµy fowlj.'ró'."'. jed;iorod- W zwJązku z tym inkasent stwierdził, że wy
nych, będące w P.0~1.adM}l·U przędow. · LiJkw1ii~.': ·~Y~. ·J~ l:l.p .. p.or-c~·~ąny,_ k~y~tałow lub_ n.a- paliłem w okresie 40 dni '68 kWh i zalkzył 18
-cyi nych ruchomo_sc1 po~ie.m1e,c'1oe, .~ i.~<lZ1·e c~yn._ k-tQr~.ch : wa:rito.sc pr.w kracui. kW''_)tę 25 ŁJ'.· kWh do taryfy ~arnej, tj. 15 zł za kWh, po·
1

N

"

"

·

sprzedawi;lne będą tyl1'o \v drodze ,.cytaCJl.,
Od reguły te'j_ doJ?ucicze" ~i~, wyjątk! j e<iyme w tedy kieóv na1łivwcai111 s;ą \!rzędy, wigi.
:nstytuc ]e czy . pue.OO!ę?io·:stw.~ : ~ań;;.tW'o~'.e":
albo samorząaowe .. ~ · t;i~zf 060by p~aV;'a· .publicz.nego ,
Pal'i~t"!'owa Centra.la Handlowa
'. ..Społem ". W SJc~eaćtlność\ do wyłączm~j

sorzeda9:·~·

.i li·cyt~cji prie~Ą~u; S'lę ..wszelk:e
ruchom_osc'. 3ko.?f11;1kowa'lle :, prz~kazane Ur.zędom Ul<w :d;acyinym. P,r~~ ~'()misję Specia1ną
_lub sadv · N t·!'n .SilJ~so~ · .. sprz.ed.a.·w.an: . będ~
obrazy, dywainy, przę:clm10.ty o wa.r·t~ . ·adystya.nej o~~ _1ubusow~·-.iw wz~.~ " llWI ' two-

T'Zj·wo_. „d 7.t~ai nowa ,tl'i4tliZJta „ ~<liv ·ubn~

sięcy zł.otyd\, . , . . _ ,
. .
.
mimo, że te 18 kWh poned wyznaczoną
: W ~}esi~miu., do ·wyż.ej' wy~ięn~oflycli normę powi·nien był zaliczyć . de następnego
rrzed!I)wtow :. do!puszcza 61 ę spri:.~!ł~ · w :ry~ 1 e okres~ obrachunkowego, za które zapłaciłbym
~atych<'~~s . P_r-akty~~ytanym tyl}J~. wt~y.rje'.i:"!· w !iS.Jgot szy m wypadku po 2 zł a nie po 15 zł
'-;. wartosc. nąsz:zegol.n-ego prze~et·a. ciy' 9ru·
. Zapłaciłem ·więc 490 zł zamiast 233 zl:
PY towarow . )e.dno-ro-dnydi n~·e
tir~ekra<:za więc o 257 zł więcej, co stanowi podwyższe11
kw.o.t y '25 ty~1ęcy .zł91tych.
hie taryfy o 110 proc..
·
' Li~ytacje· ,pr~eprowiidzai1e f)ęd4; . w.'. miarę
Ponieważ nie jest to wvpadek odosobnlo~
po~1adania ;>nei odeow1~<ln1 e l:Jrzędv .t.:_~~d?~ ny gdyż w domu, w k tórym mieszkam, Vf
cy.J;l1e towaró·~„ podilegaiących ~y~u, Mer<>-10 ten sam sp osób obliczono rachunki j ,„„~.;„„
:igoł„~poł&:ze.D;&twa. pow!adoi!Dl~y_-hę4zte o ,li· R1!.:- 1J !ok_aioro:m. L!prze jmie pmsze _ fa<;k;iw~
cy.ta.qja()b . taki.eh przez og!~~me w pr~~e za1ęcie aiE~ tą it•rawą.
0
~~~O-~j .l)reyJla:Jmn.i~I n..a 3 ~I n~d licV:a· .
„ ·
Stały ezytelnik /
la. ~.
,:
·
',(Nazwisko i •dru ~ :Redak:w

1
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Do.robek naszej pracy

Akademia Jubileuszowa TUR

W sall Centralnego R(}bolniczego n!)mU
Kultury - TUR, Piotrkowska 243 w niedzielę,
dni;i 25.1. "rb. o godzinie 12-ej <><!będzie s:ę
Akademia Jublleusz-0wa.
W części oficjalnej przemawiać b~dą to-w.
Plan pr-0dukcyjny na rok 1948 pr1Zewiduje 63 mi.lionów (czyli o 40 procent), a w przemy- mili-0nów do 2.192 milionów, czyli o 23 P,roc.), tow. prof. dr. z. SzymanowsJ<i - przewodnipoważne zwiębzenie wytwór zości przemysłu śle drzewnym z 64 mili-0nów do 89 mi•lionów w przemyśle węgle>wym (z 1480 miHonów d~ czący Zarz. Wojew. TUR, J. Siek:erka ~ A Ka
polskiego. \Varlość produkcji przemysłowej (o 39 proc~mt).
1.731 milionów, czyli o 17 proc.) i w przemy- raczewski - viceprzewod Zarz. W_ojew. TUR.
(we!ihtg Wdl'tości z r. 1937) wyniosła w 19.(7 r.
Najpoważniejszy wzrost ilościowy przewi- śle metalowym (z 752 mi•lionów do 1.01!1 mH.
W części artystycznej recyta'Cje 1bfo„owe
8.157 milionów złotych. Tym.c-zasem pla:nowa- duje się w przemyśle wlók.iennkzyro (z 1779 zł, c~yli o 35 procent).
i solowe, pieśni i tańce w wykonaniu zespona wu~~ pro&~cji w b~~cym ~u w~na ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ łów świetlicowych: PZPB Nr 1, PZPJ i G Nr 8

Dalszy wzrost· produkcii
I

;~7::::~ć

do 10.056 milionów

zł

-

czyli o 23

Państwowa

prz.enlYsłowej

Fabryka Azbestu rozwija

Najp~aiżniej6ZY wzrost proc·e ntowy przePaństwowa
Fabryka Azbestu w Łodzi,
widuje s·ię w przemyśle e1ektrotechnicznym
(ze 137,5 milionów d-0 248 milionów) czy;H o 83 wchodząca w · skład Dyrekcji Artykuló·w i Tkanim TechniCznych CZPW!„ ma do zanotowania
proc.en!.
nowe osiągnięcia produkcyjne.
°11' 1 przemyśle konserwowym przewiduje się
Po wielu żmudnych doświadczeniach i ba~Zro1.'t war·tości produkcji z 45 rnlliońów zł d•.> daniach udało ;;ię fa·bryce w
styczniu br. po

Ilość stypendiów
dla akademików wzrasta

w Polsce

raz pierwszy wy.pr-0dukować płytę azbestowq.
Warto podkreślić, 'że jako surowiec d-0 tych
płyt zużywa się w dużej częśC'l odpadki lub
tzw. a.z best krótkowłóknis·ty, który jest surowja.k cem pośledn!ej.s.zego gatunku.

się

Zapo•trzebowani·e na płyty azbestowe, doskoin,a,le izolnjące, zglosiił przęmysł hutniczy
i węgl-0wy. Ale i niektóre 1.nne gałęzie, przemyslu będą odbierać ten aritykuł.
· Pt Yt a~
~be~t
P r Odu k"CJa
• owych w Ynosi· na
· ra . 180 k g dz'ienme.
·
W na3·br·izsz
· ym cza~1
zie
~· e
przewiduje się dalszy wzrost prodl.l!k.cji.
Plan inwe'.>tycyjny na rok 1948 przewiduje
dla Państwowej Fabryik.i Azbestu kredyty
w wysokości 60 milionów zl, z czego na inw·es-tycje przypada 39,5 miliona zł, reóSzta p.rze·
znac.wna je~t na ren-Owację starych urządzeń.

Centralne Zarządy Prz€mys1u rozwinęły,
wiadomo, rozle~łą a!1:cję 6typendialną, dając ~~
~~~~....,..._,.~~.._,.~....,.
~~
~...,~~..._,..~~~
na ten cel pof\Vd.żne fundusze. Akcja ta u.cz.e·
gólnie przybrala na .sile na terenie Slą1>ka, Zoaęszcza się sieć dąstruhucli toUJarów
gdzie !Ila rok ·szkolny 1947-48 przemysł węglo

.....

......

wy pize.znaczył 150 stypendiów, hutnicy - 550,
chemiczny - 150, metalowy - 450, cukrowniczy - 200, wszystkie fane· zarządy mniej wię
cej po 100 stypendiów.

.....

Państwowej

Zakres działania Państwowej Centrali Han
. dlowej w roku bieżącym przewiduje uspraw: nienie jej działania poprzez rozbudowę agend
hurtu i skupu oraz wprowadzenie
nowych
form rozdzielnictwa.
O tym jakie formy przybierze rozwói Pań
przeznacoone zostały wyłącznie dla studentów· stwowej Centrali Handlowej w Łodzi i wojemechaników, którzy dotychczas ze stypendiów wódzfwie ł&dzkim inf.otmuje nas dyrektor tej
nie korzy.'ltali.
(S.)
placówki, 06. Rogowski,

Echa 3•ciel rocznico wyzwnle.!!!!!

.

czci.

W depeszy tej, podkreślając prace i osią
gnięcia Polski Ludowej oraz znaczenie sojuszu
zr Związkiem Radzieckim i nan1dami sł~
w~ańskimi, w zakoficzeniu wszyscy pracownicy Zakładu przyrU!kają stać wiernie na straży
ideałów Demokracji Ludowej i przyczynić się
swą wydajną pracą zawodową, w óparciu o

darni słowiańskimi i zgodnego wysiłku całe
go narodu nad realizacją planu trzyletniego,
zebrai:i uznają'c znaczenie ziem zachodnich
dla Polski .Ludowej, ślubują, że stać będą
twardo na straży naszych granic na Qjrze,

Nyssi-1! i Bałtyku i nie dopuszczą do powtórze_
nia się września 1939 roku. Realizację swych
postulatów zebrani widzą w zwartym jednolitof.Contowym marszu ku ~epszej przyszłości
Polski Ludowej.

~r<>~~.f} Sz~jka złodziei
I n+
papleros6w przed Sądem

W dn.iu wczoraj5zym Okręgowy Sąd Karny wraz ze swoim pomocni.Ir.iem Osińskim od pe·
jedn ··litY front klasy robotniczej, do jak naj· przystąpi? do rozpatrywania w liybie dotainy!Jl zastałych oskarżonych
kradzione p1pi~rosy.
sz.ybszej odbudowy kraju.
sprawy kradzieży pa:p'erosów w Pańr.twowym
Monopolu Tytoniowym w Łodzi.
Na podstawie aktu oskarżenia ~kr.:idz!o·
* * •
Na ławie oskarżony:h zasiedli: Zygmunt nych zostało ok. 130 tys. papierosów. Ukrywa
Pracownicy Pows:~echnej Spółdzielni Spo- Wąsowicz. Andrzej Pieszyń,ski, Alfrt?d Moench ne one były w specjalnej skrytce w drzwiach
żywców w Łodzi, człónkowie Kół PPS i Zofia •Cieciuch, Stanisława :M!izers::Ca i Wacław samochodu i w ten sposob wywożone z tarePPR, zebfani na uroczystej Akademii w Tea- Osiński.
·
nu Monopolu.
trze W. P. w trzecią rocznicę oswobodzenia
Na jesieni ubiegłego roku Władze Bet.pieRozprawie przewodniczył sęd~ia Mau~eI,
naszego miasta, powzięli jednoglośnfe rezolu.. czeństwa zwróciły uwagę na duże ilości pa- oskarżał prokurator Pa-::hnowski, bro:iili adwCJ
c1ę, stwierdzającą, że realizację swobodnego pierosów, pochodzących z kradziei:y, a sp1ze kaci: Dres~er, Jarosz, Rotbard, .Kopczvński i
rozwojt.: ruchu spółdzielczego widzą w zgod- dawany:h na wolnym rynku. W związku z. do Wasilewski.
nej współpracy obydwu partii marksist-Ow- chodzeniem zastał aresztowany ~zofer Zyg- . Dalszy ciąg rozprawy nadamy w dniu juskich, w których tkwią i;iiespożyte siły do pra- munt Wąsowicz, który przyznał, że kupował trzejszym.
cy twórczej nad U&runtowaniem pozycji Polski Ludowej. Podkreśliwszy wzniosłe znaczenie ścisłej współpracy ze wszystkimi naro-

Opera dla przodowników pracy
Dalsze s1cll16ły urientacyine
Wiadomość o wystawieniu w Teatrze WP
opery „Halka" i „Sprzedana Narzeczona''
zele~tryzowała robotników Łodzi i wojev1ódz,
twa. w dniu wczorajszym t~lefony tedakcy1ne nie Odpoczywały ani przez .:hwilę. z licznych ~a?ryk napływały zapytania, dotyczą~e
~z-:zeg-0łow

organizacyj,nych tej wspaniałej
imprezy dla przodowników pracy. W celu zaspokojenia ciekawości czy,t elników poda 1emy
dziś · dalszą garść szczegółówi.

Przedstawieni.e
popołudniowe rozpocznie
, się ~arówno w sobotę, jak i w niedii~lę o godzJrue 15-.ej, Przedstawienia wiecwrowe rvzpoczną się o godz. 19ej. Bilety w cenie 20 zł
zn_alazły się już w dniu wczorajszym we wszys
tkrch fabry.kach w Łodzi. W pierwszym rzę
dziie zaopatrzeni zostali w bilety przodownicy
pracy, którzy uzyskali pierwsze m;ej_5ca w listopadowym i grudniowym -wyścigu :i>ncy,
Rob.otn~cy ośrodków
pozałódzkich,
Zgierza
Pab1amc, Ozorkow-a i Aleksandrawa otrzvmali
. bil.ety ważne w niedzielę po południu. z;1a;oszenie otrzymali równ:ież robotn!cy Państw.
Zakł. Lniarskich w Żyrardowie.
Raz jeszcze przypominamy, Ż'e do il.arzvsta
nia z biletów uprawnieni sa wylą.cmie przodownicy p.racy I wielowarsŻtatawcy, Ki.:~.row
nictwa fabryk zo))nwiązane są do prze:l.stawiema w CZPWł lisW zaproszonych rooocników.
Przypominamy również, że rhoć w zau·
drle przewiduje się wydawanie iedneg 0 biletu
dla przodowników pracy, to je:in'lk dyrekcje
fabryk mają prawo wydać dru.Ji b1ief. dla
męża lub żony.
W odpowiedzi na liczne za;yytania k~muni·
kujemy. że szatnia została opła=ona ry~załto
wo przez CZPv\Tł to tEJż rohntnicy mi't:ą pra·w~ '"ld"-i' aatd~robe do szatni bez żad!lę} dopłaty.

W PZPB Nr 1 wśr6d tkaczek pracu- zyskały: Euger.lła. Makota (ósemki autona 6 krosnach pierwsze miejsce mat.) oraz Kazimiera Styczka i Walen-

jących
zajęła

Maria Pyziak (165 proc.). Dalsze miejsca zajęły: Janłna Jurek (156
proc.), Genowefa Korzeniowska (156
proc.) i Helena R)'bak (152,4 proc.). We
współzawodnictwie zespołowym wypr:t:e
dzlł Stolarz Zygmunt (131,4 proc.) Stolarza Stefana (103 proc.).
W przędzalni qdpadkowcj uzyskał Ignacy Nowacki 160 proc. nOTmy.
W PZPB Nr 2 w przędzalni ua 4
&tronach wyrózniły się Helena Wieszczycka (lł8,3 proc.), Brontsława Olejniczak (148,3 proc.), Bronisława Woźniak
(142,5 proc:) oraz Genowefa Cichecka
(138,9 proc.) a na trzech stronach: .Emilia Banasiak (142,3 proc.) oraz Marla
Wójcik U&6,4 proc.).
w tkalni pierwsze miejsca aa „szóstkach" zdobyły Maria Borówka (163 proc.)
i Anna Makowska (154, 7 proc.), a na
„czwórkach": Helena Płachta (168,6
proc.) oraz. Zol.ia Wielińska (153,6 proc.).
Bronisław Ciula, óbshłgujący 6 krosien
wykonał płan dzienny w 167,5 proc.
W PZPB Nr 3 odznaczy)• się w przę
dzalni: Bronisława Komor <171 proc.) i
Janina Lebelt (165 proc.), a w tkalni
(,,.czwórki) Bronisława Matczak (171
prac.) i Daniela Mrówka (166 proc.).

tyna liwaśniewska („czwórki").
W PZPB Nr 5 w przędzalni wyróż
niły się: Słanlsława Swiderek i Janina
Pilarska (4 strony) oraz Maria Rojewska i Kazimiera Wdowiak (ił strony). W
tkah:li uzyskały: Jadwiga Frączkowska
172,6 proc„ Maria Dziedzic (164,8 proc.)
oraz Michalina Kolasińska (162,2 proc.).
W PZPB Nr 6 w przędzalni wyróżni
ły się: Helena Jagielska (163,6 proc.),
a Bolesława Brożek (146,2 proc.) i Józefa Piwkowska (145,4 proc.). a. w tkalni
(„szóstki") Waleria Nazare'k (161,Z. proc.)
oraz Stanisława Jezierska (149,łl proc.).
W PZPB Nr 7 w tkalni („czwórki")
pierwsze miejsce zajął Franciszek Kopacz .(178 proc.), a · drugie Helena Kopacz (170,9 proc.).
W PZPB Nr 8 czołowe miejsca za·
w przędzalni (920 wrzecion): Hele-

jęły

na Stclenwerk (158 proc.) i Anna Sa& w tkalni („szóstki") Helena Lewandowska (195 proc.) I
Władysław Mirecki (184 proc.).
W PZPB Nr ~ najlepsze ruultaty
uzyskały: ICazimiera Sobańska i Joanna
Widczak (w przędzalni), i Feliksa Pa·
kulska <w tkalni). .
\Ve współzawodnictwie zespołow:rm
W PZP& Nr 16 (4 strony) na czołn
wyprzedził 'majster Tomczak (141,3 proc.) wysuru~IY się:
Wanda Cyra:i 1156.5
Człapińskiego (119.9 proc.).
l)roc.). Janina Kondras (153,4 proc.), orai
W PZPB Nr 4 najlepsze rezultaty 11- Zofia Stolecka (148,5 proc.).
łacińska (144 proc.),

Ośrodka

SlłiOlenia

EGZAMINY P.IELĘGNIARSKIE
Miekki
,- w Łodzi - Wydział Zdrowia
- komuni•ku3·e, ie P.ITzami.ny
pielęgniarskie od·
~„
bywać się będą w o.hes.ie o.cl dnia 31 grudni<&
1948 wku dwa rnzy do roku: w terminie wio·
sennym i jesiennym.
Podania z załącznikami należy składać
w Wydzi·aJe Zdrowia, ul. Piotrkowska 113, po·
kój 311.
~
Zarząd

~.....,....,.

•

Centrali Handlowej w

- Celem usprawnienia handlu ulegną roz
bu.dowie hurtownie o charakterze spożywczo
przemysłowym.
Obok istniejącej tego typu
placówki ttlieszczącej się przy ulicy Kilińskie
go 89 ruruchomiona zastanie w najbliższym
okresie hurtownia przy ul. Piotrkowskiej 152.
Trudność w znalezieniu odpowiednich lokali
wpływa na opóźnianie tempa mont<>wania a·
gend hurtu spożywczego. W połowie bież.

młodzieżowego

Wstęp bez,płatny.

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

Ahaden1ie _ i .rezolu·c ;e

Pracownicy Zakładu Oczyszczania Miasta w
na uroczyst€j akademii w dnlu 19 stycz..
:ria 1948 roku w trzecią rocznicę Wyzwolenia
Łodzi iprz~łali Prezydemtowi R. P. B. Bierutowi telegram z wyrazami hołdu i głf1bokiej

zespołu

Zawodowego Fabryki . Przemysłu Metalowego
w Łodzi.
.

I

Jeśli chodzi <> Łódź, to <>statnio podwyższo·
na z-O/Stała ilość stypendiów, udzielanycll przez
Centralny Za:rząd Przemy~łu Skóraanego. który
dotychczas przeznaczał ie dln 25 słuchaczy
szkól wyższych. Obecnie decyzją Rady Funduszu Sty,penclialn<igo przy tymże zarządzie afość
stypendiów podwyżswno do 28. Cztery z nich

Łodzi

i

.........

~..._,..~~~

.......

~~~

placówek

Łodzi

roku planujemy · uruchomienie jeszcze jednej,
hurtowni spożywczo - przemysłowej w Łodzi
Biuro rolne (agenda PCH prowadząca skup
zierniopł-Odów) uruchomi hurtowy punkt sprze
daży warzyw. Hurtownia ta będzie mieściła
się w hali
na :pl. Niepodległości. P:ra:ować
zacznie już w lutym i prowadzić sprzedaż warzyw świeżych, wszelkiego rodzaju nowalijek
itp. Poza tym Biuro Rolne przystępuje do bu·
dowy w Łodzi przy bocznicy kolejowej magazynów mączno-zbożowych o powierzchni 1200
rntr kw. Równolegle prowadzone będą prace
przy budowie przechowalni zimowej warzyw
i ow~ów o powierzchni 1200 mtr kw. oraz
pomiesz-::zenia do magazynowania cebuli, ma·
ku i innych artykułów wymagających specjał
nych warunków · p.rzechowania. Te ostatnie
magazyny będą znacznie mniejsze, powierzchnia ich wynosić będzie 200 mtr kw. Z momen•
tem, gdy Łódź uzyska- tak wielkie magazyny
będżie można przechować w nich do 1500 ton
ziemniaków, co z punk.tu widzenia zaopatrzenia
ludności jest sprawą b. ważną. W najbliższym
czasie PCH przystąpi do uruchomii!onia w Ło
dzi sklepu wror<iowego, w którym znajdą zbyt
wszyst'k:ie artykuły produkowane pi;zez pań·
stwowy przemysł spciżywczy. Sklep ten ro.ie·
ścić się będzie przy ulicy Piotrkowskiej Nr 82
Ponadto w .roku bieżącym PCH planuje· o-b ję•
cie rozlewu piwa produkowanego przez pań•
stw-owe browary.
'
W terenie województwa łódzkiego najwa.ż·
niejszym zadaniem PCH jest rozszerzenie zakresu działania Biur Rolnych, przez stworzenie nowych ekspozytur względnie punktów
skupu. Przypuszczalnie w roku 1948 powstanie
10 tego typu placówek. Przewidule się rotbu·
dowę hurtowni spożywczo·przemysłowych, po
przez utw-orzenie nowych filii. Punkty sprzedaży zostaną zorganizowane w Ujeździe, Zło
czewie, Poddębicach i Przedborzu. - Po.nadtó
Państwowa Centrala Handlowa planuje budo•
wę własnych zakładów gastronomicznych. Bę
dą to sztandartowe restauracje, mogące zaspokoić potrzeby przeciętnego konsumenta.
W planach na rok 1948 PCH przewiduje
zmniejszenie marż hurtowych. Przez racjonalną
organizację pracy, transportu, magazynowania
itp. osiągniemy obniżkę kosztów własnych, co
pozwoli na zaopatrywanie rynku w artykuły
spożywcze i przemysłowe po cenach jak naj·
niżej skalkulowanych.

Co

usłyszymy

przez radio

Pr011ram n;i piątek 23 sty.cznia 1948 r.oku.
12,03 Wiadomości połudn.; 12,08 Przegląd
prasy stołecznej; 12,15 Muzyka; 12,20 „z mi·
krofonem po kraj,u''; 12,30 Audycja rouywko
wa; 13,15 Przerwa 1 15,0C> (.Ł) Auayc}a słowno•
muzyczna w 0prac-0waniu B. Busiakiewiczat
15,20 (Ł) Przegląd wydawnictw w oprac. W.
Mackiewicza p.t. „Dwa wieki - w ~arę gódzrn" 15,30 (Ł} Wiadomości lokalne; 15,35 {Ł)
Rozmaitości; 16.00 Dziennti'k, 16,20 Rezerwa1
16,30 Audycja dla chorych; 16,45 Rezerwa;
16,50 „Nasze uzdrowiska"; 16,55 Audycja dla
mł<>dt.iei;y; 17,10 Audycja Komisji
Ochrony
Zabytków Przeszłości; 17,15 (Ł) „Koncert dla
przodowników świata pracy" Transm. ze w;et
liry Państw. Zjedn. Przem. Pasmant.eryj;nego
w Łodzi Wyk.: - J. Andrzejewska i W. Du•
nin-Brzeziński piosenki, Zespół świetlicowy
pk. A Lustiga, F. Leszczyńska - fortep. 18,0()
RUL ·- „Jan Kochanowski'' wykład H. Markiewicza; 18,15 (L) Koncert życzeń (cz. Ij,
18,45 (Ł) „Żelazna kurtyna" - powieść radio
wa H. Boguszewskiej. r-ozdz. XI; 19,00 Koncert
symfoniczny. W przerwie - Dz.iE:nnik1 21,30
„~ naszych przyjaciół''; 21,50 .~owy num&r
„z _olnlerza Polskiego" przynosi... 22,00 „Mo·
za1ka muzyczna"; 22,45 (Ł) Koncert życzeń
(cz. II); 22,58 (Ł) Omówienie program.u !oka!
nego na jutro; 23,00 Ostatnie wiadomości,
23,20 .Muzyka taneczna; 23,55 Wiadomości z
ostathiej chwili; 24,00 Zakończenie audycji l
Hymn.
'
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Czvtai_cie „Głos Robotniczy"·

Nr 23

ULl!IS

:L~;~~;~~ 1~~usza W3-cią rocznicą
-----

Telefony

·

Komenda MO 16-62.
Miejskie Pogotowie Ratunkowe I Straż
Pożarna - 21-77
[nformacja Pocztowa - 12·11'
Inform. kolej. i biuro podróży „Orbis"
tel. 12-95.

Dyżury

aptek

Dziś dyżuruje apteka
skit>j PL Kościelny 4.
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Kina
Kino „Bałtyk" wyświetla film radziecki p.t. „As wywiadu".
Kino „Wolność" i „Bałtyk" wyświetlają film produkcji polskiej „J asne Lany".
.. ....,~ł.•;., .;..; ~-
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23 stycznia 1945 r., to data historyczna dla Kalisza, data wypędzenia z
miasta barbarzyńskich hord hitlerowskich prze~ oddział;v_ w~raczającej Armii
~zerwo.ne~. Ludnos.c mi3;5ta WJ-'.czerpa?-a
flzyczme i moralme zgorą 5-c10 letrum
terrorem hitlerowskim, z drżeniem serca
dow~adywała się . przez radio o r~?.:p~częcm przez A:m1ę Czerwoną w -~mu 12
styczrna nowe] ofensywr. Radosc z tego powodu zamącała Jednak obawa,
czy aby Niemcy opuszczając miasto nie
zechcą go zniszczyć tak, jak zniszczyli
Warszawę. Błyskawiczne tempo natarcia Armii Czerwonej udaremniło jednak
~konanie tych niszczycielskich zamia1 ow.
.
. .
12 styczma została sforsowana Wisła
pod Sandomierzem, 17 stycznia na:;tąpiło zdobycie Warszawy, a już 21, a
więc po 4-ch dniach rozpoczr-la się bitwa 0 Kalis~
'ć
"'·
BITWA O KALISZ
Natarcie wojsk radzieckich szło głów
nie od Opatówka, Stawiszyna i Turku,
Ustępujący Niemcy wysadzili mosty, co

of i arę
I szyb
niem Kalisza
na Pomoc Zimową • ro.zkaz:
aby
Złóż

spowodowało wypadnięcie
większości
w całym mieście. Przed opuszczewładze niemieckie wydały

Obwieszczenie

•
'

W dniu 23 stycznia 1948 r. obchodzi-

my 3-cią Rocznicę wyzwolenia miasta
Kalisza spod jarzma hitlerowskiej okupacji.
Przed 3-ma laty oddziały Armii Czerwonej i Wojska Polskiego wkroczyły
triumfalnie do Kalisza, uwalniając miasto od niemieckiego na.jeźdźcy, przynosząc znękanej
ludności
upragnioną i
oczekiwaną wolność po długich latach koszmarnej niewoli.
Rocznica oswobodzenia naszego miasta jest dniem oddania hołdu tym, którzy złożyli swe życie w walce z niemiec
kim najeźdźcą o naszą wolność. Rocznica ta jest jednocześnie dla żyjących
dniem radości.
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, pragnąc dać jak najbardziej okazały i imponujący wyraz 3-ciej rocznicy oswob.o dzenia m. Kalisza, wyznaczyło uroczyste posiedzenie M.R.N., a ponadto zwraca się z apelem do społeczeń
stwa o wzięcie czynnego i gremialnego
udziału w Obchodzie Uroczystości 3-eJ
Rocznicy oraz o udekorowanie w dniu
23-go stycznia rb. domów, balkonów,
okien i witryn wystawowych flagami o
barwach narodowych, godłami państwa
jak również portretami dostojników

męska 11;1dnoś~ :r_niasta sta~iła ~ię o oznaczoi:i:J. g~z1m~ na. placu
S~'· Jozefa. Oczyu;l~cie „nikt s1ę. nie stawił. We wtorek dma 20 styczma w go··- -

----
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os ze n,. a dro bne

wyzwolenia ·Kalisza

cia drukami „Gazety Kaliski~J" przyj Koszutskiemu. Tegoż dnia został uru·
Al. Al. Piłsudskiej Nr 3 i wydania chomiony szpital w gmachu gimn. im.
pierwszej odezwy w języku poi.skira do Anny Jagiellonki.
ludności . m.iasta Kalisza i powiatu, ob:
. DRUGIE POSIEDZENIE
ob:: Kazmierc~ak Stan., Błaszczyr.sk~
KOMITETU r UDOWEGO
Wiktcr, Rata] Ignacy, Karpała St. i
.
_
':
.
..
Cerekwicki.
W dnm 2<:> stycznia Komitet Ludowy
Komitet wybrał na przt~wcdniczące- od~ył drugie P?si~dze~ie, na k:ó~ym dogo ob. Pawelskiego Ant. a na sekreta- kona?o wyborow. pre.~ydenta :nias~a w
rza Hepperta Józefa, ut.:hwalając na- osobie . dra Broni~ława Kos"'utskie_go,
stępnie porządek dzienny posiedzenia: '2-ch wiceprezy~entow v; os?~ach ~ oze1) Zagajenie, 2) Powołanie do życia fa Hepperta 1. Jana Ma~ie;ewslc iego,
Milicji Obywatelski.ej. ;3) zawieszenie korne~idanta li~. O. w osobie Ignacego
Czerwonego Sztand.at't na wieży Ratu- Rata1a, ~ast. n:om: _lrI ..O. w osobach: Z.
sza, 4) Wolne wnioski.
Senzego i W. Rosinskiego.
Zebranie zagaił przewodniczący, 0 _ • Vl .d~iu 26 styczni~ ll:owoobrany .~aświadczając, że w tej chwili przeżywamy rząd Miasta po ~db)teJ konferencJi. z
historyczny, przełomowy moment oswo komen~~ntem WOJenn;tm podp. Szmigbodzenia m. Kalisza, po 5-cio letniej Iem OPJął urzędowanie.
niewoli od hord krzyżackich.
PIERWSZY WIEC
Następnie zabrał głos ob. Heppert .Tó- W dniu 28 stycznia odbyło się pierwzef, który wzniósł okrzyk na część za- sze zgromadzenie ludowe na placu św.
przyjaźnionej Armii Czerwonej oraz na Józefa, na którym do wielotysięcznego
część Armii Polskiej, które przyniosły tłumu przemówił nowoobrany prezy•
wolncść naszemu narodowi..
dent mi~s~a ?r. ~oszutski,, ks., prałat
W ogólnej dyskusji Komitet posta- J anowsk1 i lnlku mnych mowcow.
nowił powołać do życia Milicję ObywaW dniu 8 lutego 1945 r. odbyło się O•
telską, dla opanowania sytuacji w mie- statnie posiedzenie Komitetu Ludowego
ście, zaprowadzenia ładu i spokoju o- 1 jak to wynika z protokółu Nr. 3, który
raz obrony mienia państwowego przed opiewa:
grabieżą. .
.
.. „
.
„Protokół nr 3 z posiedzenia Komi·
Z?rg_a;nz~owanie Mil~cJi powiei:zono tetu Ludowego i Władz Miasta i PowiaK:wiecin~ł~iemu. _Ja'f!owi, a~akowskieniu tu, odbytego w dniu 8 lutego 1945 r. w
Jozefowi i Rosinskiemu Wiktorowi.
sali Ratusza o godz. 17.45. Obecni: Ko-

~

'' 'l '.cW'.7()tif.F:l:t:;F%::··
:/~/'.'.~~ff:

ZARZĄD M. KALISZA 1945-46 r.
1) Ławnik Tarnowski, 2) Wiceprezydent Heppert, 3) Prezydent dr Koszutski, 4) Wiceprezydent Błaszczyński, 5) Ław
nik Najmrocki

dzinach popołudniowych do missta
wkroczyły pierwsze oddziały wojsk sowieckich od strony Rajskowa i od strony Majkowa. Pulkiem, ]\tóry. zdobył
Kalisz dowodził plk. Dawydenko. Zginąl <:n śmiercią walecznych przy zd?b']Jpaństwowych.
w.anm Frankfurtu nad Odrą. Zwło~i JeJednocześnie Prezydium M.R.N. do- go spoczyWU:Ją na cmentarzu 1001.slwdaje, że uroczyste posiedzenie Miejskiej wym w Kaliszu.
.
Rady Narodowej odbędzie się o godz.
Od strony Majkowa oddział piechoty
1-ej po poł. w sali posiedzeń Rady, w radzieckiej przeszedł przez kładkę poza
gmachu Ratusza, przy czym ze zględu garbarnią, przeprowadzony przez miejna szczupłość pomieszczenia wstęp na scowego robotnika.
salę obrad przysługuje
tylko delegaKOMITET LUDOWY WYSZEDŁ
cjom organizacji i pocztom sztandoroz PODZIEMIA
wym.
. t
d
.
N'
N
t
h
a yc mias po wypę zenm
te\l).Przeicodniczący
ców z miasta, bo już 23 stycznia wiellfiejslGiej Rady Narodowej czorem zebrał się w gmacliu Magistra(-) M. Ostrowski
tu istniejący już konspiracyjnie Komitet Ludowy, złożony z przedstawicieli
4-ch ugrupowań politycznych: PPR,
PPS, SD i SL odbytego w pamiętnym
Zarząd Koła
ZWM p;:zy Państw. dniu 23 stycznia 194.5 r. historycznym
Gimn. i Liceum im. T. Kościuszki w dla miasta Kalisza 0 godz. 23-ej w sali
Kaliszu zawiadamia, że członek Jerzy Ratusza
l
l) Pawe l s k.i 4'1n„
Ptaszyński został z dniem 15. 1. 1948
Ob ecni·. o bywat ee:
r. wydalony z naszej organizacji za za- toni, 2) lleppert Józef, 3) Kwieciń.ski
chowanie nie licujące z mlanen ZWM- Jan, 4) Rusiński Wiktor, 5) Kurzaj Maowca.
ciej, 6) Wolniak Stanislaw, 7) MakowZarząd l{ola
ski Józef, 8) Arnold Edward, 9) Kamifiski Stejan, 10) Senze Zygmnnt, 11)
- Konicze_l-~ .Jó~ef, 12) Witczyńs.~a .Maria,
ał
13) ?osnicki Roman, !4J !Ca~mie:czak
6
Stanisław, 15) B},aszczynski W1ktor,
ZGUBIONO książeczkę wojskową R. 16) Rataj Ignacy, li) Karp<da StaniK. U. - Kalisz. kartę repatriacyjną, sław, 18) Cerekwicki Stefan.
odcinki zameldowania, na nazwisko SuPrzed przystąpieniem do obrad wyski Marian. Kalisz, Asnyka 81-6.
, słani zostali przez Komitet celem obję-

Komunikat ZWM
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Członkowie Komitetti Narodowego, kt.óry objął władzę

w m. Kaliszu po wypędzeniu Niemców

Komitet postanowił zawiesić na wie- mitet w pełnym składzie, Kapitan Każy Ratusza Czerwony Sztandar jako linowicz oraz ob. Kalinowska jako
symbol odrodzonej Polski Demokra- przedstawiciele Tymczasowego Rządu
tycznej, oraz sztandar państwowy, Ja- Polskiego.
ko symbol odzyskanej niepodległości.
Komitet przedstawił delegatom Tym.cz.
Po uchwaleniu tego punktu przewod- Rządu Polskiego członków nowoobraniczący przerwał posiedzenie na wniosek nych władz miasta i powiatu oraz zdal
Kwiecińskiego Jana celem natychmias- sprawozdanie z dotychczasowej działal
towego zawieszenia sztandaru. Komitet ności. Przedstawiciele Tymcz. Rządu
w pełnym składzie udał się na wiezę Polskiego po zapoznaniu się z dotychRatuszową i zawiesił sztandary po od- czasową działalnością Komitetu Ludośpiewaniu Międzynarodówki, Hymnu wego wyrazili swe podziękowanie KoPaństwowego, Czerwonego Sztandaru 1 mitetowi i oznajmili, że wobec zorga„Roty" Konopnickiej.
nizowania życie w mieście Komitet moSztandary zostały zawieszone o godz. że spokojnie teraz oddać władze w ręce
0.25.
~branego .Zarządu Miasta, który daN .
.
.
Je gwarancJę d 1
k t
·
astępme Komitet ~szczął dalsze oa szego on ynuowama
br~dy. W wolnych ~moskac~ .u~.hwalo- prac dla dobra miasta.
no. cze~one opaski. dla ~h~Ji. ObyWobec tego Komitet Ludowy postaw~telsld~J· Postanowion~ rowme~ prze nowił oddać władze wybranemu Zarząprow::idzic ~ara?y. z WOJsko~i wła- dowi Miasta i rozwiązać się, aby przejść
dza~i sowieckimi celem naw1~z'.1nia do prac organizacyjnych w swych parwspołp~acy. Do t.ego celu upowazmono
o~. ob .. .'f!a~e~~iego Ant., Ifepperta, tiach i opanować życie polityczne oraz
Joz., Kwiecinskiego Jana, Kazmiercza- zająć się sprawą powołania do życia
ka, Stan. i Błaszczyńskiego
Wikt.
Miejskie]· Rady Narodowe]·".
.
•
Po, wyczerpamu spr!lw posiedzenie
Pierwsze posiedzenie nowoutworzoneJ
za~onczon? 0 godz. 2-eJ w_nocy. N_astę- M.R.N. odbyło się w dniu 10 marca
puJą ~odpisy 18-.tu członkow Konutetu. 1945 r. Na posiedzeniu tym M.R.N. doDma 2 stycznia w Ratuszu panował konała wyboru Zarządu Miasta w osoożywiony ruch. Zgłaszano się tłumnie bach: dra Koszutskiegą Br., jako predo pełnienia obowiązków społecznych, zy~enta,. Hepp~rta J. i Wikt. Bła.szczyńbądź to w Milicji ObywatelskieJ· b dź F:kiego Jako wiceprezydentów i ob. ob.
.
,
' ą , T~z;iowskiego i Najn!,t'ockiegc. jako ław
~a mny?h placowkach..Rozdawano b:on mkow,
i opaski członko~ . Mil. ~byw. Pilną
Z tą chwilą rozpoczął się normalny
sprawę uruchomienia szpitala wobec bieg życia samorządu miejskiegd m.
licznych rannych powierzono doktorowi Kalisza.

Wydawca: Mieiski i Powiatowv Komitet PPR w Kaliszu. Redakcja i Acl,.,.,inil'ltracia: Kalisz, ul. Marsz. Stalina 17, tel. 10-26. Tel. nocny 11-10. Godziny przyjęć Redaktor
D-024232
~<i~7.P.lnv 1R-1CI ~P.kret.ariat: 10-13
Zakł. Grał. Sp. Wyd. „Prasa• t.ód!, Żwh\J lf•
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Wyście

UWAGA, SEKRETARZE KÓŁ PRAWEJ
GÓRNEJ!
Dziś o godz. 17-ej w lokalu własnym przy
ul. Czerwonej 3 odbędióe się odprawa sekretarzy kół Górnej Prawej: Sprawy ważne. O-

arszawa - Praea - Warszawa

emocjonuje ju! dzisiaj v1szystkich kolarzy. Każdy z zawodnikó\fV otrzyma nowy rower i cztery zapasowe dętki

becność obowiązkowa.

MARKSISTOWSKI KURS DLA NAUCZYCIELI PPR i PPS
w niędzielę 25.1 bł. punktualnie 0 godz.
9-ej rano w świetlicy ŁI{ PPR przy ul. Sie1.1ldewicza 49 a odbędzie si() dla , uczestników
kł d \ow
PPR . PPS
ł 0 k.
_
l
•
. wy a
~
cz 1:1 ow
mrsu
prof. ~uko~skiego n.~•. ,,)Ji?l~gic~~e Podstaw~:
marks1zmu : Obecnosq wsz~stkich słuchacz~
kursu obowiązkowa.

Nr 23

Do maja wprawdzie j e s.~ ze dale ko, wi e jut mie siąca. Czesi wyrazili 6 Wą zgodę. Obecny
dzisiaj można i należy ws pomn ie ć o dwóc h na wainym zel:)raniu ŁOZ Kol. delegat PZ Kol
W:ielki<:h imprezach, jaki.e czekają milośników wiceprezes sportowy Aleksander Przybytniewpięknego sportu ko•l arskie go w przyszłym se- i:;ki , z.apoznał zebrany{' il ze stasnem daleko i.dązonie. Otóż, jak już dono.siliśmy, obok dru- cych przygotowa1'1. do etaipowego wyścigu szogi>l~go, powojennego wyścigu dooko ła Pols ki, &owego Warszawa - Praga - War-szd·w a, Mószosowców na.szych czeka bodajże jeszcze nięk ry odbędz.ie się w dniach od t do 9 maja rb.
niejsza impreza, a mianowicie wyści g etapowy , ZAWODNICY ZOSTANĄ ZAOPATRZENI
W NOWY SPRZĘT
Warsza'\V-a - Praga - Warszaw a w k onk11·
Wyścig organizuje PZ Kc.J., finansowany
rnncji międzynarodowei.
ZEBRANIA KÓŁ PPR,
zaś będzie przez .;tołe czne wydawnktw<J „Głos
CZESI AI<ĆCEPTUJĄ
·
W dniu dzisiejszym odbędą 11ię zebrania
Pierwsze kroki w ~1prawie orgarnzacji tego i Ludu" i czeski dzienn ik „Rude Praw<:1", przy
kół w następujących fabrykach i instytucjach:
w yścigu w:;zczęto JUŻ w pocz ą tk ac h bieżącego fw s.półudzia le „Gta.s u RobotniC"Lego".
RUDA PABIANICKA
O godz. 13-ej pracownicy kuchni PZPB w
Rudzie Pabianic~iej. O godz. 16-ej Spółdziel
nia Spożywców. O godz. 15-ej Starostwo Po-

I

I

łudniowe.

wmzEw
O godz. 14-ej węglarze I i II zmiana, tka.Inia II zmiana PZPB Nr 5. O godz. 17-ej Straż
Przemysłowa, pożarna i obóz pracy. O godz.
16-ej LWD. O godz. 16-ej ·„Azbest".
GÓRNA
O godz. 13,30 PZPW Nr 6 - Il zmiana. O
godz. 16-ej robotnicy dniówkowi PZPW Nr 6.
O godz. 15,30 oddział przy ul. Łąkowej. O
godz. 13,30 Tkalnia, - I zmiana, przędzalnia
I zmiana PZPB Nr 1'7.
GÓRNA PRAWA

W PERSPEKTYWIE - RIVIERA
Organizatmzy idą nawet jeszcz e cialej
w swych zamierzeniach, gdy ż czyn l ą starania - mające nawet widoki powod1enia, aby
jesz.cze w .sewni-e zimowym wysłać naszych
k•olarzy na Rivierę francuską, gdzie wałunk i
'.kildma'tyczne umożliw·ią iim wcze.śniej.sze tren in
gi i w do<irutku na drogach ternnowo zblii.oprzysięgę olimpijską
nyich do trudnej trasy wyścigu Wa·rszawa POZNAN. - W zakładzie Wojewódzkieg:i 1 „Film Po.Iski" utrwalona na taśmie. Dotycliczas Praga - Warszawa.
Związku Samorządowego w Dziekance, pod nie stawili 6ię na obóz zawodnicy łód'Zcy:
Gnii!znem, odbyła się ·umczystość ślubowamia Markiewicz, Grymin, Trzęsow.soki, z W~odaNIE NAZWISKA LECZ FORMA
oiin"Q>ij&kiego bokserów. W obe·cno~ci przed- wia - Kurow5ki i Wa•l uga, z Poznania ZADECYoDUJĄ O SKŁADZIE REPREZENTACJI
stawici€la Pols.kiEgo Komitetu Olimpijskiego, Liedtke i Szymański, z Gdańska - Antkiew.icz
Skład druży•ny polskiej, która będzie liczyć
dyrekcji ze,kł.adu, członków zarządu PZB, tre- 'i z W·a rszawy Ko-ssowski, którzy nie uzyska1 i prawdopodo·b nie 12 zawodników, zostanie uner Stamm złożył pre.zesowi Bielewiczowi ra- urlopów.
stalony po ścisłej <Jbserwacji postępów na oport, meldując obecność 43 zawodników i 3-ch
Dwóch zawodników na podstaiwie orzecze- bozacll i wykaza!Ilej formy. Decydujące czyn·
im;tr·wktorów. Po krótkim, okoliczno ś c i owym nia lekar<Ski·e go opuściło obóz, a mianow~CJe ni1k:ii nie będą się kierowały ani względami na
. przemówieniu, w którym prezes Bielewicz Chyła z Bydgo.su:zy i Biabkowski z Gdan-ska. slawę nazwiska, - czy iI!llly.mi, tak: że możli
płk. Mirzyński U pierwS.Zego stwie·rdz.ono ura·z mięśni w le- wości startu w tym wyścigu będą mieli tak·
soharakterywwał cel obo.zu,
odczytał t8Jk1St przy.sięgi, p.owtarza.n y przez ka- wym barku, u drugiego - uszkodrenie lewyich że :zawodnicy mło.dszej generacji, jeżeli wydrę bo1kse:mką. Cała urocizy·stość za.stała przez żeber.
koażą się odpowiedmią foruną i przygotowaniem.

Pią ści)a rze skł adalą

I

O godz. 15,30 PZPW Nr 1, PZPW Nr 4. O
gadz. 16-ej PZPW Nr 5, fabryka im Strzel- Przed
czyka Fabryka Czółenek, Ośrodek. Konf. Nr 3.
O godz. 13-ej Fabryka Firanek 1 Koronek - '
f , '~ .
oddział III.
"}:

FABRYCZNA - PZPB Nr I.
O godz. 16-ej pracownicy głównego biura.

s•o•ie.u do UJodu

oierwszulll'ł

·artynka czy Sko~upka?

„.

SRóDMIEŚCIE

Czy1uone są obecn·e starania , ab y e:Li pa
polski.eh kolarzy stanęlc: do wyśc ' gu dobrza
przygotowana, tak pod względem rormy, jak
i zaoipatr.z ania w sprzęt. Każdy z zawodników
stairtujących w tym wyścigu otrzyma koonple•tnie wypo.sażony rower wyścigowy i cztery gumy zapa.sowe.
Zawodnicy przejdą solidną zaprawę na spe·
cjalnym obozie treni·ngowym. który zos i..dnie
zorganizowany w dniach od 30 marca do 21
kwietnia rb. w Szczeci'l!'!e.

'$'

I

zwycięży

O godz. 15,30 f. „Rajer", Telefony Miejskie,
O godz. 17-ej
Łódzkie Zakłady Garbarskie.
Dyr. Przem. Wełnianego. O godz.
CZPWł. 16-ej Zjedn. Bud. Aparatów Elektrycz. Bank
Handlowy Centr. Zarząd TOR. O godz, 17,30
„Współpraca". O godz. 15-ej PAP„ Kontrola
Prasy,

na meczu

pływac~im

Katowice -

Łódź

SpoI>towej Łodzi nadarza się. ni·elada oikoa,z ja !brze trampoliny. Skorupka jest racz.ej specja-\poważną imprezą, Zarząd ŁOZP wyznaczył
w pos·tad ;dek·awego meczu pływackiego, któ- listą w -.;kokach z wieży, a jeśli cliodzi o tram: możliwie najniższe oplaity za wstęp na zawory o<lbędz.i€ się w niedzielę 25 bm. o godz. 17 polinę, fo czuje się pewniej na trzymetrowe]. dy, aby umożliwić jaik najszerszym masom
na pły:wah1.i Po.lskiej YMCA pomiędzy repre- Plyw.alnia YMCA posiada trampolinę jednome· społec.zel'1.stwa sportowego ogląda-nie plywani·a
zentacjami Katowic i Łodzi. W ramacll tego trawą, a fakt ten przemawia także z,a Martyn- stojącego na dobrym poziomie (_parter zl 2.50,
meczu dojdzie do sens a·c yjnego pojedynku po- ką, tym bardziej, że Martynka od meczu z Cze-· baJkon zł 150. studenckie i uczniowskie z ł 7.5).
SRóDMIEJSKA LEWA
między łodzianinem Martynką a obecnym w1- chauni zabrał się do poważniejszej pracy nad
_ O godz. 16-cj Elektrownia - koło 6, Fllm rnmi:;trzem Polski w skokach z trampoliny sobą. Pojedynek między tymi dwoma skoczNOWA KRÓLOWA LODU
l'olsl>i Atelier. O godz. 16,30 l'rodukęja Film i wieży, reprezentantem Pohk1 - Sko rupką.
kami b('..dzie z pewnością emocjonował publkzPolski, f. „Fermu", O godz. 13-cj „Stefan Wer
M artynka posiada pewną przewagę nad no6ć obeccną na zawodach.
Pomimo w ielkich k oszCów, związanych 1! tak
ner".
Sk.orupk ;i w postaci własnej, znanej mu doŚRÓDi'IlEJSl{A PRAWA

O godz. 13,30 Ośrodek Konf. Nr 2 - 11:miana ranna. O godz. 16-ej ośrodek Kont. Nr 2
zmiana dzienna. Magazyny Konf. Nr 9, Kartonaże, Higiena, f. „Gitzel'".
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Na lodoUJisl"1 w Pradze

Amerykanie po raz drugi'

I
I
STAROMIEJSKA
PZPB
dziesiętników
odprawa
14-ej
godz.
O
Czechosłowacją
przegrywają
Nr 2, O godz. 15,30 Urząd Wojewódzki goBRNO. - Po przegranej olimpijskiej dru· wieniem na drugie spotkanie, jakie odbyło się
spodarczy. O godz. 13,30 Fabryka Wstążek
w Brnie między reprezentacją USA i CzechoNr. 3. O godz. 13-ej Fabryka Gumowa-Łódź żylly hokejowej USA z reprezentacją Czecho- słowacją. Mecz wyikazał kompletną przewa9ę
ja6'1.lkcesem,
nieznacznym
Póh1oc. O godz. 16-ej f. „Lamke-Heicke", f. słow.wcji 5:6 oraz
drużyny reprezentałyjnej Czecho.słowaicji, k:tóf. Rafała".
kim było ?JWydęstwo Amerykanów nad repre- ra tym razem zdecydowanie zwyciężyła USA
zentacją - Brati:s1awy 4:3, oczekiwano z zacieka- 4:1 (1:0, 0:1, 3:0).
BAŁUTY
O godz. 16 j „Społem", tkalnia PZPJG
„
N1• 8. O godz. 18-ej Ubezp. Społeczna. Akademia z okazji 3-ej rocz111icy wyzwolenia Ło
dzi.
Z powodu przyspieszenia wy- go", odwołana została mająca s.ię odbyć wniePAZNAŃ. W sobotę 24..1. br. o godz. 15-ej w lokalu j.~du pięściairzy p0>lsikich do Budapesztu, dzielę, dnia 25 bm., waLka w wa.dze cięż.Jtiej
Klimecki - Archacki. Nowy termin walki w·
Domu Kultury Młodzieży Robotniczej przy ul.
gdzie we.zmą udział w imprezach sportowych, stan~e wyznaczony po p.owrocie zawodników
Bolesława Limanowskiego 60 odbędzie się uro
czysta akademia. z okazji 3-ej roczmcy wy- zorganizowanych w ramach „Tygodnia Polski€- z Budapesztu.
zwolenia Łodzi. W części oficjalnej będzie lllllllllllhllllllllllłllllllllllllłllllllllllllllllllllllłllllllllllllllllllłlllllllllllllllllllllllllllllłlllllllllllłlllllllllllłlllllllllłllllllllłllllllllllllłllllllllllllllllll
wystawiona sztuka przez zespół świe'Uicowy
Elektrowni Łódzldej. Komitet D.lielnicowy
PPR Bałut prosi członków PPR i sympatyków
o liczne przYbycie.

z

Walka Archacki - Kii me cki nie

UWAGA SŁUCHACZE V KURSU DZIELNl.
COWEGO GRUP B.
.
d ·
't t Ł"d ·
f{
. om~ e . o ~k1 Wy ział Propa,ga.ndy zawiadam1a, ze dziś w 11iątek 23 stycznia br o .
godz. 18-ej odbędzie się kolejny wykład n.t.
Par~ia Marksistowska". Wykładają
„PPR w Dzielnicach: Dzielnica Staron1Cejska - tow.
Flatau, Dzielnica śródmieście Prawe _ tow.
Lewandowski, Dzielnica śródmieście Lewe _
tow. Szol.l, Dzielnica Górna _ tow. dr Ba"''l d ••
t
p.
nasz D· ielni G"
• , ~ .. ca _orna iawa - ow. i. a a 1111ski, Dz1elmca Gorna Lewa - tow. dr Smętkiewicz, Dzielnica Widzew - tow. Wiatrowski, Dzielnica Ruda Pabianicka _ tow. Dornagała.

CENY SPADAJĄ
Jak nas informuje Urząd Statysty C"my, :ttó
ry prowadzi dokładną statystykę cen i kosztów utrzymania w ciągu uaiegłe;!':> · ygodnia
spadły ceny na artykuły pierwszej ::iotrzeby.
Mi1!4lowicie słonina staniała 0 0,97 proc -~nt,
masło osełkowe o 1,44 proc„ mięso vneorzowe
o 2,28 proc„ jaja o 1.57 proc. i c:hleb i:v tni o
8,0q procent. Należy . zaznac~yć .. le 1a zniż:,a
cen dotyczy wyłąezme artyKułow s9rzedawanych na wolnym rynku.
_
_
WYSTAWA KSIĄZKI OSWIATOWEJ
. W do~u 1:UR ul. Sk~rupki 6-~ otwarta bę
dz~e codz1enme od godzmy 10-eJ do 19-ej w
dntach od 24 _1 do 1.JI br. włącznie W v stawa
.
Książki Oświatowej

UWAGA
Dnia 23.1. o godz. 20-cj ·w lokalu KomiteDOROCZNE ZEBRA \ 1IE
tu Łódzkiego Polskiej Partii Robotnfczej odW niedzielę dnia 25 stycznia br. o aodz.
będzie się zebranie Akademickiego Komitetu 11 !iin 30 w lokalu Miejskiej Biblioteki ·PubPPR.
licznej, ul. An.drze1a 14, odbędzie się do~oczne
•
"'.7al.ne Zebranie Koła Łódzkiego Związku
UWAGA! SEKRETARZE KÓŁ DZIELNICY
B1bl1otekarzy i Archiwistów Polsk i-h.
STAROMIEJSKIEJ
iM;MiJ D&&WG!fWW*

;

Dnia 23.1 1948 r. o godz. 17-ej odbędzie się,UWAGA ŻYCIOWCY!
Dnia 24.1. 1948 r. 0 godz. 20 -cj w Joli:alu
?dprawa se~ret~rzy ?bu b~atnicb Partii P~S
1 PPR na Dz1elmcv Zielone.i PPS ul. Poludmo- własnym odbędzie sie Zebranie zarzadu Terenowee:G.
.
wa 66.

,/

odbędzie się

WIECZORNICA TANECZNA
Uczestników · Walki Zbrojnęj o
Niepodległość i Dtmokrację w Łodzi urzą
dza Wieczornicę Taneczną, która odbędzie
się dnia 24. I. 48 r. w salach „Grand Caffe",
Piotrkowska 72. Gościnne występy artystów. Przygrywają dwie orkiestry pod Jyrekcją „Jurka". W programie liczne atrakcje i niespodzianki. Stroje dowolne. Początek o godz. 21-cj. Bufet obficie zaopatrzony, ceny urzędowe. Wstęp tylko za zaproszeniami, które można nabyć w sekretariacie Związku przy ul. Piotrkowskiej '.W.
Związek

„NOC KARNAWAŁOWA"
Klub Pracowniczy (Tabarin) Łódź, N'arutowicza 20, telefon 150-66 urządza na
rzecz Oddziału Grodzkiegc• Towarzystwa
Pr~yjaci?ł ~ołnierz~, w scbotę i niedztelę,
dma 24 I 2o styczma r. b. „Noc Karnawa·

Iową".

Program artystyczny zwiększony.

Nie

ociągaJ

sę ?
Zł6ż

zaraz

ofiarę

na rzecz inwalidów woieanvch J

nowa mi.strzyni Europy w jeździe figurowej
jest najpoważniejszą konkurentką
do złotego medalu w St.-Moritz

Koszyka aze zmienia Mą
rozkład

gier

Związek Piłki Ręcznej
Łódzki Okręgowy
pow1~damia, że ze względów tEcłmicznych ter-

minarz rn.zgrywek w koszykówce na nadcho·
zmieniony
zootał
•niedzie.Ię
d.zącą sobotę i
' obecnie przed-stawia się następująco:
Sobota, dniia 24 stycznia w sali YMCA:
Koszy;kówka ikobieca: godz. 16 ŁKS -

TUR

godz. 17 Zryvo; - HKS.
Koszkówika męska: godz. 18 AZS -- Zjednoczo:ne, gotlz. 19 YMCA U - HKS.
Niedziela, dnia 25 stycznia w sali YMCA~
Koszykówka męska: godz. 9 YMCA II
ŁKS, koszyikówka kobi€-Oa: godz. 10 HKS
- Zjednocmne. godz. 1ł Zryw - TUR;
koszykówka męska: godz. 12 TITR II HKS.
Zapowiedzia.ny na niedzielę, 25 stycznia rb.
mecz decydujący o mi·strzostwo kl. A w siatkówce męskiej między drużynami YMCA
i AZS, w.stał odwoła:ny, gdyż za'Vmdnicy KS
YMCA wyjechaJ!i z reprezentacją Polskii w ko·
szyJcówce illa Węgry. Spatkania o tytuł mi·
strza okręgu odbędzie się po powrocie U11Wodn~1ków z t?ur.nee po Węgrzech, a w spotka·
Iliach. o IDJstrzostw~ Polski w piłce siatkowej
w dm:aic11 3~ styC'LIDa li 1-2 lutego br. Okręg
Łód~kl bedz1e rem~e:n:to1wilł AZS„

