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Rozkaz Ministra Obrony Narodowej o zwolnieniu ze
czynnej w wojsku - starszych roczników

służby

W związku z dalszym przenies;en i0m odbywania zasadniczej służby wojsko- cznia 1947 r. zapewnia szeregowym,
do rezerwy szeregowych stars:zy,:h ro- wej zostali powołani w czasie pokoju. przeniesionym do rezerwy i zwolnioOowódcy jednostek udzielą szerego- nym z wojska, otrzymanie odpowiedniej
czników Wojska Polskiego, rozkazuję:
1) przenieść do rezerwy i :zwolnić z wym przed zwolnieni~m. z ~oj ska prze- pracy w miejscu zamieszkania.
9) O wykonaniu rozk?zu dovvó?ca
wojska podoficerów i szeregowecjw p~stek, celem przyw1ez1enia ubrnn cyWOJSk lądowych zamelduje w terrn:n1e
. ,
służby czynnej_ bez ·wzgledu na rok w1lnych..
. j ł . , 8) Rejonowe Komendy Uzupgłnien, do dnia 31 marca 1948 r.
·_
· _ k,
rod
Minister Obrony Narodowej
. łorym okres 2 1et~ie s uz zgodnie z rozkazem ministerstwa ob rozema,
u
'
(-) Michał Żymierski
~y wojskowej koncz! się do dma 15 m~ ny narodowej - departament poboni i
,
Pol ski.
Nr. 1447-k-11, z dnia 28 styJa 1948 roku
2) przeniesienie do rezerwy i zwolnie 1111111111111111111111111111111111111111111111tt1u1111111111111111111111111111111u111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ·
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nie szeregowych

w

Marszałek

·\uzupełnień,

Włącznie.

jednos~kach

~~a 1 u~~~:i~~~8 ~rzeprowadzić

Woj-:

z dniem

I

•
• ka par1•la RoboIn1cza
Rumuns
ziednoczyla

swych szeregach socialistów i komunistów

w
3) jako podstawę przeniesienia do re
BUKARESZT (PĄP) - W drugim dniu kon·
zerwy i ZWOinienia Z Wojska woiszą OOwódcy jednostek i komendanci Ri<U roz gresu połączeniowego rumuńskich partii rokaz ministra obrony narodowej nr 13, botniczych przemawiali w dalszym ciąga delegaci zagraniczni.
· b
d · 3
W imieniu Polskiej Partii Robotniczej za·
Z nia 1 stycznia r.
brał glos Edward Ochab,
4) zwolnieniu nie podlegają:
Następnie adbyly się wybory do wlaciz Ru~o·_
· ·
d f
a)
muńskiej Partii Robotniczej. Do Komitetu
po O I Ce rowie ~ szeregowcy, "·
.
rzy z ł ozą prośby o przy jęcie do slu:i~by Centralnego weszło 40-lu czołowych działaczy
obu partii robotniczych z Anną Pauker, Gearnadterminowe j;
c.,

b) podchorążowie szkół ofic·?!3kich.
5) dla dobra służby zezwalam na czasowe zatrzymanie do dnia 1 września
1948 r. podoficerów i szeregowców w na
stępujących rodzajach broni: w marynar

ce wojennej i w korpusie
stwa wewtłłłnmego.

bezpieczeń

Szczegółowe wytyczne· odnosz:ice się
do ilości i terminów zatrzymania tych
podoficerów i szeregowców, jdk również porządku ich zwqlnienia wyda dowódca wojsk lądowych.

rumuńskich

Radaceanu, Pasem i innym na czele.

Po odczytamiu rezolucji kong.-esowej, obe1calok>SztaH zagadnień, internsuiących

mującej

rumuńską klasę robotniczą, zabrała głos minister spraw zagranicznych, Anna Pauker, która w entuzjastyicznie przyjętym iprzemówiemu
przedstawiła znaczenie kong.resu na Ile sytua·
cji międzynarodowej dla międzynarodowego
ruchu robotniczego oraz nakreśliła zadam a, jakie stoją przed członkami nowej partii w ta·
giu Dajem, Teohari Georgescu, Wasile Luou, mach ustroju ludowego Rumunii.

i

bezpieczeństwa

z

ostatniej chwili

Gottwald tworzy
nowy

rząd

wy~isz·

wszystkich naro·d·6 w

Rozkaz radzieckiego ministra spraw wojskowych - marszałka Bułganina
- w 30-tą rocznicę Ąrmii Radzieckiej .

1

rowskie Niemcy.

Ten sam los spotkał rów-

nież imperialistycŻną Japonię.

Armia Radziecka i .floia wojenna zwyciężyły dlatego, że w swej walce opierały się

na potędze radzieckiego państwa socjalistycznego i naszego narodu. Od zarania po.wstania
naszej armii naród radziecki dba o nią. ' otacza ją opieką i ·miłością oraz.zaopatruje we
wszystko, ćzego jej potrzeba.
źródłem potęgi radzieckich sił zbrojnych
jest mądre kierownictwo spN.wowane przez
partię komunistyczną.

Nasze siły zbrojne odniosły . ZwYCięstwo,
wysoce doświadczonymi,
zaprawionymi w bojach kadrami wojskowymi, ·które opanowały najnowocześniejsze zdo·
bycze nauki i techniki wojskowej. Od chwili powstania naszej armii lotnictwa i floty
generalissimus Stalin bezustannie troszczy się
o ich konsolidację, rozwój i podniesienie po•
strów opozy9yjnych stronnictw politycznych wo · socfaJistycłnej usiłowali dokonać zama· tągi bojowej.
przewrotu i ująć całkowitą chu, obsad.zić ur·zędy i wywołać bratobójczą
dokonać miały
30 rocznicę istnienia naszych sił zbrojwojnę domową.
władz~ w swoje ręce.
Jak wykazały dochodzenia wstępne, kapi- nych zamieszkujące ·Związek Radziecki na•
W nocy z dnia 22 na 23 bm. wojskowe i
cywilne władze bezpieczeństwa wykryły plan rf.alll. Teichmami miał przy pomocy o•dda;nych rody obchodzą w wal'unkach pomyślnej wal·
zamachu i skonfiskowały obfity materiał do- S•o bie ludzi obsadtlć gmach radia czechosło- ki o wykonanie planu 5 letniego w ciągu 4
waokiego. W razie niepowodzenia tej akcji, lat.
wodowy.
Nie wolno nam jednak z.a.rpominać, że jak
W związ'k,u z ty.n:i w P·r adze ar.esztowamo planowano uszkodzenie instalacji radiowych.
O wylk.ryty;m. zamach~ i planach partii Ilia· długo istnieje imperializm, tak długo będzie '
2 oficerów armii cz~choslow~0kie~ (ka1pirtarn
sztabu generalne.go Te1oh.mann 1 ka1P1ta.n s?Jtabu rodowa - soqal!stycznei pomformował Prezy- zagrażać naszej ojczyźnie agresja zzewnątrz
'
•
• .
.
.
.
generalnego J . Nemeck), nieildórycłi cz>loinków de:ita Republiki minister &praw wewnętrrz,,nych
. Z~1ązek Ra~zieck1 kons~kwentm~ wciela ~
czeskiej partii narodow<> • socjalfatycznej 0 • Nosek.
PRĄGA PAP. - Zapowfodziame na wtoretlq zy.c1e swą 1>ohty.kę zagraniczną, ktorą cechuJe
raz szereg i1n nych osób cywilnyc1h. W miesz-1
kaniach obu wy.mienionych oficerów zn.alezio- 24 bm. iplename posiedzenie czeohoisfowackie- • rmłow'\nie pokoJu. ZSRR kroczy w awangarno hroń i ma·teriał pisemny, świadczący niezbi go z.gromadzenia narodowego zoistafo odwoła· dzie sił postępu, walczących o trwały pokój
demokratyczny i o bezpieczeństwo wszystkich
·
cie o tym, że 11rzedstawiciele partii narado- ne.
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111n1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111:1111111111111111111111111111111111111111111111111u11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 narodów. Tę słuszną politykę zagmniczną
I Stalina popierają państwa demokracji ludowe;t, zwolennicy pokoju i wolności na całym

Czeska partia narodowo-soc'al,styczna

opracow.any do najdrobniejszych szczegółów.
Wy'k.onanie planu miało nastąpić za pomo·cą
na.rpdowo - socjalistycznych komisji zbroj·
nyc/1, które bezpośrednio po dymisji mini·

po:Dwol:iło

ZSRR - gwarantem trwałego gokoi.U

Udaremniony /zamach stanu w Czechosłowacji
zamachu stanu, przygotowany przez czeską
partię narodowo - socjalistyczną. Plam ten był

hitleryzmem -

czonym ludom Europy pr.zystąpić do odbudo·
"'.Y straszliwych zniszczeń wojennych.

11-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-111-1111-1~-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-un~

MOSKWA, PAP. - Z okazji 30-tej roczni-, rozgromiła zjednoczone siły międzynarodowej
6} ogólne kierownictwo nad prze11ie- cy istnienia Armii Radzickiej minister i krajowej rewolucji oraz umożliwiła narodoSpraw Wojskowych ZSRR marszałek "Bułga- ~i radziecki~mu przystąpienie do pokojowerei? v:v i
sieniem szeregowych do
nin wydał rozkaz dzienny następującej tre- go budownictwa socjalistycznego.
zwolnieniem z wojska powierzam do- ści:
W latach tego budownictwa armia i flota
w@dcy wojsk lądowych.
„W ciągu 30 lat swego istnienia radziec- radziecka czuwały nad bezpieczeństwem nana kie siły zbrojne osiągnęły wspaniałe postępy. rodu radzieckiego.
7) Szeregowym, przeniesionym
Potęga armii i floty wojennej ZSRR wyrezerwy i Cała ich historia stanowi jaskrawy przykład
podstawie. tego rozkazu do
bezgranicznego poświęcenia się dla narodu i stąpiła z całą siłą w okresie wielkiej wojny
nie na!e;~v s!ę,
zwolnionym z wojska ojczyzny, dla wielkiej i ZwYCięskiej sprawy ojczyźnianej przeciwko Niemcom faszystowza wyjątkiem należnego żołdu, ani od- Lenina-Stalina.
skim i ich sojusznikom. W twarde.t walce
prawa, ani ubranie cywilne, po11ieważ
W ciężkim okresie zagranicznej interwen-1 radzieckie siły zbrojne rozgromiły nie·
nie pełnili służby w czasie wojny, a oo cji wojskowej i wojny domowej nasza armia miecką armię faszystowską i powaliły hitle-

Czechorsfowackie rn:ni·
PRAGA PAP. sterstwo spraw wewnętrznyoh ogłosiło w pon:edziale'k komuniJkat Uirzędo'Wy, w którym
<loJlosi, że dzięki czujności organów bezpieczeńs.twa i organów ministerstwa .)brony :iarodowej udaremniony został plan zbroJTL3go

Zwycięstwo Armii Radzieckiej nad
rzyńskim

planuwała zagarnięcie siłą władzy

•
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·ponieważ dysponują

wpaństwie
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PRAGA (Obsł wł.) - Wczoraj wieczorem na zebraniu przedstawicieli parpremier Gottwald
tii politycznych
sukcesy w dziedzizbrojne
sobie nawza1em wyspy Falklandzk11
oświadczył, że w ciągu ostatnich 48 go. ~Iie dals.zego podni~sieni.:' przygo~owania b~NOWY JORK PAP. - Według informacji należącej do tegoż archijpelagu.
dzin doszło do zbliżenia poglądów mię z Buen<>s Aires, eskadra argentyńska, złożono'
·"<lynu,I JOW~go I ro~szerzema _Wiedzy pobtycznej. N~e
Z drugiej Sltrony, jak donoszą 7
dzy nim a prezydentem Beneszem. Pre- z, krążownJk6';; „Almi~ante Br?wn" i „Ve'lt~- prem!_er -~ttlee ZiłJPo'W'iedział w Izh , -;rn'n, że powmno to Jednak byc powodem spoczywama
mie!' sądzi, że po odbyciu narad z p1·zy- cmco Demayo , zarzuciła kotwicę przy wyspie w naJbhzs.zym czasie krążownik br" •ki „Ni- na laurach.
W 30 rocznicę powstania radzieckiej armii
wódcami politycznymi prezydent z pew Deception, należącej do Archipelagu fJołndnio· geria"' przybędzie do wysp Falklandzk i"h. Jed·'
wo-Szetlafl.dzkiego, objętego rówmez :-0szcze- nocześnie premier A1tlee stwierdzi!, ze rząd i floty rozkazuję oddać w dniu 23 Iutep
ministrów,
listę
nością zatwierdzi nową
niami brytyjskimi. Kontrtorpedowce argeintyń- brytyjski nie da się odepchnąć od wód tJRd· · sa!WY na jej cześć w _Mos}cwie Ol'M: in~
którą premier ma mu przedłoży~
. ::-~
-~ J m1a.stacb Zwi!lZkU Ra~1e_c}\iep, .
skJe zawinełv do br1ieaów !WV.S>DY \lfelchior, biegu.nowycP,

I

osiągnęły poważne

ltt. 2

Swiet• Armii Ra . cJP .

.

Uroczys;ll! · akademie Qdbyły się również w
stolicach republik związkowych. w Leningradzie, w Cbarko~ie i innych wielkich ośr&d
kacb ZSR!t

. .
""•

PARYŻ {PAJ>J AgeD«:ja hit!Ke Presse
donosi z Pe kin.n, że wedhrg wiadomoś..:: . tamtejszej f>rasy, oddzLały cll'.m'·ie} ami.t ludowej wkroczyły do mia§ta Penhsi, wainegr,
o9rod a przem1 fow go, polot.onego OO i!'.
na
,połudn'.owy wschód
od Mukdenu. In11P. uci·

•

Koleżance

.....

STANISŁAWIE

( Jej MĘZA

ows~a -. .~ ~~~~ngli~

z

kłada

wyrazy

dziiliły zajęły llliuta
zac:hoo od Mukden.u..
wej p<illSotłwają 5ię z
gicznego Anszan w
k.tórv smn wojsko
•ę wojenną.

ZAKRZEWSKIEJ z

następu ją cą uohwalę:

Wojewódzki Komitet PPS w Lodzi stAw:a
przed wszystkimi członkami organiza-:=Ji nastę
pujl[ce zadania, kłóre powinny derydować
o obliczu i roli PPS na terenie Łodzi i wuje·
wód:ztwa łódzki~o:
1) po~łęblenie i utrwalenie świad0mości
:mactenla jednoliieg-0 fr<>ntu.
Organizacja nasza kieruje się oceną XXV!I
Kongresu, który mówi, że „pollly·ka w11ha1i
'JlOlityk a o-d&koków od linii, ś'Wiadczyl-.tby, że
Partia unosi eię na fali wydarzeń, a nie k<>ttał·
tuje świadomie wy1pracowanego prouramu.
Partia nie byłaby wówczas W6póltwórcą rzeczywistości".
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4) Władze brytyjskie
~~emu :irJl!loW!>kim,

'1'K. PPS w

„GŁOSU

:>.

'

'"

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

jonym Arabom, którzy skonc~ntrow.~li 6i'ł 111a
pograniczu Palestyny i Tramsioroal!lu.
5) Wła.dze brytyjskie często wzywały ~Y·
dów oo opuszcaeaia Zil'mieszkałych pne?.: 1\!<".h
FaJ...-u, 1tl km u pef>ro-:icny osiedli lilraz wycofcnia 6ię z zajmow<Snych poZI!lMme siły a.rmii [ucJo· zycji, jakkolwie1' li.ie u tąpilo niPbezpi&czd·
dil:i:ego centrum. metalur- siwo akcji ambskiej.
kieru.n.k.u p.€l·rtU. s •ugc •,
61 Ar~bowie ,umieścili zbrojne posterunki
Ctain'!J-Kai-Szda aa ~a- przy wejściil'ch, prowadzących do e.tarej ~z1el·
nicy Jerozolimy, w któtei znajdowało się poi·
tora tysi~a Żydów. Anglicy, udaj~y s' ę do
tej dzielnicy, otrzymują przepustki od wys0k.iego komHetu arabskiego.
powodu zgonu
7} Stwierdz.Qno w 6ZE!'regu wypadków, te
akcja brytyjska przeciwko Haganah oz11acJala
bezpo§rednią

pomoc

dla napastników aritb-

skich.

8) Jitikkolwiek wysoki Qmitet ua.'Oski ni•
ukrywa swoich :z.amierzeń w Palestynie, ze

;

ROBOTNICZEGO"

11ię

Arabom cal-

'

~....,.

......

•

~..._,...

9) Wla!Ue brytyjskie li.ie podjęły ładnych
skutecznych zarządzeń, celem niedopus~czenia
do infiJlracji arabskiej przez granfoę, leci:

~

............. ........
~

równocześnie :z.decydowały się
akcję zarówno dyplomatyczną,

na kosztoWlllł
jak i woj5.ko·
W"t, celem U11.iem1'iliwienia wjazdu do Palestyny żydowskim ofiarom prześladow3ń hitle·
ro wskich.
10) Odmowa władz brytyjskich wyra'tt"11la
zgody llla podjęcie 1przygot1>wań w kierunku
stwo.xzenia milicji dla przyszłego pań&twa 7.ydow·skiego stwarza jak najgorsze warunki bez·
pieczeństwa dl.a ludności żydowskiej.
11) \\;ladze brytyj.5kie zachowu;ą •euiral·
ność względnie jnlerweniujq w sposób nie.sku-

~

Nowe wład~e partyjne

2) WW1oźenie
bezp; eczeńs-lwem

zdecydowanej walki 1 nieKażdy członek Partii powinien
t1jawn:ć
prawicowym, :z niedohilkami inicjatywę w wynajdywaniu środków 1 usprawWRN-owskimi, .które w dalszym ciągu u:;1bją nieó, które prowadzą do poprawy w:irunków teczny w wypadkach napaś.ci i morder.~fw, dopodkopywać
wiarę w jedm~lily
hont oraz pracy i bytu klasy robotniczej, pow.?:!~n wal· konywanych przez Arabów na tydach.
zwiększenie czujności klasowej na ockink" c::z.yć z wszelkiego rodz;aju przejawam! naduOkręaowe1·
walki z wszelkimi formami reakcji, która ilz1a- żyć, korupcji i mamotr.awstwa.
6
la również na terenie klasy robotnicz'!j woje·
Organizacje partyjne powinny prowadzić
związ'-o•
wódzfwa łódzkiego.
walkę z demagogią polegającą na wysuwan\u
!
ft
L
3) podniesienie i ideologicznego i p.)li'.yrz. takich żądań poprawienia bytu mas pracująOkręgowa Komisja Zwliłzków zawodonego poziomu członków Partii, ja.ko ni'!odzow. cych, które nie są jeszcze możliwe na tym eta- wycli w Łodzi przypomina, że w dniu 25-go
nego elementu ekutecznej walki o •ocjalizm. pie do zrealizowania:
lutego br.
godzinie 16-ej w sali Centralnej
0
4) pogłębienie wzajemnego zaufan:a w dz:.a·c) każdy członek Partii i wszystkie ogn!· Swietłicy Związku
ZaWotłoW'~o Rob. l Prac.
laniu i ws.półpracy PPS i PPR. Zaufan e to wa r.rt jne powinnv pr:zodo ać w organjzo- Pn:emvsłu Budowłilllego w Łodzi, ni. Nawrot
wzbudzić może t lk konsekwe-ntn<1 r~1li'tltc']!ł wanm współzawc:>dnictwa pra-cy. Vvszystk1e Nr 23, odbędde się konfenmcia ws:i:y&tkk:h
jednolitego frontu, . nc1 w5zy~tk1ch odcllJi,.a<h formy współzawodnictwa należy prze.dnaltz.:>· Zarządów Oddziałów Zwi112ków Zawodowych z
naszego życia politycznego, gospodarczrq0, za- wać i najlepsze z nich stosować w musowej terenu n1. Łodzi, z następującym ponądkiem
wodowego I kulturalnego.
.
. . akcji walki o wydajność pracy orgamzowanej obrad:
5) wzmo·i:en :e poczucia odpowtedz tdino•c; od dołu. a planowanej wspólnie z kierown!c1. Referat „Jedność klasy robotniczej I
w11zy'łtkich towarzyszy za realizację -r.;.kazan · twem wytwórczym.
próby jej . rozbicia w państwach o uwladi naczelnych Polilkiej Partii SOCJ>!i:s•~·CL·
7) Wzmożenie inicjatywy członk-lw Polstroju kapitalistycznym··.
nej.
.
„
skiej Partii Socjalistycmej i wszystkich ogniw
2. Sprawy organizacyjne
6) rozwlnięcie inicjatywy człon~o.v ~art:: organizacyjnych na odcinku szerzenia oświaty
3 Dyskusja.
we wszystkich ogmwąch orgamzdcy;nych i kultury, zadanie upowszechnienia k;_1ltary.
4. Wolne wni<>ski.
w dliediznłe 90&podarczej.
udostępnienia jej najszer&zym masom woje·
Obecność wszystkich Zarządów obowiąko
Organizacja nasz;a mu-si:
wództwa łódzkiego i wypełnienie kultury mos wa.
a) przodować w lnkjatywie organ ,z~wdn:a treścil! socjalistyczną. powinno stanowić jed·
Okręgowa Komisja Zw. ZAwodowych
walki o zwięk'3zenie wydajności pracv, prie· ną z głównych naszych trosk.
w Łodzi
prowadzać akcję uświadamiając14 o rnaczeniu
wzmożenia produkcji, r<Jzwoju naszy<"h s:ł wyDZIŚ PREMIERA!
twórczych, decyduj11cych o rozwiąza1:iu pmKomedia muzyczna produkcji radzieckiej
blemu aprowizacji i poprawie bytu mater!al·
nego mas pracujących;
.
.
Początek seansów:
b} klllidy członek Partii ma obow„zek znac
W dni powszednie: 15. 17, 19, 21
plany produkcyjne swego warsmiu pracy
„STAROŚWIECKI WODEWIL"
W niedz. i święta: 13, 15, 17, 19, 21
i wnosić inicjatywę w realizację tego ot.mu.
W rolach głównych:
Ka~dy członek Paortii powin:en ptzcjaw'.ać
Produkcja: „Mosfilm"
MAKSYM STRAUCH, HELENA SZWECOWA
troskę o obniżenie lk06ztów produkcji, o po<l·
.Mikołaj GRYCENKO, Sergiusz STOLAROW
niesienie ilości I jakości produkcji, o rozw:Eksploatacja: PP. Film Polski
Reżyser: IGOR SA WCZEN:KO
nięcie wynalazczości,
ulepszenie li!Ch!!i<:zne
1277k
Muzyka: SERGIUSZ POTONKIJ
warsztatu, o dobrą organizację pracy.

Komun1·kat

Kom1·s1·1·

W"'awodowych

I

1

1

,,.POl_ONIA"

„DWAJ PANOWIE F"

I

wiaterek przynosił z i niezr6wnan~' rynek bucharski, równego

sąsiednich stoisk, gdzie siprzedawa1Ji per- któremu nie posiadał ani Daimaszeik, a•ni
fumy, o:fe.ieik różany, aimbrę, mu:szikat i in nawet Bagda<l.

ne pachnidła - mocną failęi wonnoś-ci.; 'L
b-O'ku mieściły się kolorowe, wzorzyste,
różnobarwne stoiska, oz·d·olbione dywana
mi z Persiji, z Da.rna.szk11, te•kiMkimi i
'kaszgarSkimi narzutami, barwnymi pom·
Ponami, drogimi i tanimi. <lfia koni zwykłej !ub szlachetne.i krwi. Po tym Chodża Nasredin minął stois·ka z jedwabiami
siodlaimi, brO:J '. ą, barwikami, wreszcie ry
nek niewofoi•ków, dwór, gdzie zwożono
wełnę - a wszysrko to było d01Piero PO
cząt'kiem wielkiego rynku. Da1lei .ciągnęły się foszcze setki rze1dów ze stois'kami.
a im ~lębiej wciSlkal się w tłwm Chodża
Na·sredin, tym przera:i.liwiej krzycz,eli.
kłócili się i handfowali wszyscy dookoła.
Ta:k! To b:Ył wri.:i7. ten SaI111 tar~. flłvninv

krajc1m

nie jpOdJęly .':l.t<"Ji, po
pnec::iw o ;oo uJ'hro·

strony brytyj:skiej po:JOslawia

......
......
Łodzi

29

Czasem lekki

d~~~ją broń

rzyslajq w dalszym ciągu .z wol~oścl. • .

najgł-:bszego współczucia

REDAKCJA

Ustqpienie H.

mnzych C!ylelniik.ów, w dn u wczontjlllym odbyJ'1 się w ł.11dzi
plenum Wojewódzkiego Komitetu Pol5kiej
Partii Socjałietycznej z udziałem pizec:Mitawlcieli CKW PPS: wic~rzewodniczące:yo CKW
t<Jw. Adama KURYŁOWICZA, sekretarzy CKVv
tow. tow. TadeU6.za ĆWIKA i Włodzimle; za
RECZKA oraz pełnomocnika CKW na o~ręg
Jódz.k.l, tow. Adama DĄBA.
. Wojewódzki Komitet u'lconslyl.u-ował si ę
jednomyślną uchwałą w sposób nas : ępują<y:
przewodniczący tow. DUNIAK Stamslaw. za&t~pcy przewodniczącego tow.
tow. KAl>A·
CZEWSKI Artur, ANDRZEJAK Edward i NAJ·
DER Bolesław, J eekretarz tow. STA W.lNSKI
Wincenty, sekretarze WK •t<Jw. tow. KARBOWfAK Jan, SIWECKI Zygmunt i Gt.OW J\CKI
Lucjan, •karbnik 1ow. KRUPA·SKIBII'l'tK! J;,n,
<:zlonek prezydium tow. SZWEMBErtG lfa :i·
mierz.
Po wy•łUchaniu s.prawozdań i referntn Maz
w wyniku obszernej dyskusji plenum Wfljewódzkiego Komitetu powzięło jednomyślnie

nadal

kowitą swobodę d.Zioło11ia.

~.._.~.

już informowaliśmy

abów

organ1. zaci1 wo is rnb k'
Pado konce.ntry-zneqo ara s 1m, ;po dczt1s. gdy z'ydow ka lu,.,no<ć
.d
. . - r.'' . lestyny natrafia na wielkie trudności" w . o-rg:a·
Do~o cy l wsz~ ';je nizowaniu wła~nej obrony.
arabscy .~:;c \\~!?~;
3), Wielu obrońców a organizacji Hagan~h
sw~b<:ldme g;n~mcę_ ir ~i.e'dzą bryty) " 1
władze brytyjskie ares.ztowaly, zabija1ąc k!l·
1
wo1~/l:t!)wych
po.liLeypiytdt.
ku :i; ni<ili, po.dczas gdy .napastnicy arabscy Ico-

w sprawieWachowicza.
jednolitego frontu
Jak

~

dl.a utworze'llia . rozległe)
·
· się
·
We],. przygo. tOWU]iCeJ
ataku prz~1wko ydom.
go pokroju pr?tektorz.Y

Stefana Zakrzewskiego

...,......,...........,
"1"a.:łne uchwa~y
~~.....,.

cja

br

Koncentrycz11 atak 1a bazy ••;enne Cza11-lai-Szel&

O godz;, 1!'-30 w ali .,Rf11Da" odbyła 5ię oro
ctftf11 akademia, pośw:ęcona ucuzeniu 30-tecla Armti RadzleckieJ,
I
Na akad1rn1ię przybyll: ptz~d~tawłdele ej- I
rnu Ustawodawczego :R. P. 7 wicem;uszalldem 1
Zambrowłkm, czlonkbwle Rządu
z primiierem Cy1anłiewitte'll:I i w:cepre'l1lfora111i Gomnł
ką i Korzyc'lóm, generalicja 1 oficerowie Woj
ska poltldego :z mJnłs.trem obrony narodowe}
mauzallde'Jll ży111łer§kfm, c.tłonkow:e korpui1u
dyplomatyczMyo itd,

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

I

g

chińskiej _armii

Sukcesy

WARSZAWA PAP. - 23 lutego br. w dniu
świf!{a Annfi Radzie-:.kiej, pny pomnik.ach im1.
terstw<t bronf l wdrięcznośd Arrrri :rtadzieckieJ, w Warszawie zaciągnięte zostały wojsko
we warty honorowe.
.
W godzinach rannych t połooniowych delegacje organizacji polity anych, spo.le-::znych
i mfod:Meżowych oraz gtupy mlodrieiy szkolnej f akademickiej z p<>cztami sztandarowymi
zdążały
ze wszystlr.ich dz; elnic miMola do
stóp obu pomników. aby pne-..: złożenie wień·
ców oddać hołd bohaterskim żolnierzom radzi e:}(int, :ktim:y wspólnie z Wlnierza:ml po)skłmi wywal-:ryfi .PolM:e woln~

~

radaa

NOWY JORK (PAP} - Agencja Zy•lowska
prze6łała cto GenITTalnego Sekretariatu o,.JZ
memorandum, w którym omawia obe'°nq .:yltwcję w Palestynie. Majważn.iejsze punkty
tego me!Jll61andaa są nił!S'lę?UM<:e:
.
1) Arabowie o-tnymują J'C!l15ilki: z za·girameT

n~

*

za pałruią w

Angl cy

PAP. - W całym Związku Raol!lbyJy się w dniu 23 bm. uroczyste
Qb~hody 3&-łt'!cia Armii RaMieckiej. W teatrze
Wielki w M~kwie Qdbyła się wielka akade
mia, .u>rgnl:towana przez ministerstwo sił
zbrojnych, radę moskiewską i organy partyj·

MOOJOV

d.tit'!~

.....
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GLOS

Ale oto rzedy ze stois•kami skończyły
się i oczo.m Chodży Nasre<lina trkazał się
pałac e.mirn, otoczony wysO'ką ścianą ze
strzelnicami i zębatym wier:zichem. Cztery wiłże w rogach były zręcznie ozidobione ko·lorową mozai1ką . . na·d którą
przez długie lata trudzili si~ arabscy i
perscy mistrzowie.
Przed bramami Pałacu sipos'frzegł ko·
lorowy tabor. W cieniu zdartych namio
tów na matach trzcinowych sie.dzie·J.i i le
że~i ludzie zmęczeni ,spiekotą. Sie~z:eli
tam samotni i z rć>dzinami. Kobiety koIY'Sały niemowl\'ła. gotowały w kotłach
strawę. reperowały podarte płaszcze i
kotdry: na""Pót gołe dziecia'ki krzyczały
biłv sie i oa<lały, odwracafac cze;sto w

stronę pała·cu tę część ciała,

której nie
- Oczekujemy sprawiedliwego i mi·
wypa·da 0 g!ądać. Mżcz.vźni spali, ailbv roz łościwego sądu emira, naszego pana i
mawia.Jl pomięidzy sobą siedząc wokół władcy, który blaskiem swoim zaćmie~ZRJnl
. ·k ow
• ...
Iwa nawet słońce.
.
.
I - ...Eh.e! ~i lu·dzie tu.ta~ ~idocznie.'!1ie i . - Tak!~ ~drz~kł Chodza Nasredin
<;z1ka'1ą me pierwszy dz1en ! Pomyslał nie ukrywając 1ron1I. I czy dawno
Chodża NClsre<lit1
już tak czekacie na sprawiedliwy i mi„
.
. .. ·
. .
.
łościwy sąd emira, waszego oana i
Dwaj ~wroc1li na ~ 1 ei;>ie jego uwa- władcy, który blaskiem swoim zaćmie
gę_: łysy .' brodaty: Lezel1. ~pro.st no go- wa nawet słońce?
łeJ z1em1, a pomiędzy n1m1 do top010. .
,
. ,
wego kołka przywiązana była biała ko·
- Czekamy JUz s:ost~ tydz1en, o węza, taka chuda, że żebra jej mogły '-.aż drowcze! - o_dpc;>w1ednał łysy: - Ten
dej chwili przerwać wytartą skórę. Z ża oto br~d?ty p1en1acz - t? móJ st~rszy
łosnym · bekiem obgryzała kołek, obje· brat O)Clec nasz zm~rł 1 po:o~·::w1ł
dzony już do połowy.
nam skromny spa~ek, ~ pod~1el1l1smv
·
N
d.
b
ł
·
.
wszystko
procz kozy. Niech emir rozsąeh o d z~ a~re 1 ~ Y . ogromnie
r„e: dzi do kogo ma ona należeć!
kawy, więc nie mogł się powstrzynicJ.::
- . . .
. .
od pytania:
~ Ale gdz1ez iest pozostały? ma1ąrr~k
P ..
.
, .
_.., , ktory przypadł wam w spadku.
-:- oko) wam m1esz1<.ancy. sz 1a._„ei
- O wędrowcze! Czekamy już 5-tv
~~J Buchary! ~rosz.~ powiedme
C!-V tydzień! - wtrącił się łysy. - Teri bro
JUZ dawno przeszlisc1e do cygans,ieqc
daty pieniacz, niechaj bedzie po~a rany
stanu?
orzez Allacha, niechaj szatan shańbi je- O wędrowcze, nie śmiej .się z na$ 1 go łoże - ten brodaty pieniacz -:- to
- odpowiedział brodaty - Nie ieste- mój stars!y brat. Ojciec nasz zmarł i po
śmy cyganami, ie•:;tP 6 m11 takim•ż d0brv wstawił nam skromny spadek: podziemi muzułmanami, jak i ty!
liliśrny między sobą wszvstko prócz ko- Jeżeli jesteściP. dohn1mi murnłrn• ?y; niechaj emir rozsądzi do którego z
11ami, to dlaczego nie siedzicie w d0 1as ma ona· naleie~
mu? Na co czekacie przed pałacem?
(D. c. n-''

,m:;.
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Do•ąd wiodą Fra•clę rządą

OUJO

„Niech

„'

Schun1ana?

Raj dla spekulantów - piekło.Idla ludzi pracy

natn"

Przyjaciel mój, Kazro, postawił mi n.iedaw·
no dziwne, proszę was, pytCl:ll:ie.
- SłuchC1i - powiiada - jak ci się zduje,
C:t.Pgo ;r,eśmy się nauczyli po wojnie?
- BudowC1ć na zrębach! odparłem be:1,
. Wychodzący w Paryżu dziennik „Action" zamieszcza p1>Dlzszy artykuł, pióra
wahania.
Alberta Bayet, w dosadny ~osób char a:kteryzują~y dr-0qę, prowadzącą w . otchłań
-...
- To też - zgodził się Kazio - ale poza
chaosu i nędzy, po której wi-Odą dz.isiej szą Francję rządy Schumana i innych <iłużaltym?
ców dolara.
·
Dokumentować wkład! rzuciłem 1!ie
wiele się namyślając.
'kt pierwszy: zniesienie kontroii •:en; akt dziło mu tylko o wzbudzenie „za11fan1u·· Tym
- Oczywiście potwierdził przyjaciel drugi: dewaluacja: akt trzeci: wolny czasem.„ Przypuśćmy, że chciał dop,owadzić
lecz cóż jeszcze?
handel dewi'lami: akt czwarty: zniżka pła::: do katastrofy. Czy obrałby inne m.=tGdy tl?.ia
Utrwalać więź! wyk•l'Zyknąłem z za- akt piąty; wycofanie banknotów nlęcio'ysięcz łania?

1.-....;;;;.;.;...:,;;;;=.:.:.-------------- ·-------------------

A

polem.

8

·

nych.

Rację jednak Illiieli ci, którzy rnz~owaU,

że produkt kosiz:tujący według oflcialnych
cen UJO franków, a według czarnorynkowych

300 franków, po zniesieniu kontroli cen b~-

·
dzie sprzedawany legalnie po ceme czarno·
rynkowej.
A efeKt? Ceny skaczą. Rząd „nawarzył
piwa" tera'l woła głośno: „Podbijanie cen
wz•bronione". Ale c.zy to pomoże? !J ::,walając
zniesienie kontroli cen z góry przesądza spra
wę: było to równoznaczne z wy-.v·:iłamem dro

Weżmy dla przykładu
hasło
„znie~ien-ia
to być sztuka wesołn. Komedia z kontroli cen". Wolność handlu, :ia 1..t:S:ą da~i
happy-eodem. Obie'.:ywano, że p'.J iiej Fran- się „nabrać" radykałowie. Powiildn'i: „Niech żyzny.
cuzi będą weseli i bardziej zad0v10le::u z ',,y- ~ażdy sprzedaje jak mu się żywnie podoba,
Idźmy dalej. Uchwalenie dewaluac1i było
cia. Ale nieoczekiwanie znów )')O intosl.i się a ceny spadną. Wiadomo ludziom, żo. ta me- krokiem,
który oczywiście o·znaczał l~galiza
kurtyna. Nastąpił akt szósty llWV~k:i cen.
toda ma cudotwórcze własności, ::e wszystko
-::ję drożyzny. Zwyżka cen jeśli nie zostanie
Rząd oświadcza, że nie chciał teqo, cho- gwałtownie potanieje.
zahamowana, pociągnie za sobą inf:ację tp.
-~
zło, które rzekomo rząd
Sch!.!:nana cndał
Będ:i:'emy mieli więcej cenneąo surow:::a
zwalczyć. A wolny handel dewizami zamieni
Francję w gniazdo spekulantów, którzy :napły
ną z całej Europy. Szumowiny, pasożyty z ;róż
nych krajów wyruszą na żer do Paryża. Win
\!\/śród roszarń, zajmujący.eh cię kon- nia w Sępopolu postanowiła przekroczyć
niśmy zdać sobie jasno
sprawę z jednego:
traktowaniem lnu i konopi, najlepsze re- plan lllakreślony dJa niej o 40 procent.
manipulacje finansowe, cho-::iażby były naj·
zultaty osiąg•nęla na razie roszarnia lnu Również „Toruń" zobowiązał się do wysprytniej prllemyślane nie rozwiążą kryzysu
w Sędzisławiu, która już na d'lień 15 iu- konania planu w 150 proc.
francuskiego. Jedna jest droga dla kraju ogra
te,go zakontraktowała 738 ha, co stanowiRQszarnia w Białogrodzie wezwała do
bionego, wyniszczonego przez wnga. Droga
Io 147,6 proc. planu.
współzawodnictwa zakłady w Koszalinie.
ta - to wzmożenie produkcji.
Poza tym wykonały do tej ipo•ry z nadRuch ws.półzawodnictwa wśród roszarń
Żaden naród nie żyje z pieniędzy, ze zło
wyżką plan kontraktowania
roszarn.e lnu i ·kQnopi szerzy się coraz bard'liej. '\le
ta, srebra, czy banknotów. Ludziom potrzebny
w Palkowicach (126 procent). w Toruniu trzeba pamiętać, że każ;;Jy dodatkowy hek(120 proc.), w Wiesinie (108 iproc.), w Sojest chleb, mięso, jarzyny, owoce, ociz1eż, dokołówce (107 ·proc.) i w Żyrardowie (123 tar wzięty p~d ~prawę lnu uniezRlPż_n1a
my, laboratoria, samochody, książ-.:i. vVszysproce·nt).
nas od zagramcy 1 oszczędza nam dewlzy.
tko, co zmierza do wzrostu produkcji tych
Roszarnia w Żyrardowie zobowiązała s:ę
Najsłabsze wyniki wvkazują na r; ~ie
rzeczy jest ważne i dobre, ws<zystko, co hado wy'<onania planu w 150 proc., a rosza:- roszarnie w Gorzowie i Radogoszczu.
Nauczyliśmy się obchodzić!
muje produ)ccję jest szkodliwe dla społeczeń
stwa.
- Otóż to - mruknął Kazio. - Nauczydś
my się obchodzić. Właśnie.
A to co się dzieje obecnie we Francji
Ponieważ w m~uknięciu przyjaciela zaobwskazuje, że wszystkie poczynania rządu
serwowałem nulkę, że tak powiem, sceotyczsprzec·zne są z interesem narodu.
ną, zapytałem go z niepokojem, czyżby m1ul
12,03 Wiadomości połudn.; 12,08 Przegląd wg. powieści Balzaka:
17,35 Muzyka popuW krajach demokracji lud1>wej, które zwie
coś przeciw naszym Komitetom Domowym?
prasy i::tołecznej:
12,13 „Z m:krofonem po lama: 17,45 RUL ,,Obrona maszyny życia" dziłem latem ubiegłego roku, widziałem lu•
Nie odparł Kazio - nie to, żebym kraju", 12,25 Koncert rozrywkowy; 12,50 wykład Doc. Dr B. S~arżyńskiego; 18,00 „Mo- dzi żywo interesujących się produkcją. Wicoś miał, ale wydaje mi się, że wystawianie „Wapnowanie gleb" - pogadanka Inż A. Szu llaika muzyczna"; 18,45 „Szalona": 19,00 Beet- d1ia1em inżynierów, majstrów, robotników,
sobie samemu Księgi Pamiątkowej to trocb-; flety;
13,0~ D. c. koncertu ro·zrywkowego: hoven - Sonata c-moll, op. 111 w wyk. ar- którzy współzawodniczyli ze sobą w pracy,
nie bacdzo. LOKATORZY powinni Ko111itet0m 13,20 Przerwa: 14,00 Edwin Fischer dyry- tysty węgierskiego S. Anthala: 19.20 Koncert by w najkrótszym czasie wykonać „plan".
laurki wypisać ... No, i z obchodem ku czci lei gent i pian:sta (płyty); 14,30 „Piosenki ludo- Krakowskiej Orkiestry PR;
20.00 Dziean1k: Widziałem lam nowe domy, fabryki, wyskanie wypada ~ię lak śpieszyć. To nic rocznica we" audycja dla dzieci: 14,50 (Ł) Arie i 20,40 „Wiosna Ludów" w Polsce" odczyt prof. kujące z ziemi, ugory zaorane, nowe szosy i
Planu Tr?.yfetniego. I w ogóle wiele slow1- pieśni: 15,10 (Ł) „Jabłka i miód w odżywia-I dr. H. Wereszy':'.kiego:
20,50 'L) Rezerwa; linie kolejowe.
_
rzysze1I powinno brać przykład ze ... Związicriw niu"; 15.20 (L) Wiadomości IGlKalne: 15.25 (Ł) 21,00 Koncert symfoniczny; 22,00 K Hl(.ert Sek
Oto
droga
do
dobrobytu
i
odbudowy.
Nie
Malżcriskich. Praca w „instytucji" malżeńctwa, Felieton sportowy: 15,30 (Ł) Pogadanka ŁRR: stetu PR: 22,45 (Łl Koncert życzeń 1 z. l),
magiczne sztuczki 'Z walutą, nie 1>twiera:nie
iak wiadomo, b. trudna i odpowiedzialna, o j<J.- 15,40 (Ł) Rozmaitości; 16,00 Dziennik: 16,25 22,58 (Ł) Omówienie programn lokalnego na
handlu dewizami, ale praca, ciężka praca.
bilcuszc rzadkie, bardzo rzadkie. Aż 25 [JL Kącik szachistów, 16,30 „Gawęda rybacka": jutro: 23,00 Ostatnie wiad'.lr:iośc:: 23,30 lŁ)
Taniec banknotów, żonglowanie dolarami,
trzeba czekać na ;,srebrne wesele", 50 - nri 16,40 Skrzynka .techniczna: 16,50 „Ze świata Koncert życzeń (cz. II): 23,59 [L) -~~:rnnczeo:e
spekulowanie na giełdzie - to dobre dla pa
„złote"...
E. Tam.
radia": 16,55 „Eugenia Granet" - słuchowisko audy-::ji i Hymn.
I I I I I I 1 ł I ł ·I I I I I I I I I I I I I I I~ I .I I I. I I. I I I r:1 I I I ·I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I IT I I ·I I I I I I I. I I I I I I I I I I I I I I 11 l'I I I I I I I I I I I I I I ! I I I I .I 11 I I I .I: I I I I I I I I 11 I I I I ·I 1..1 I I 111 sożytów, których kieszenie przy ta.kich okaz:
jach pęcznieją. Dla człowieka pracy te machinacje oznaczają głód, nędzę.
Potę:łny ośrodek przemysłu wełnianego
Tak dłużej być nie może!

- Bezwqtpienia - kiwnqł głową Kazio 11 ponadto?
Ponieważ tym razem odpowiedź moja nie
była natychmiastowa, Kazio z ową zadumą 1:/ozoiicznq, która cechuje wwodowych filaleli.stów, podał mi lwmuni.~at następującej treśu:
„Komitet Organizacyjny obchodu 3-lecia Komitetów Domowych 1v Łodzi zawiadamia, ie
w dniu 29 lutego br. odbędą się uroczysiośc1
i akademie ku czci Komitetów Domowych ...
W dniu tym wręczona zostanie na ręce przrastawicieli władz miejskich Księga Pamiątko.rn
pracy społeczno • adminioStracyjnej Komitetovv
Domowych w Łodzi, za okres 1945-1948, obe1·
mująca wszystkie dotychczasowe osiqgnię(;1a
Komitetów Domowycll w zakresie -administracyjnej opieki nad nforucllomościami, gospodarki lokalami oraz akcji charytatywnq.„
A więc, Komitety Domowe, nie krępujcie s;ę
w wykazaniu swego dorobku, dla dobra ... „
- No już wiesz? zagadnqł Kozio, gd-yprzeczytałem cały komunikat K. D.
- Tak jest - odrzekłem. - Nauczyl1smy
<ię obejmować osiągnięcia i nie krępujemy s;ę
w wykazywaniu swego dorobku dla dobu:.'

Miała

-----------....

Ws~ńłzawodnictwo wakcji

siewnej lnu
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Polski

Praca
wre
w BielskU. i Białej 1„~-·9t~.aac~'6~~
12 lys. 518 pracownH~ów w 26 zakładach fabrycznycn
Jak n.~ na!e~y orgamzowac
(Od specjalneqo horespondenta 0 G#osu Robotniczeqou}
J teżyc:e zakrojonych i usystemat1•zownnvch pracy przedstawicieli inteligencji

Jak pracują i jakie osiągają wyniki
włókniarze w innych ośrodkach prz•?mysłowych? Jak rozwija się ruch współza
wodnictwa w całym Przemyśle włókien

I

UfOCZJSIOSCI fabFJCZftJCh

technicznej,
W niedzielę dnia 8. 2. odbyło się w świetli·
pracującej na terenie zakładów „Tipzcr" Wy- cy PZPW Nr 3 uroczyste odsłonięcie sztandaniki te są wysoko oceniane przez robotnikow ru Rady Zakładowej naszej fabryki. Na wspo
oraz kierownictwo.
mnianą uroczystość Rada Zakładowa zapro-

formach, w listopadzie ub. r. zauważyliśmy silny i realny wzro;;t produkcji. O ro'lmachu akcji w,s,półzawodnicbwa najlepiej śwt<Jidczą następujące liczby: w pierwszym etaptr współ
Większość naszych robotników mieszka siła tylkv małą grupkę robotników. Reszta goniczym?
zawodnictwa wzięło udział 1506 robotnii•ów, poza obrębem miast Biel~ka ·i Białej. Musl ści składała >:ię z Dyrekcji i ludzi z poza na.
Te i tym podobne sprawy stanowią niew drugim do akcji przystąpiło JUŻ 2641, dojeżdżać co<lziennie do miejsc swojaj pracy. szego terenu. Odsłonięcie sztandaru odbyło się
wątpliwie przedmiot zainteresowania włók
a w obecnym - trzecim etapie liczba biorą BardzQ to utru@ia działalność niektórych na- dość uroczyście. Było nawet małe przyjęcie
niarzy łódzkich. „Głos Robotniczy", pragcycl1 czynny udział w wyścigu pracy robotni- szych faibrycznych kół i komitetów partyj- dla zaproszonych gości.
nąc poinformować swych Czytelników ków wzrosła do 3469 osób. Należy p~zy tym nych. Tym niemniej jednak ponad jedna trzewysyła korespondentów do
wszvstkich
zaznaczyć,
iż liczba
ta wzrasta z dnia na cia ogólnej liczby pe:pewwców na te:enie naNiestety - my, robotnicy, znamy przebieg
włókienniczych ośrodków przemysł;Jwych.
dzień. Jednocześnie zasługuje na pod~r:!~lenie s.zych zakładów kroczy, na równi z bratnią PPS naszego święta tylko z opowiadania. Nasuwa
Niedawno drukowaliśmy cykl artykułów
ten fakt, że o ile w początkowym okresie oraz licznymi· bezpartyjnymi rob'.Jtnikami, się pytanie, czy tak trzeba organizować uroz Częstochowy.
Poniżej zamieszczamy
w akcji wa.pólzawodnictwa brali udz!a! prze- w czołówce przodowników pracy.
czyste zebranie z okazji odsbnięcia sztandaru
pierwszą z nowego cyklu korespondenważnie starsi robotnicy i to głównie tkacze,
Ze świetlic fabrycznych najlepiej pracujełZakładów?
cję z Bielslca.
Q tyle obecnie do akcji tej ;przystępuje coraz świ~.tlica, zorgani~owana p~zy zakła:iach ·:Al·
Należałoby połączyć piękne z pożytecznym.
więcej mlodzieiy,
oraz poza tkaczami t.iorq mor : IstmeJą b1bl10teczk1, c_zytelm~. c_hory Zebranie mogb się odbyć w stołówce - sala
ca.Joksztakie sytuacji na odcinku prze- udział snowaczki, wyszywaczki itp. W bieżą s~k<:Je taneczne, dra_m~tyczne i~p. Je.:lna:K od- jest wiqksza aniżeli świetlicowa
- odsłonię
mysłu wełnianego w Bielsku i Białej :ntor- cym miesiącu odbyło się uroczyste rozdanie cmek kulturalno • osw1atowy mewątpnw:e ku- cie szta da
db ł b
·
·
bee
0
nagród
naszym
przodownikom pracy i zwy- leje jeszcze z powodu braku doświajczonych
muje specjalnego wysłannika naszego p:s, . n :u .
Y ~ Y. si_ę wowczas w o
ma mgr tow. Patyczek, piastujący stanow:sko cięzcom w pierwszych dwóah eta.pach współ i fachowych instruktorów świetlicowych.
nosc1 wszystkich rouotmkow:
kierownika Wydziału Ogólnego Pa1istwowych zuwodnictwa. Ogółem rozdano 239 nagród.
Żłobki
oraz przedszkole, wspól:ie dla
R. Z. robotrucy PZPW Nr 3
Zakładów Przemysłu Wełnianego na tym tereZ naszych zakładów jako najlepiej pracu- wszystkich zakładów, prowa.dzi niezwykle
nie.
jące
należy wvmienić w pierwszym rzędzi:: ruchliwe 11a naszym terenie RTPD. D'.J przed- Znajdujemy się obecnie w 1ltadmm pew- Fabrykq Nr J2 (były „Hess, Pies i Sf.rzygow· szkola międzyfabrycznego uczęszcza 200 dzienej reorganizacji - owajmia na wstępie roz- ~ki"), zaiklady o. „Tipzer" oraz d . .. Stosius". ci, a ze żłobka korzysta 56 dzieci. Przy fabry·
mowy tow. Patyczek. - Istniejące r!o meudw- Nieźle też się spisuje Fabryka Nr 13 (d. „Tu- ce „Almor" powołana 'została do życia spena Zjednoczenie zostało obecnie przeksl!alco- gendhaft"). Na specjalne podkreślenia zasłu cjalna Stacja Opieki nad Mabką i D-::'teckiem. M•i:liial:'MM!Mill#łt;d Wfl7lUTlJJ/1JKl
ne w Państwowe Zakłady Przemysłu Vo!elnia- gują w wysokim stopniu pozylyw;ie wyniki
++aw.1.s 11 wµ„111+1+41.
14.gaą+a41•
Pow.
nego Nr 14. W praktyce ta zmiana oznac-la,
że przechodzimy na t}'IP Zjednoczenia o r1a~ta
strzegliśmy w porę, jak do nas zbliżył się
wieniu wybitnie produkcyjnym. Odbyło się
Borman. Zaczął się przysłuchiwać naszym sło.
to kosztem zmniejszenia aparatu lokalnej administracji, zgrupowaniem go raczej w (.e:lwom. w pewnym momencie, stanął między
trali.
nami i z wyraźnie protekcyjną miną położył
poufale ręce na ramiona Berndta. Zwrócił się
Obecnie za.kłady nasze zatrudniaj;;:, 12 tysię
(ciąg dalszy)
do niego i do mnie, mówiąc intymnym lecz
cy 518 pracowników. 10 procent z tej ogól1
WA MASKARADA.
fuehrer z wle.Jką pompą ł emfazą przypiął że pełnym pewności siebie głosem. Z pocllątku
nej liczby stanowią pracQwnicy ~mysłowi,
Narada skon„wna - wychodzimy z gabine lazny Krzyż do jego munduru, a potem po- nikt z nas nie mógł zrozumieć, o co chodzi
reszta - to robo.tnicy. W chwili btezącej podte
tu. Spotykamy się z pilotką Hanną Reitsh. słał to dziecko znów do beiz:myślnej walki na mu przebiegłemu i strasmemu zastępcy Hi·
lega nam bezpośrednio 26 zakładów iabryczTa odważna kobieta, mająca zaledwie 25 lat, ulicach stolicy.
tlera. Mówił z emfazą o wojskach Wencka.
nych. Ściśle mówiąc - 24 fabryki su~na oraz
już dwukrotnie usiłowała wywieźć na swym
Ten drobny napozór epizod wywarł na I nagle zawołał pełnym błyskawicllnego pato
2 fabryki waty krawieDkiej i watoliny. Oddasamolocie generała-feldmarszałka von Greima. nas wszystkich wielkie
wrażenie.
Jako su, głosem klepiąc nas po ramionach:
liśmy jedną przędzalnię do Za-kładów Nr 7
Ale przez cały ten czas panował tak silnv starzy doświadc<zeniem bojowym żołnierze
w Sosnowcu.
WYSTĘP BORMANA
ocjień artyleryjski, źe za każdym razem trze- byliśmy
dotkniqc;
bezmyślnością
i okru.
Gdy mówimy o plewie, najlepiej Jest si~g ba było pozostać. Lecą. Reitsh me traciła je- cieństwem tej s :eny. Żyliśmy zbyt długo je
„Widzę, że jesteście wiernymi ludźmi! Jenąć po konkretne liczby.
Wykonanie planu dnak nadziei. że jej to się uda. W godzinach dnym życiem z arm:ą czynną, aby nie zrozu- steście niezłomni w swej wierności dla fuehre
produkcyjnego w styczniu bież. roikn przed- obiadowych odbyła się uroczystość. mająca mieć iż podobny akt - to po prostu obniże ra. Przebywacie z nim w naj~ięższych chwi.
6tawia się w s,posób n<IBtępujący: pr-<:ędzalnie wymowne znaczenie. Do Hitlera przyprowa- nie godności żołnierza, a zarazem wyrae; naj- lach. Widzę to wszystko i oceniam należycie.
wykonały plan w ponad 112 p'rocentacb, tkal- dzono chłopca. Był to mały wątły chłopak,
większego pozbawionego
wszelkiego
sensu Pamiętajcie, chłop-:yl Gdy walka zostanie
nie w ponad 108 proc. w metracll, a w powyżej tonący zupełnie w zbyt obs2ernym dla niego okrucieństwa.
wkróce zwyc-ięsko e:akończona. zajmiecie wy·
110 procentncll w wątkach. Rezultrity te nie- mundurze. Wyglądał w nim, j!!k w maskaraRozmawialiśmy dość głośno między sobą na sokie stanowiska w państwie, a w nagrodę za
w~trt:wie zawdzięczamy rosnącej na teren'.e dowym stroju, dowództwo oświadczyło, iż ten ten temat, gdy wracaliśmy z narady. Było
nas wierną sł:ażbę - otrzymacie wielki-a majątk!l"
naszych zakładów akcii w.spółzawodnictwn. chłopak własnoręcznie unieszkodliwił c;zołg treech. Berndt, Weiss i ,ia. Byliśmy tak zaabOd momen~u raz.poczęcia wyśoigu prn~ ~,.!a· rosyjski. Gdy go przedstawiono Hitlerowi, so.r.bowani naszą rozmową, iż ne.wet n1.e spO·

O

Tf!fbuna . . . .1 __ 1_:

Q,· ~atnie dni Hitlera
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Po zdobyciu War!zawy wszystko zacz~ło
dtlac Jak w czarodziejskiej . bajce, Niem;:y
wiali nie mając czesu obejrzeć się za siebie,
a gazeta frontowa „Zwyci~żymy" przynosiłt1
codziennie cały szereg nazw mla!t, miasteczek
i wiosek polski:h, wyzwolonych spod niewoli
okupanta. Hej! - ileż to razy łzawiły !lię
znów ,,od mrozu" oczy Zaiącom i innym żoł
nierzom, gdy na spotk11.nie im wy<:hodzili ludziska śmie3ąc się beztrosko i radośnie po raz
pierwszy od tylu lat. A wojsko nasze i wojsko rosyjskie szlo dalej, jak burza, jnk wiatr
I wymiatało Niemców z Polski niby zeschłe
się

liście.

Stary
czynku,

w nielicznych chwilach odpodo pugilaresu otrzyrna~~oo na
pamiątkę od oica i wyjmował zeń pożółkły
karteluezek. Widniały na nim wypisane ojcow
ską ręk4 słowa:
„lódi, ul. Alekunclrowska
numer mieszkania 3 kum Florczak Walenty
też w tym domu, tylko numer mieukanla -4.
Powiedzcie, że kum WoJ·dech nisko się kłania przed śmiercią całej jego rodzinie, a
krześniaka błogosław\
przed śmier-.:ią". To
h z
któ
byt cały testament Wojciec a ająca,
_ry
zawsze wierzył, że jedyny syn jego trafi kiedyś 00 rodzinnego miasta, Czemu przy czyta·
niu tego testamentu Maciej Zając mocno szar
pał sobie wąsy 1 szybko nabijał fajkę mocną
ma:horką, tego ja już nie wiem. Domyślcie
się sami.
Sochaczew, Toruń, Bydgoszcz, Jutrów, Fla·
tów, Nakło i oto gnnice dawnych butnych
Niemie<', Na s2.osie została ustawiona brama
triumfćllna a na niej napis: , Oto i ona ·-prze·
klętG Germania" Tutaj Niemcy próbowall stawić opór. Nie udało im się to, jak ni~ udało
się nikomu zatrzymać huczącego gorsklego
potoku. 1ak nie udalo się zatrzymać wściekłej
wichury, co wszystko po drodze swej zmiata.
Z więl<stym niż potoku górskiego szumem .. z
większym niż p~d huraganu Impetem. waliły
uzbrojone w armaty, czołgi, karabiny i samoloty. 'l:astępy polskich, rosyjski-.:h, ukraińskic:h i hiałoruskich żołnierzy.
w żyłach ich płvnęła jednak krew słowiań

Niemcy wpadli do wsi, jak stado dzikich wilków, strzelając naoślep do ludzi. Kto mógł, uciekał w pole, poza opłotkami,
za olszynką - by dopaść
czym prędzej zbawczego lasu.
Gdy się mały Sierioża priebudził we wsi było cicho i pusto, nawet stary
pies Baryń leżał pod topolą postrzelo-

ny

niemiecką kulą.

Popatrzył Sierioża
na opustoszałą
wioskę, na pozabijanych ludzi i pobladł.

Podbródek zaczął mu się trząść, jak za
wsze, gdy mu się zbierało na płacz.
- Pójdę chyba do lasu, do wujka Wa
ni - powiedział do siebie cicho. Ciocia Tania pewnie już ugotowała obiad.
Drogę do lasu znał dobrze. Chociaż
się już zmierzchało powoli -- <:li&rioża
biegł truchcikiem
w stronę wielkiego
boru, co stał milczący tuż za wsią.
Przez znajome dróżki, prze')' :.-arośia i
jary, przez wykroty wiekowych pni biegł mały Sierioża
do wujka Iwana,
zwanego zdrobniale przez wszystkie
dzieci Wanią.
Nagle tuż obok wielkiego dębu ktoś
go schwycił za kark i uniósł do góry:
- Ty szkrabie, dokąd idziesz?
- Do wujka Wani odoowiE'}dzial
śmiało, bo poznał „swojego człowie
ka" zakutanego w watowany kubrak.
Nie przestraszył się groźnej broni,
tkwiącej za pasem „swojaka". To przecież nie był Niemiec.
- Ty skąd? - pytał dalej marsowy
wojak.
- Ja ze wsi.
żołnierz wziął chłopaka na ręce i po
' biegł szybko w kierunku kurnej chaty,
gdzie mieszkał wujka Wania - leśni
czy. Tam ujrzał Sierioża jeszcze innych
ludzi w groźnych papachach na gło
wach. Wszyscy byli uzbrojeni w automaty. Postawiono go przed dowódcą.
Chłopak musiał dokładnie opowiedzieć

co się działo tego dnia we wsi, jak
Niemcy mordowali ludzi, jak zabrali
wszystkie kobiety w daleki świat.
Wuj Wania był między wojakami. Ciot
ka Tania miału również broń. Sierioża
otwierał · szeroko oczy i patrzył na tych
swojaków, którzy poszli do lasu przed
strasznym wrogiem, co morduje niewln
nych starców i dzieci.
Tak dostał się Sierioża do partyzanckiego oddziałL.J. Msły był, jak rak rzecz
ny, ale go wszyscy lubili, przepadali
za nim. Podczas długiego marszu, podczas „przenosin" t miejsca na miejsce,
- brali go na barana, by się nie prze·
męczał. Ile to godzin spał na starym
v. )zku, okutany w skóry baranie.
Dow6dca Trofan był zadowolony ze
swojego „partyzanta", bo chłopak oddawał rzeczywiście niezwykh0'.1 usługi
oddziałom walczącym z najeidźcą. Był
mały więc go wsadzano do dziupli
przydrożnych, dawano mu do ręki słuchawkę polowego telefonu, a on pa·
trzył na drogę godzinami, walcząc nie·
raz ze snem - by donosić natychmiast
do lasu, !le wroga maszeruje szosą na
wschód, pod Stalingrad Podkradał się
na droqi - ciąonąc za .::obą na ~areczkach płaskie m.iny, które zagrzebywał

Zają:,
sięga!

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

· · t am g dz'1e n~ Jw;ąn.~„
ska I J'eden był ich wspólnv cel, Zającowie, J był i będzie razem z nimi,
i
·
·
fi d •
jak zwykle dzielnie się spisali, Zapominał szy boj się toczy, ze zawsze potra
ac przy
nlera1, 11. wraz z nimi cała bateria, kiedy dzień kład dzielności i bohaterstwa, a prócz teg<> w
· d b
I
d
a kiedy noc, bo dym zaćmiewał i słońce 1 najctęż5zej chwili z o ędzie s ę na ser eczny
księży<-.
uśmiech, który działa jak środek pokrzepia.
- Jak .&ga kocham - mówił do kolegów jący. Taka bowiem była rola oficera polityjeden z artylerzystów - jeszcze takich zają• czno·wychowaw-czego,
ców nigdy nie '_"'idzia~em. . .
.
.
Strasznie się wtedy Zającom spieszyło do
Koledzy uśmtechalt etę t k1walt głowami. Berlina, a. i wy młodzi czvtelnicy ch~ec'.e też
Najlepiej to już chyba lubili „obywatel~ ~~o- jak najprędzej zobaczyć ·naszych bohaterów
rążego" Zająca. Ten ci Jak zaczął mowie o w stolicy państwa, które tyle nam szkody
czymś na p~lowei ~ogad~nce •. to. zaraz oczy- przyczyniło, I dlatego nie chcąc nadużywać
ma błyskał 1 tak tnowił,, ze c1arkt po. ple~ach waszej cierpliwości, tylko w krótkich sło
przechodziły, Choćby t przed\'1czoraJ, kiedy wach zaznaczę, że zdobycie tak zwan1!90 Waczytał rozkaz dowódcy frontu, marszałka Żu- lu Pomorskiego, fortyfikacji, które miały bto
kowa:
.
nić Niemców od klęski, a które rozpadły się
„Nastał czas podsumowania s_tra~znych zbro pod uderzeniami żołnierzy Wojska Polskiego,
dni dokonałlych na polskich z1em1ach przez kosztowało wiele trudu.
h!tlerowskich ludożerców. ~astał c~as ukara·
Nikt nie szczędził siebie, a najmniej nasi
nia zbrodniarzy, .„Dtielni zolni.erze. W7.ywam Zającowie Na piersi każdego z nich widniawas do wykonanta zadania bo1owego, do r.oz Io i·u i·po ·kilka o·rderów medali Pewnei· n •cy
· n i.eprzyjac~:
· · I a z wł a ś ciwą wam dziel przyszedł
'
· przerzu-:enia
•
"
gro1D;1·e11;ia
rozkaz od dowództwa
nością 1 umtej~tnośctąl
.
baterii w której służyli Ząjącowle pod BerChłopakom SI(! zdaw~ł-0, że to nie ro~kaz lin
'
·
'
marszałka Żukowa: a ,ie~o wla~ny, ~horązego
(D. c. n.)
Zająca rozkaz. W1edz1elt przec1ez, ze zaw<!.7e
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Danusia Materka:

Stokrotnie przepraszam Cię za zwłokę z odTo dobrze, że dużo czytasz. Nie pato za książka „Serce Matki". A może tu chodzi o „Matlcę'' Gorkiego? O ile tak
- to winszuję wyboru. bo to piękna książka.
„Potopu" Sienkiewicza tak łatw'l ohyba nie kupisz, bo i ja nie znala'llem go w księgarniach.
powied~ą.
miętam co

Lusia Binderówna:
Odpowiedi:i Redaktora
Dziękuję
Ci za życzenia i miłe słowa.
Irka Charciakówna:
Z największą przyjeinności4 przyjmuję Cię Z przyjemnością przeczytam Twe prace. Moż·
do „pro-my-kowego grona", Jakże mogłaś choć hwe, że będą się nadawały i d-0 druku.
przez chwilę mieć co do lago wątpliwości?
!t

* * *

Moszczenica:
Musiałbym być potworem, by po tak se<rdecroych uściska.eh i cah15ach JM)skąptć Ci kilku słów odpowiedz!. A więc: roajomdć i przyjaźń między nami zawarta, a teraz a:ekam na
dah!.u od Ciebie wia<lomości.
Stefan Gnapp -

* •

* * •

Basia Dzierżawska - Zduriska Wola:
Nie zrobiłaś an4 jednego błędu. Możesz piżycie i praca młodzieży gimnazjalnej inte·
Skąd wpadłeś na pomysł, że się na Ciebie r&Wje i m.n.ie sam1a90 i Czytelników „Promy- sać do „Promyka" śmiało i odw&ru.e.
gniewam? Nie przyuło mi to nawet n.gdy na ka", a więc czekam.
myśl. Nie odpowiedz.i.alem Ci n.a wu~•Jtie M- „Duch Puszczy" - Piotrków Tryb.:
Stasiek M.~
sty, bo tak s.ię one zbiegły, że mus1ałbym Ci
odpowiadać na 2 lub 3 Thalraz. S!ldz.i.łem, że
Nie j~tem wcale zachwycony Twą chęcią
Sekreta·rlat Klubu „Zjednoczoaiych" mieści
wystarczy jedna odpo-wiedż. Twój „Nalot" był „zawstydzenia koleżanki". O Ile chodzi o Twe się w Łod:ti przy ul. Przędzalniamej 68. Która
dmkowanv w ,,Promyku", zaA „Skarb pod dę- uwagi w sprawie fotogra.fii Bevina, „kryzy~u gałąź sportu jest dla Ciebie odpowiednia 'bem" i „Noc Wig!ltjna" - nie. Nie możemy pa.pie-rowego" itp. - to sam prze~.1eż mówisz: o tym może zawyrokocwać jedynie lekairz.
drukować wszystkich Twych prac, bo nle ze..- ,_.rue bę~~ sta.rszych uczył rozumu ··· To TwoW sprawie pracy radzę Ci zwrócić SJię do
stałoby miejsca dla Twych koleżanek ! kole· ie. z.danie iest w tym wypadku w sam raz n~ Urzędu Zatrudnienia i przedstawić wuystko
9ów i szeteria mówl!lC, nie gą one d ta•k. bar- mte~u. Br~lrn)ących Ci num~rów „Przygody co I jak. Sądzę, że udaJoby Ci się połączyć
dzo ciekawe I dobrze naplsaine. Pro!'lll Cię - nie mogę Ct, mestety, przesłac.
naukę i pracę. przecież bardzo wiele mlo-didegdy w przyszłości dan coś do „Promyk11", zo·
Do Szkoł~ Przysposobienia Przemyslowe-00 ży czyn.i tu z powodzooiem. Twe „utwory" hystaw sobie ko•pię. bo zwrot sprawia ml ba-rdzo zwróć się n111•le.p1ej po waikacjach, tzn po skoń- ły „niebardzo". Przyślij pozostałe. MO'ie są !~dużo kła.potu.
czeniu szkoły poweze<:hnej.
sze.
.
Jerzy Kraskowskl:

Renia

Dubażówna
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na szosie, w śniegu, tuż pod nosem nie\ - A wy wszyscy też wracacie do dol dzieci wolne od Niemca.· Duma rozplernieckich strażników. Rozkładał na ko· rnu?
rała mu piersi, gdy jego p11łk był witale jow.ych szynach 11 cuklerki'', cd kt6·
- Nie, chłopcu~. My jeszcze nle ny przez ludzi ze łzami radości w orych potem był huk straszliwy, a nie- wracamy. Tam jeszcze jęczą inne kraje czach.
mieckie wagony z amunicją leciały w pod niemieckim butem. Musimy pomóc
powietrze.
naszym braciom Polakom, JugoslowiaAż raz ... pod jakąś starą cegielnlą,
n....,m, Czechom, Słowakom. Musimy im w pobliżu wielkiego miasta Łodzi, peł
Wojna szła swoirn straszliwym bie- pomóc, bo oni jeszcze giną.
nego kominów - dosięgła go kula nie
giem. Wróg począł uciekać z wielkiej
Sierioża zaczerwienił się.
mieckiego zbója. Sierioża Wołodkin
ziemi rosyjskiej. Pattyzanci wyszli już
- To ja miałbym wracać do domu? padł za Polskę. Pochowano go w groz las6w no spotkanie ;łelaznych czoł- 'a pójdę też z wami.
bie między innyrnl żołnierzami Czerwoqów sowieckich. Dostali Już teroz praw·
I Sierioża Wołodkin poszedł wy-zwa- nej Armii.
dziwe mundury, Dostał mundur i ~lerio lać Inne dzieci od niemieckiego jarzDziś, w dniu, kiedy bohaterska Czerża Wołodki.n. Już go nie noszono na ma. Szedł ze swoim pułkiem przez wona Armia święci swoje doroczne
plecach. Sierioża był wciąż 'Jrzy pułko· Bug, szedł przez Wisłę, szedł jechał, święto - pomyślmy o tycti, którzy powniku Trofanie, który teraz jeździł zwin biegł. Znów podkładał miny na dro- dli za naszą wolność. Nasza polska zienym autem. Chłopak podrósł i zmężniał gach, znów wymykał się cichaczem 'la mia usiana jest mogiłami rosyjskich 7.oł
Przybvło mu lat, gdy Czerwona Armia wywiad. Na jego piersi błyszczało i'J? nierzy, fOsyjskich chłopców, co Jak Siestanęła u granic dalekiego państwa, o 'd'ka orderów za od1.vagę.
rioża po oswobodzeniu swojego kraju
którym Sierloża jeszcze nigdy nie sły·
Czerwona Armia wespół z Armią Pol- poszli oswobądzać innych.
'Hal, u granic dalekiej „Polszy".
ską oswabadzała Polskę. Si~ri0ża był
Pomyślmy dziś o Sierioży
iak o doPułkownik spojrzał rnu w oczy.
czerwonoarmistą . Jakiż był dumny, gdy brym chłopcu - druhu,
bo takich ma- Wrócisz teraz do domu? Nasza nj widział polskie dzieci wychodzące ? łvch bohaterów wydała wiP-lka ziemia
czyzna już wolna:
phmic. z oodzlemi, gdy widział polskie rosyjska - tysią<:e ...
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Robotnicy

Paryża walczą

Bel'.lpośredoim początkiem „Wiosny Ludów"
w Europie były walki barykadowe w Pary·iu
w dniach 22 do 24 lutego. W rezultacie tyd1
walk obalona została we Francji monaron!a
i proklamowana republika demo.kraty.::zna.
Walki lutowe w Paryżu wywołani' zostały
przez opór, jaki w 5zerokich wa~twach :1arodu francu1kiego E;potykala w ~tatnim okresie jego rządów polityka króli\ Ludwika Filipa - króla, przy którym rz4d1.ili bankierzy.

Robotnicy fraincuscy owej dobv nie zn 'li
jeszcze socjalizmu naukowego, nie znali dróg
swojej wyzwoleńczej wa.lki. AlP. wiedzi~:i ~llż,
że są klasą odrębną, że posiadają własne, klasowe interesy.
Nie tylko robotnicy wysteyowali jednak
przeciwko Ludwikowi Filipowi. Ary<Stokra•::ia
finansowa, bankierzy i ich najblizsi wspólillicy stanowili tylko niewielką część francuskiej
burżUa'Zjl.

Większość burżuazji

przem}'(lłowej,

ik·tóra z początku ta.kże :popierdlil Ludwiika Filipa, 6zerokie warstwy drobnej i średniej burżuazji z rosn!lcym niE!zadowolr.niem śpogląrla·
ły na panowanie finansjery.

kietu. Ale byto już za późno.
Lud Paryża wyległ na ulice, by za,protesl?wać przeciwko zakazowi. Do robo tników przy·
Utarczki
młodzit>ż ~ademioka.
tączyłll się
z wojskami rządowymi rozpoczęły się w caZ chwilq, kiedy wieczorem tego
łym mieście.
dnia na jednym z placów wojsko dało salwę
do bezbronnego tłumu, kładąc pokotem kilkawalki rozgorzały na dobre.
dziesiąt o ób Póllora tys i ąca barykad wzniesiono w Pawalk !ulowych. Wojska biły
ryżu w ciągu
czuły, że mają przeciwko sosię niechętnie bie cale miasto. Gwardia Narodowa, wezwana do udziału w walkach po stronie .króla, nie
tylko o<lmówila wystąpienia, ale sama zażą
Podała reformy •vyborczej i zmiany rządu.
szczególne odclzrnly Gwardii Narodowej walczyły po ~tronie powsta1iców
W tej sytuacji Ludwikowi Filipowi nie pozostawało nic innego, jak a.b.dykować na rzerz
wnuka i samemu ucie<: za gra.nicę.
Lud paryski nie chdat utrzymania monarchii. Lud paryski .'\ie chciał również przygotowanej przez dotycl1czasową opozycję refJrmy wyborczej. która ta,k samo jak dotychcza~W!I ordynacja wyborcza, wykluczała go od
udziału w rządaclt. Lud Paryża chciaI i<?mokratycznej republiki. Robotnicy wierzyli, że
ta demokratyczna rnpublika znajdzie 6·po·ób
na poprawę ich wła nego bytu.
Próżno manewrowali przedsta.wiciele p'.>biLego reżimu. Nacisk mas ludowych, !Jez;>ośrednio po odniE!5iorrrm prrez te masy zwvcię·
stwie w walkach barykadowych, był zbyt sJ-

Sre<lnia i drobna burżuazja chciala uzy.skać
we władzy państwowej. ~rednia i drobilla hurżuaija chciała, aby z.tamil.ny zo&tał monopol n11 wtadzę arystokracji finan5owej i ary«lokracji obsiarniczej. Srednia i drobna bur·
żuazja dla lego wysuwała żąda nie reformy ordynacji wyborczej, według której liczba
uprawnionych do udziału w wyborach mial~
Byłby topodnieść 6ię do dwustu tyfiięcy.
oczywiście, nadal uii·komy ułamek narodu. Ale
taka reforma omaczała, że finansjera musi11ła
by dzielić się &wy.ml ;!:yskami z resztą burżua
Reformę odrzucił król Ludwik Filip, ukozji
ronowany przedstawiciel władiy finan jery, reformę tę odrzuciła Izba Deputowanych, ~łożo
na z ludzi. majduj4cych si~ na żołdzie fiMn«jery.
\V rezultacie tego 6lanow1ska - nie ty:ko
masy ludowe, lecz równiei drobna i średn i a
burżua.ija 'Znalazły się w npozycji do rządów
toowika Filipa.
Drobna i średnia burżu'lzja dalekie bylv od
Chciały one ekłonić L:.idmyśli o rewolucji.
wika Filipa do ustępstw drogą pokojową, drogą nacisku moralnego.
Dlatego przedstawiciele średniej i drobnej
burżuazji: politycy legalnej opozycji za.stosowali środek walki niegroźny dla rządu: bankiety, odbywane we wśzystkich większych
mia6tach Francji z udziałem opozycyjnych pomasy lud<>we nie
lityków. Rzec.: jasna Nie miały
brały udziału w tych bankietach.
na to pi~ni~dzy. Bankiety nie mogły obalić
rziidu. Ale były dla niego niedogodne i L11dwik Filip postanowił z nimi skończyć. Kiedy
komitet wyborczy XII dzielnicy Paryża zaip::i·
wiedział wielki bankiet opozycyjny z udziałem blisko 90-ciu deputówainych opozycji rząd zakazał odbycia bankietu.
Początkowo organizatorzy postanowili odbyć bankiet wbrew zakazowi, a nawet wezwali
człouk:ów Gwardii Narodowej (złożonej z opozycyjnie nastrojonej dro·bnej i średniej burżu
azji) do maeowego udziału w zakazanym bankiecie. Potem, gdy stało sii: jasne, że .ząd
chce ro'bpędz!ć bankiet .silą zbrojną - poslanowili go odwołać. Wtedy wmieszali się
w sprawę przedstawiciele 5krajnej lewicy bu~
re,publikal!lie i drob•10·
żuazyjnej opozycji:
mie1;zczańscy demokraci. Zapowiedzieli aroź
nie, że ba:nkiet odbędzie się mimo wszystko.
i przestraszyli się własnej
Za'Powiedzieli odwagi.
Bankiet miał odbyć $ię dnia 22 lutego rano. Vv nocy z 21 na 22 lutego iprzedstaw1-;iele
republikanów i drobnomiesz<::zańskich demokratów cofnęli się wobec zakazu rządowego.
kh pisma z 22 rano zawierały odwołanie baPudział

o .republiką
0

Łódź uczciła

CzuttPlnlcę niszą

Przepisy, których się
przestrzega
Bardzo dobrze się stało, że Milicja Obywatelska zaczęła ściągać I karać jadących na
topniach tramwajowych. Pozostaje jeszcze
sprawa tzw. „gapowiczów''. Jak wiadomo,
nie wolno wsiada6 przez przedni pomost. Są
, tacy, którzy uwafają za swój wyłączny przywilej wchodzenie właśnie przez przedni pomost. Konduktorzy w takich wypadkach naj
częściej nie reagują, ale nie reaguje też przePubliczność,
ważnie i Milicja Obywatelska.
która przepchnęła się do przodu, przy wsiadaniu narażona jest na urywanie guzików
przy paltach, a często w ścisku l na kradziet
z winy takich właśnie pasażerów, jeżdzącym
A teraz druga sprawa:
przeważnie na gapę.
na przednim pomoście motorowego wolno jechać tylko członkom Milicji Obywatelskiej I
Wojsku. Ale proszę spojrzeć rano, kto tam
jedzie? Milicji i Wojska nie widać wcale.
ale ścisk panuje okropny. W takim ścisltu
motorniczy nie może się prawie ruszyć, a to
może spowodować nawet nieszczęśliwe wypadki.
Kiedyż nareszcie nauczymy się podporząd
kowywać przepisom, bez których niemożliwe
i st przecież normalne !unkcjonoV.'!1.nie życia
wielkiego miasta?
I. Skórkowskl

demokratyczną

ny, by mogli mu stawić opór. Musieli ustą
pić, jeśli idzie o fonnę, po to, by uratuiwać
treść: pano·wanie burżuazji.
W ratuszu paryskim, tradycyjnym 'lŚmdku
rewolucji ludowych we Francji, proklamowano republikę i powszechne prawo wyborcze.
To z.naczy proklamowa,no re.publikę demokratyczną, republikę, w której teorety<'znie :nat y
ludowe miały mo.żność zabrania głosu. Ale
równocześnie politycy buri;uazyjni ułożyli taki skład rządu tymczasowego re.publik!,
w praktyce, nie w teorii, aby odebrać mn·rnm
ludowym wszefki wpływ na tę republikę.
Republika została 11dobyta. Ale była to republika burżuazyjna, republika, w której cała
władza należała do burżuazji.
Robotnicy Paryża nie zdawali oobie w ;:nerwszej chwili sprawy z tego etanu rzeczy. Pneciwieństwo między monarchistami a repuhlikanami przesłoniło im oczy na przeclw;eń
&two między proletariatem a bu.riuazj4. Pod
sztandarem republiki wakzyli ich ojcowie
w dni Wielkiej Rewolucji. Swe przeciwie1istwo w stosun..'ku do burżuazji dopiero zaczyna.Ji sobie uświatlamiać, wiedzieli, że klasa
robotnicza ma własne, iklaMwe interesy, \\'yrażali to, do·mągając się, by repubUka za.p('.Wrobotnikom „prawo do pracy", be'l:pieniła
od bezrobocia. Nie rozumieli jeczeńslwo
szcze, że burżuazyjne państwo nie może zarobotnikowi o1prawa do pracy", że
pewnić
pra.wo to może -stać się realną rzeczywisbścią
dopiero po obaleniu kapitalizmu, po zwycię
stwie ustroju socjalistycznego.

Ob. Szymon Zakonnik - ze wsi WoJsłla
gm. Wołowice, pow. Rawa Mazowiecka.
Pytacie nas, czy macie prawo do spadku
po bracie, który umarł i zostawił na gospodarstwie żonę. z którą zawarł ślub kościel
ny w listopadzie 1946 roku.
Otóż według dekretu, ogłoszonego 25 września 1945 roku od 1 stycznia 1946 roku obowiązuje nowe prawo małżeńskie, które m6wi,
że tylko ślub cywilny ma wszelkie konsekwencje prawne, a więc tylko żona. legitymująca się wyciągiem z aktów Urzędu Stanu
Cywilnego, ma prawo do dziedziczenia majątku po zmarłym mężu. W wypadku przez
Was opisanym obowiązuje jednocześnie nowe
prawo spadkowe z 1 stycznia 1947 roku. Brat
Wasz zmarł w roku 1947, nie zostawiając potomstwa, ani testamentu. Jeżeli więc nie
ma innych spadkobierców, prawo do dziedziczenia majątku przysługuje Wam a nie
wdowie po zmarłym bracfe.
Powinniście skierować sprawę do wydz.iału cywilnego Sądu Grodzkiego w Rawie Mazowieckiej i Sąd po rozpatrzeniu sprawy wpro
wadzi Was w posiadanie majątku. (m.z.),
Stały Czytelnik . W odpowiedzi na list, w
którym informujecie nas o stosunkach, panują
cych na terenie 1flacówek Polskiego Czerwone
go Krzyża w Łodzi, donosimy, iż wiadomości
te przekazaliśmy przewodniczącemu OKZZtow. Widawskiemu, który zapowiedział, iż w
najbliższym czasie sprawy te zostaną zbadane z ramienia OKZZ bezpośrednio na terenie
PCK.

rocznicq Armii Radzieckiej

Dwie uroczyste Akademie

Ub i egłej niedzieli, i oka'Zji 30-leda A ~mi!
Radz ieckiej, odbyły się na terenie Łodzi rlwie
uroczyste akademie, ur'Ządzone staraniem \Vojewódzkiego Oddziału Tow. Przyjazni PolskoRadzieckiej.
Pierwsza 'l tych akademii, nosząra .charakter ogólnolód.zki. odbyła się w sali CRDK
~Lutnia) o godz. 10,30 rano przy udziale 'Jr1.ed5lawiciell wlad'I:, organizacji spole<:z.nych I politycZ'!lych. Aka<lemię zagaił ob. Nowacki. Po
ukonstytuowainiu prezydium, por. Ka1aczewski
wygłosi! referat, poświęcony mcznicy Armii
Ratl2'ieokiej.
Entuzjasty<:Znie zostało przyjęte przez ?:ebranych przemówienie reprezentam.ta Arm;: Radzickiej, pułkownika Arzamascewa, orzerywa-

ne wielokrotnie spo·ntanicznyml okla5kami. Po
części oficjalnej odbyła się część artystyczna,
na któr1t złoi:yły się W}"6tępy chóru i o:-kiestry OSPW pod batutą kapitana Stan;slawskiego i pomc'Znika Żochowskiego, recytacje podchorążego Bandurskiego, piosenki chóru rewellersów OSPW orai grotesika tan~czna
Po połudn:u w sali PZPB Nr 3 {\dbyłv się
akademie dla har<:erzy i PW. Młodzież szczelnie wypełniła salę. Płomienne I ciekawe dowo wstępne wygłosił ob. Bzowski, po c'l:ym
i referatem, o·braZ'lllj4cym inaczenia Swięta Armii Radziecikiej, wystąpił podpor. Dwornik.
Orkiestra odegrała hymny ra.d'Ziecld i ;:io:.o;ki.
po czym odbyła gię_ część a.ritystycma w wykonaniu ZE!S?ołu wokalno - muzyc'lJnego 03PW.
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Zakończenie obrad Transoortowców

W ostatndm dniu II Krajowego Zjazdu Zw.
Zawodowego Transportowców Komisja współzawodni<:twa pracy, wysunęła szereg postulatów w sprawie współzawodnictwa 'w transporcie. Komisja zwróciła uwagę na '.coni~
ność oszczędnoś".:i w użyciu materiató1'1 pęd
nych oraz na zmniejsrzenie ilości wypadków
w transporcie przez wzmożenie dy;„ypllny
pracy.
Zjazd postanowił e;obowiązać Zarząd Głów.
ny Związku do rozpracowania zagadnienia
współzawodndctwa pracy, zgodnde z zasadami
ustalonymi przez komisję
Z wniosków pre;yjętych po:iadto przez zjazd
wypełnić należy polecenie ścistego nawi.1zania
współpracy z technicznymi ośrodkami naukowymi dla podniesienia poziomu wiadomości fa
chowych wśród członków Zwiiµ:ku.
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Jak ,,Kątiusze" wsparły atak polskiei pi Ochoty
Fragment bojów na Pomorzu Zachodnim w lutym 1945 r.

Zachęceni powodzeniem Nie-mcy nie ogra·
Dowódca batalionu już kilka. razy łączył!
Na polacn walk od Lenino ai: po fale 'tlTaz dowództwem pułku w Virchow, lecz niczyli się tym razem do biernej obrony, ale
słowiań6ikiei rzeki Łaby, we wspólnie przela- się
nej krwi, we wzajemnej pomocy ksztai~owa w tym ezasie wszystkie oddziały IJ>Olsltie znaj- rozpoczęli kontratak na pozycje p ie rwszej
kompanii. Szli w tyralierze, rzac:Lirn padając.
ła się przyjaźń dwóch bratnich naro:iów ~ło dowały 6ię w akcji i nii! sposób było ściągZastoso-wali uderzenie z dwóch stra;i. Byl: to
Uczyliśmy się otl Armii Radziec- nąć posifki dla ba-talionu.
wiańskich.
- My już chyba nigdy nie 7.d•ibędziemy n~i~'.lrdziej dobornwi fiiy~er~y kad~_owej dykiej t•rudnej sztuki zwyciężania w naidęż
szych warunkach, przełamywania "!ahośd. le.go paeklętego Fec.htwalde. Oni malą dżoty w1_zJ1 Wehrma~htu, zapra.w1em ~ w:u.l\.ach Dy"'.1zję tę rz.uc1ł przed lo~ku dm~1 z zachodUct:yliśmy się od najlepszej armii świata po· i artylerię, a my tylko te na ze motdzierze.
krywania pnestrzeni. Nie było w tym n:c Nie ugryziesz tego żelbe-tonowego bunkra 11 a- mego. fronbu dla odparcia ata~ow, radl!e<:kopolsk10h i tera'I: w oczach niema. topniała
dziwnego. Bohaterzy Stalingradu I Leningradu, szym pociskiem.
Kurska, Orła i tysięcy wspaniałych orieracji
- A możeby jednak S?pr6bować o ·l prawej w nierównych walkach.
bojowych byli dla nas wzorem i niejcdno•uot· s·trony obejść wioskę. O tędy będzie można,
At~k ~ostail odp~rity. Ale w!aś:n\~ ~~dy,
nie pomagali w takich wypadkach, gd\• zda- koło tego mostku i na przełaj. Po?.Wólcia, ka- gdy mem1~~c.y fizylierzy z:iaJdowah "'lę JUZ lr'.a
wało się, że znaj<lujemy się na skraju wy1 rzy- piłanie, -pójdę z trzecią kompanią prz~dkła- swych wyisc1o:vych pozyci.a-c;h. na~Je stal~ się
małości ludzkiej.
dał dowódcy bataliony jego zastępca do spraw cos .nadzwycza1_neg~. Ugamaią~y się za. Nte~
Wybieram jeden z tysiąca wypadków, tak polityczno • wychowawczych.
cami Polacy az us.a o-tworzyli ie 1dz1w1ema.
charakterystyczny dla .ttylu na5zych Wdik na
Oto - na niewielkim w-z.gór.zu, oma<:zonym na
Cze1v10- No, spróbować zaw82e można.
Pomorzu Zachodn·m, na przełomie zimy i wic>smapie znakiem „Cota J,426", zaczęk1 coś błys
nv wielkiego roku zwycięstwa, bo j<1kże !na· na rakieta - to znak natarcia. A gdyby w
kać i szczekać zajadle i nim od1lfJnęli, n m zozanadto naciskali i nie można było prze,pro- rientowali się co to takiego, już we wsi r,aczej nazwać rok 1945?
Od samego rana trwała walka 0 wioskę wadzić natarcia, z powodzeniem możecie wy· kotłowalo się od wybuchów. Wylatywały
Fechtwllide. Batalion już trzy raz 7 a.ta:criwttl cofywać się prosto na rte'kę. Będziemy na was w górę kawały drzew, łamały się umocnienia
grupę domów, a raczej ruin i za każdym ni· czekali w razie czego I osłaniali wasze wyco- nieprtyjaclelskie, pęka.ty mury. Nad wsią mozem nieprzyjacielowi udawało się odoprzP.ć fani~. /
mentalnie zawisnął tuman dymów. wśród któ·
Oficernwle uki!nęll cobie ręce.
ataki. Na skraju wsi bowiem znaj1owały się
nych co chwila słychać. było detonacje.
Nie udało się jednak. Niemcy tbyt dl)brze
dwa bunkry, opalr!llone w bro1i ma-;zynr'IWą,
- Katiusze walq, katiusze„.!
możd1ier1e i armaty. Siły obrn11ców, koncen· uważali I n~tychmlut n.a przedzier~JltCV('b się
Rzeczywiście, byly to owe tajemnicze,
lrowane WP wsi po1.a bunkrami. b~ iy dośt pn:ez cba6ZCl!e leśne I grzęzn!lcych w błocie
mcździene
znaetne. Nie mnżna było użyć manewtll okrą· iolnierzy polskich polaM dlę •trugn ~elilzl o nieporównanym za5ięgu ognia olalmjqcych
wsparcie dla
7.a ją<'ego, ądyż z obu stron wsi roz.;>o\r1erały broaii ma•zynowej. Musieli dołączyć się do gwardii, na/lepsze
umocnione obiekty piechurów.
<; i ę mokradła, w lei po1ze roku specja!n!e nie- resi<ty batalionu z wielkimi stratam; , zwła·
Tylko trzy salwy <iddały „kitiusze" - ale
bezpieC!lne. Jedynie czołowy atak był w tym <S.'l'O'la w trzecim plU·tonie, który "słeniJ! odw zu,pełności wystarczyło, by zniszczyć
to
wrót.
wypadku możliwy.
mogli odeobronę niemiecką. N iemcy nie
tchnąć po straszliwym nalocie ogniowym. Batali<in przesiedl do natarcia. Pola<.y wpadli
do wsi. wyrzucili z niej obro1iców, 1giu.pia·
łych jeszcze po tym 6traoSzliwym pie1de wybuchów. Wzięli kilkudziesięciu jeń c ów
Dopiero wtedy mogli polscy piechurzy am·
bacryc skutki nalotu 'Ogniowego owych legen·
darnych „katiuszy". Paliły się jeszcie nie'k!tóre domostwa. Musieli torować sob; .'l dJ:09ę,
usuwając 'Z'Waly slupów, drzew, domów, które
Owe zn ienawidzone bunkry pokrył
runęły .
Kilka pocisków dostało s i ę wi·
cień śmierci.
docznie do środka bunkrów . Sw i adc ~ yla o tym
krwawa miazga ludzkiego mięsa i 'kości.
- No, udało się - mówił dowódca batalionu do swego zastępcy . - Nawet 1m nie podziękowaliśmy za tę nie$po<lzie-wa:ną pomoc.
Spojrzeli obaj równocześnie na w!docme
z dala wzgórze „Cota I.426", ale było już pu•
Wydorzenię-m duże/ wagi w fyo;;lu łodzi !lało się otwarcie Państwowych Domów To- ste.
Bateria „katiusz" zwinęła swe śmie!'ci<i·
warowyc11 przy ul. Piotrkowskiej 60 -62 i 98, gclzie ludzie pracy po godziwych cenach ria- nośne narzędzia i pewno w tej chw1:1 jechała
bywad mogq na/rozmai! ze artykuły w naileD uvch gatunkach. - Na zdjęciach ri'l.stych - asfaltową szosą, by w innym miejscu spel:nif
Rol,
swe zadanie, tak slkuteczne i pew;ie.
fragmenty J uroczystości otwarcia PD1'

I

Otwarcie Domów Towarowych wŁodzi
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Dianusz Kultury

Fa.bryka. która Istnieje "100 lat

Państwowe Zakłady Lin i Powrozów Nr 1
Światła i cienie produkcji

STANISŁAW

KOKORZYCKI

ł

dych do pracy. Dwunastu młodych zuchów, z Niemcami. Syn Ras.sals.kiego slara 5ię je:PO<l wprawnym okiem i przy pieczołow itej szicze od 1946 roiku o repr y watyzację swojej
IPOmocy sta·r ego mii;1trza, oib. Kokorzyckie.go, części. Wobec t-ego faktyczny stan je5t taiki,
uczy się zawodu powroźniczego.
ż e upaństwowiony kombinat,
k tóry pracuje
całą parą i rozbudowuje s.ię , mógłby jeszcze
*
*
Nad lymi zakładami wisi jes~ze jedna ulec roZ'kawa łkowaniu . Byłob y ito szkodą dla
malutka chmurka. Otóż jeden z oddziałów był przemy5łu ,pow roźnicz ego, jak równieli i dla
własnością „I. RassalskiegQ .i Spółki" , Spóika 1praoujących .
EJ. Beatu11.

Łodzi

Piśmiennictwo

o ŁQ·dzi i jej życiu ·p:-zP.d·
s taw ia się nader ubogo. Po5ictdamy m ~w1el e
dzi eł, omawiających zagadnienia rmwoi u m i a~
sta, jego sprawy k'llrtll:r<ioline, socjalne, go6pO·
darcze.
Karżda nowo-wydana ipub1ika:cja o Ł(}.{tzi )fil!•t
zaite.ro porzyicją cennę i ipotT'Ziebną. ~0 1; aniaj ąc
wa:Lność tego problemu, Towarzy.so~wo Literackie im. Adama Mickiewicz.a :przyst ępu j e, dzi ę·
iki xnaczmej subwencji, udzielonej przez Za·
·r.ząd Miejs1ki do wydania „Dia riusza k utllury
Łodzi".
Będzie to tpo-Waina, &tarainnie i ład·
.nie wyda.na publikac ja k5iąik-0wa , sta•r.. 'l w! ą :: a
~rzegląd kronik i kll.1.lturalnej nas?.;ego m i11oS ta.
„Diairius.z" uikaże się na ipó ł1kach iks ięg i\ rski-~ h
już w najibliższych m i e<;i ącach.

Łód7lka Fabryka Lin i Powrozów przy u licy
Ogrotdowej powstała w 1848 rok.u. Otd paź
dziernika 1947 roiku dwie fabryki - „stulet·
nia" jprzy ulicy Ogrodowej oraz troohę „młod·
6Za" przy ulicy Napiórkowsikiego - zostały
skoma·sowane. Od stycznia br. tworzą one kombina.t o łącz.n.ej nazwie P. Z. Lin i Poiwrozów
Nr 1. Zakłady zatrudniają za·l edwie 120 ro·
botników, lecz produikcja .i ch ma duże 7l!lacze·
ZEBRANIE
nie dla !kraju. Z wy1tworów fabryki korzysta
Zarząd Zw. Zaw. Prac. Sam. Teryt. i Użvti
przemysł mo1'6ki, marynarka wojenna,
prze·
Publkmej w Polsce, Oddział I w Łodzi zamysł hutniczy, węglowy, włókielllll.iczy
i cu·
kroiwniczy. Rolbomicy praieują z caiłą świado·
wiadamia, iż zebranie pracowników Wydziału
mością i oddaniem. Długoaetnich pracowników
Ewidencji Ludności odbęckie się dnia' 25 lu·
przemysł ipOIWJ.IOŻniczy -z;atrudnia bardzo wielu.
tego br. o ·godzinie 16-ej w lokalu związkoChll.ubą zaikładu jest mistrz pnemysłu powroź
LUDWIK MOGILEWSKI
KAZIMIERZ ZAWADZKI
wym, przy ul. Wólczańskiej Nr 5.
niczego całej Polski, ob. Stanisław Kokorzycki. MAKSY MJLIAN MALINOWSKI ·
Z 65 la•t swego żyda, 55 pracuje w zawodzie, ll-1111-1111-1111-llll-llll-llll-llll-1111-llll-1111-llll-1111-llll-llll-1111-llll~llll-1111-llll-1111-llll-1111z 1ego 30 lat w · wymienionych zakładacl1. Ob.
Lucjan Mogilewski pracuje w swoim zawodi1e
od a~go roku życia - czyli 57 lat. Ten sam
mniej więcej „staż" praicy mają i inni, jak
tow. tow. Karpi1lski, Pietrzak, Sałata, Włodefr,

W Związkach
Zawodowych

ZOM przyStępuje do współzawodnictwa pracy

Zawadzki,

Kolej11e

Słomiana, Zieliński ..•

Cała

ta grupa iprzez dwa miesiące po wyzwoleniu Łodzi przebywała w fa,b ryce w dzie1i
i w nocy. „Nie było straży, więc bailiśmy się,
że nam wy.kradną maszYllly" tłumaczą z prostotą.

Ka-żdy z wymienionych
żywa legenda historia

pracowników - 10
waillk robotniczy<:h
o.d 1905 roikl\l i oodajrże jeszcze WCZ·eśniej.
Dość dziwne się wydaje, że komitety dziel·
nicowe partii robotniczych oraz Związki Za·
wo.dowe tak słabo się interesują tą fa·b:ryką.
Przecież liC2iba za,t rudnionych w tym wy1padku nie decyduje - ważny jest ciężar gatunkowy produkcji.
Wśród wielu jasnych s·tron są i ci~me
w tyoh zakładaich. Jest to jedna z nielicznych
fa.bryk, w której nic nie wiadomo o współ7.a
wodnictwie.

- Nie mamy z kim współzawodniczyć nie ma drugiej taikiej falbryki w Łodzi - wyjaośniają nam majstrowie.
- A wewnątrz wa'Szycl! zakładów? - rzucamy pytanie.
- Jaikoś jes-z,cze o tym 111ie pomyśleliśmy -

Zakład

porzqdko wanie dzielnic: miasta

I

Oczy5zc.zania Miasta nie szczędzi współzawodnictwa, a retem na podniesienie
wysiłków w celu usprawnienia swych prac.
zarobków robotniczych. Oi, iktórzy pra'Cują
Przede wsz}"Stkim ZOM U!Sltaitił nowe nor- ponad normę, za;rabiają o parę tysięcy więcej,
my płacy, k.tóre po;zwalają na zorganizowanie llliź poprzednio. W o&tatnj-m miesiącu najwię-

•
Rozwij a s1e

wyścig

pracy

pod hasle11n dnia B niarca

CZ}"StOŚci Łodzi.

Wez·w anie do wyścigu pracy pod ha- wzywają do współz wodnictwa PZPB Nr :
słem dnia 8 marca, rzucone przez rnbotRobotnice włókniarki z PZPB Nr 5 pod
nicę PZPB Nr 1, znajduje cmaz szerszy jęły rownież wezwanie n..ucone im przez
oddźwięk.
koibety, zatrudnione w PZPB Nr 3 i ze
W ubiegłym tygodniu podjęły wezwa- i;wej strony wezwały do wspól7ia.wodninie kobiety - robotnice z PZPB Nr 16, ctwa włókniarki z PZPB Nr 4.
stwierdzając w uchwalonej przez siebie
Zatrudnione w Pl',zemyśle Koniekcyjrezolucji, dumę z tego powodu, że od nym pracownice podjęły także hasło wywłókniarek łó~zkich wyszło wezwanie do ścigu dnia 8 marca. W ubiegłym tygodniu
wyścigu pracy,
podejmowane obecnie rozpoczęło się współzawodnictwo między
przez robotnice włókniaroki w kraju
Ośrodlclem Nr 2 a Ośrodkiem Nr 4.

Pierwszy rejo111, objęty ulicami Kilińskie q 0 ,
Abramowskiego., Radwańską, Brzeżną i Ze·
romskiego został już caŁkowki e oczysaiczony.
Teraz ZOM przesuwa swoje pracę na wschód
miasta w ikierounku d zielnicy roibotnic2lej - na
Pr1Zędza1nialllą,

wnętran ycll

Nikt nie

będzie ciężarem
dla ogółu
o ile jest zdolny do pracy

Pisaliśmy

już niejednokrotnie o tym,
że
społecznej z doraźnej pomocy

akcja opieki
przerzuca się obecnie w kierunku produktywi·
zacji swo.i<:h podo1p iecznych. Do pracy wciąg
nięci są zarówno podopieczni w sile wiek'll,
k>tórych uczy się i przyg0>towuje do zaw,odu,
jalk i pensjonariusze zakładów zamk>D.iętyoh
dla dorosłych. Nie trzeba tu mówić o mo1ril!l·
nej 51lrolllie tyoh poczynań, które wyirzuconych
poza nawias ludzi przekszitałcają na czynne
poriytecZ'Ilie pracujące . jednOSJtki.
W tym ce-lu organizowame- 5ą różnego :odzaju pracoW1I1ie wytwórcze przy zcvlctadach
Z·a'mikiniętych, zaitrudniające po111ad 60 procent
ogólnego stanu pen&,iona•r iuszy. Są to 'l'lil.!·
i;ztaoty rękodzi elnicze. pozwaJające p r a-cować
bez spcjalnego przygotowrunia ' fachowego.
W Wiśniowej Górze w i ęc czynne 5ą wars2'italy kraiwieckie, szew5kie. ko·szyikarskie, zaibaiwkarsik>ie i wysoko po5tawio111a, świetnie wyposażona zielamia. W zakładzie dla starców i ka
lek na ulicy Kątnej 10a, poza innymi pracami. zaitrudnia się kobiety przy darciu pierza. co przynosi za1kładowi zyski. Uzyslkane
w ten sposób nadwyżki pieniężne przez,naczo·
ne są na osobi1Ste potrzeby pensjonariuszy :
s:pecjalne dożywia1n i e lub o r gani zację imprez
Jrmitma:l·n ych, bal'dzo lubia1ny.oh w zalkładach.

W PZPB w Rudzie Pabianickiej w tk~l-\ zespół Kurzyńskiego (118 proc.) wysunął
ni pracująca na 8 krosnach Olga Sakow- się przed zespół Zimonia (116,2 proc.).
ska uzyskała 172,6 proc., a Jadwiga Ma- Tkalnia „A'' (118,5 proc.) wyprzedziła tka]
słowska, również 8 krosien, osiągnęła 16,34 nię „B" (101,6 proc.).
oroc. Stanisława Baranowska zajęła pierwW PZPB Nr 5 w przędzalni (3 strony)
sze miejsce wśród tkaczek obsługujących wyróżniły się Justyna Karbowiak (153
6 krosien, uzyskując 165,2 proc. Janina proc.) i Stanisława Zakrzewska (149 proc.).
Kłopotek osiągnęła 159,1 proc.
W przę Wśród prządek obsługujących 4 strony naj
dzalni (3 strony) wysunęły się na czoło lepsze rezultaty uzyskały: Józefa Anusik
Weronika Helwig (177 proc.) i Józefa Gr~dz (184 proc.) i Maria BłasŹkiewicz (172 proc.).
'ca (170 proc.).
W tkalni (4 krosna) wyróżniły się Maria
W PZPB w Pabianicach tkaczka Sabina Pryczek (174,8 proc.) i Władysława MilZych uzyskała na 8 krosnach 159,5 proc., czarek (173,5 proc.). .
W PZPB Nr 7 w tkalni (4 krosna) wyWładysława Raszewska
na _6 krosnach
152,7 proc. i Stanisława Janeta na 4 kro- różniły się Stanisława Piotrowska (160,5
snach 164,4 proc. W przędzalni wyróżni proc.) i Michalina Morawska (160,3 proc.).
ły się Leokadia Nowacka i Julia Król (obie W przędzalni (3 strony) Anna Wiewióra
uzyskała 162,5 proc. a Maria Woźniak 148,9
po 157,3 proc.).
W PZPB Nr 4 w tkalni wysunęła się na proc.
W PZPB Nr 8 wyróżniły się prządki Ma
czoło Stanisława Hoja (16 krosien automatycznych - 175 proc.). Piotr Zaborow- ria Swierczyńska (189 proc.) i Aniela Janiak (162 proc.). Tkaczka Helena Lewan~ki (4 krosna) uzyskał 158,5 proc.
dowska (6 krosien) uzyskała 192 proc., a
W PZPB Nr 1 w tkalni najlepsze rezul- Maria Rosiak, również 6
krosien, 182 proc.
taty na 6 krosnach osiągnęły Genowefa
W PZPB Nr 9 w tkalni (6 krosien) najOsendo't<'ska (170 proc.), Anna Ramus lepsze rezultaty uzyskała
Władysława Krze
(157,7 proc.), Florentyna Wierszeń (143,7 mień (171 ,2 proc.), Feliksa
Pakulska (163,1
proc.) i Jarosik Wład. 142,9 proc.). W przę proc.). Prządka Maria Orłowska
(3 strodzalni wyróżniły się: Maria Dubis (161 ny) osiągnęła 158,9 proc.
proc.) i Bronisława Switoniak (158,7 proc.).
W PZPB Nr 14 tkaczka Feliksa Cwiek
W PZPB Nr 2 w przędzalni (3 strony)
· ' · · ~nęła 142,8 proc.
W przędzalni wynajlepsze rezultaty osiągnęły: Maria Wa- różniły się Walentyna Zentkowska (167,4
łęzka (150 proc.) i Władysława Banasik proc.) i Stefania Białecka (155,5 proc.).
(147,7 proc.). Wśród prządek obsługują
W PZPB Nr 16 wyróżniły się prządki (4
cych 4 strony wyróżniły się: Mai·ia Wolna strony): Julia Górczak (156 proc.), Włady
(150,9 proc.), Bronisława Woźniak i Bro- sława Cieplucha (154 proc.) i Jadwiga Podnisława Olejniczak: (po 148,9 proc.) oraz dębska (148 proc.).
Genowefa Kałużniak (148,8 proc.). W tkalW PZPB Nr 17 w tkalni (4 krosna) wyni na 6 krosnach pierwsze miejsce zajął różniła się Zofia Sakowska 166 proc.) Prząd
Bronisław Ciuła (172,2 proc.),
następne ka Maria Wielka (3 strony) uzyskała 164 , :ł
[rena Drzewiecka (168,3 proc.) i Józefa Mar proc.
czykowska (158,5 proc.). Helena Płachta
W PZPB w Zgierzu Wyróżniły się prz ą d
(4 krosna) osiągnęła 174,6 proc., Irena ki Maria Podradzińska (4 strony - 169.8
Kucharska 162,8 proc.
Halina Sobieraj proc.) i Maria Kuzańska (3 strony - 170,6
161,1 proc. i Zofia Rogut 155,7 proc. (wszyst proc.). W PZPB w Andrychowie wyróż·
-ie na 4 krosnach).
niły się w przędzalni (4 strony) Janina KuW PZPB Nr 3 w tkalni uzyskała Le- dłacik (139,6 proc.), Aniela Bizoń (138.2
.ikadia Wajman na 6 krosnach 181 proc„ proc.). Elżbieta Zaremba (3 strony) uzy" Konstancja Wachecka na 4 krosnach 170 skała 144,7 proc. W tkalni wyróżnili sie
oroc. "Zespół mjstra Tomczaka (125,6 proc.) na 4 krosnach Wojciech Pilch (151 ,6 proc.)
wy przedził zespół Tn~ika (103.7 proc.), a
Maria Rajda (151 proc.).
------------ ----
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na-.;·tępnie

będzie ~ys zczane

miast o w dzielnicy Placu 9 Ma ja.
ZOM dyspOl!luje obecnie nowoczesnym i '"'Ozami do bezpyłowego w ywori:enia śmi eci .
Czynnne są 2 talkie wozy, a w remon<'..ie zna j·
dują się jeszcze 4. Do 1 marca br. wyremon·
~o:wa!lle będą jeszcze 2 wozy, a w maiju b ędzie
czynnych 6 wozów, W.atny<:h do 1IBy;t]ru.
Miejmy nadziej ę, że reorganizacja pracy,
jaka .na-.;tąpiła w ZOM-ie, ootalenie 1planu ocizy·
szczania mia&ta, oraz powiększenie tabo ru wyda't:nie prxyayni się do podniesienia s tanu
sanitarnego naszego miasta. (m. z.)

odpowiadają zakłopotani.

Jest to najzwyklejsze niedociągnięcie ze·
opiekunów, a nie zła wola załogi.
Ze 1ak jest, świadczy ro2lwój produkcji, :k'tó ry
byłby jeszcze szybszy, gdyby podstawą tego
roowo ju stało się współza.wodnictwo.
Plan ubiegłego roku został 1 grudnia 1947
roku wykonany w 108 procentach.
Na pierwszy kwartał bie'i:ącego roku za..olanowano lin i powrozów 75 tysięcy kg. - Plan
będzie wyikonany i przeikroczony mówią
pracownicy.
Cyfry pierwszego mie5iąca po.twierdzają te
przewidywania. W styczniu wyprodukowano
29.000 kg. Jednakże zakłady dalekie są je·
szcze od normy produkcji przedwojen~ej.
Wi·edzą o tym wszyS>Cy pracownicy.
Wyrów·
nać tę różnicę nie jest łatwo. W r. 19-42 pożar
w fabryce zniszczył wiele cennycli maszvn.
Szozątki kupy żelaziwa leżą w ogromnym
haillu. Nowych maszyn 111a razie uzyskać ;r;ie
można trzeba i należy odbudować fa!uykę.
Ku temu dąży kierownictwo wraz z całą zato·
gą.
.
W planie przewidywallla jest komas1cja fizyczna o!bu faibryik, która U51prawni pro'.lukcję
i przyczYllli się do wielkich oszczędności.
W związlku z tymi planam·i dobrze się stał ,
że fabryka „staru'Szka" przyjęła gromadę mło-

cej ponad :nonnę w ymbil ob. Jó2ef Stańczyk
z ekipy ko'Il!llej - iponad 10 tysięcy złQtyoh,
Oll'az tow. WJ.adysław Fok z obsłil!g·i meohait111cz111ej.
Obecnie ZOM ułożył j;ut plan pracy na t erenie miasila, dtzieląc Łó.dź 111a szereg xejonów,
!które silOJPllliowo są oczys'lJCZane. Dzięki temu
niewielka ilość taboru wySltarcxyć mrnże lla obsługę całego miasta i roz.wi-ązuje zagaidnienie

• ••••••••• „ ...............„ ••
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Rozbudowa emachu
11

szkoły

Stekach

Na Sto.k.aloh is1ll!lieje, jaik doltycihcza.5, jedna
powszechna, mie5'2'JCząca si~ na ulicy
Jano'Sika Nr 32,Ą Dzielnica ta, do.tych-czas mało zamies?ikała, dzięki wykańczrun'il\l domów dla
włókllliarzy, po,cztowców i ikolejar.zy, zaludni
la się ostatnio. Coraz bardziej palącą staje s i ę
więc konieczność roz.budowy budytnku S'Zlkolnego dla wzrastającej lic?lby dziatwy. Do te)
pory przepro:wadzeinie większego :remOOlbu gmachu szikolnego 'llilliemo!Z'liiwiał falktt, iż był O•I l
własnoścdą prywatmą.
Obe.c nie :z;a sumę 750
tY!Sięcy zło1tyieh Zaa-ząd Miejslki posta!llowił za·
!kupić szlkołę i przystąpić do jak naj5zyhszego
.przeprowadzenia kO'lliecz.nej rozib.udQwy. Tak
więc 'd2iieoiom na StokaclJ. zapewni się nauk ę
w od;powiednic:h wam~acli, pra:ystO'Sowanych
do 'poltr.zeb Gzik:olructwa.

sz'koła

Rozm•ary zasiłków chorobowych i połogowych
Zmiany ni korzyść ubeHieczonych
Ustawa ubezpieczeniowa z roku 1933 prze
jednakowy wymiar zasiłku choro bowego i połogowego w wy5okości 50 proce11t e:arobku ubel!:pieczonego. Zasiłki domo ·
we wzgl. szpitalne, ob'lice:ane procentowo od
przysługujących zasiłków chorobowych, by ły
też sobie równe.
Po wojnie wysokość zasiłku chorobowego
została podniesiona do 70 proc.
wysokości
przeciętnego zarobku, ' zaś zasiłek połogwy osiągnął wysokość pełnego 100-iprocentowego
wynagrodzenia ubezpieczonej w olrrellie poprzedzającym poród.
Wobec zróżnicowania tych 'Z'asiłków wyło
nił się problem właściwego wymiaru easiłku
domowego dla położnic, umieszczonych przez
Ubezpieczalnię w specjalnyc.h zakładach .
Obecnie rnzwiązano to zagadnienie na ko
re:yść 11bezpieczonych. Każda matka, uprawn!ona do zasiłku połogowego, _....odbywając po·
rod w_ zakładzie położniczym będzie odtąd
pobierała zasiłek, obliczany
na podstawie
przysługującego jej zasiłku połogQwego.
Zasiłek wyniesie
zatym 50 procent, a ell
sił~k szpitalny 20 pmcent wynagrodzenia, po.
b!er~nego przez pracownicę przed połog iem,
a nie 35 wzg]. 14 procent, jak to jest stoso•
wane przy tych samych zasiłkach , pobie11a~
nych z tytułu ubeqliiłCjen!a chot.ooo~
widywała
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mimo niesprzyiajqcych warunków

Dziś: Macieja.
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844 robotn ice fabryk i konfekcyj.~1ej w Kaprzed czterema m'~iąlif>ZU, Ośrodek Nr 3 Komenda MO 16-62.
cami - za wzorem „Bielarni" i „Pluszowni"
Mie}gkie Pogotowie Ratunkowe I Straż - przystąpiły do wyścigu pracy.
Ten masowy ruch ws.pólzawodnictwa koPoiarne - "2ł·77
biel fabryki konfekcyjnej w Kaliszu odb ''Nd
12· tł
lnforma<:ła Poeztowa się w wa.runkach niesprzyjających jego pełneInformacja kolejowa - 10--51
mu rozwojowi. o przyczynach, hamujących
rozwój wspólzawodnictwa. powiemy pó/n;ej,
albowiem należy przede wszystkim podkreślić
Dyiury aptek
fakt najistotniejszy - wyścig pracy w iabryce
Dziś dyżuruje apteka mgr. Chrzanow konfekcyjnej trwa, trwa z korzvściq clfo prou1. Roli-Żymier dukc/i i samych robotnic i nic nie jest w sioskiej-Rabsztyńskiej,

tow. tow. Ma rii Musiedlak · Stanisl wy l:.ysi-ak.
Do miesiąca lutegÓ br. fa b ryka została objęta wyłącznie indywidualnym wyścigiem pracy. obęcnie zmontowane zos.tały brygady irobotnic, które przystąpiły z początkiem lu.tego
do zespołowego wyścigu pracy. Podobno ten
drugi j ·t bardzirtoj pa jonujący i napewno da
możność podciągnięcia s lę niektórym słabszym
w produkcji robotnicom. Tyle o wy:lcigu
pracy.
Powiedzieliśmy, że toczy się on w wamn·
kach nie najlepszyc h. A te „nienajlepsze" waI mnki polegają p'r zede wszystkim na tym, że
w fabryce panuje ciasnota
po pierwsze ' i brak jest do-staie-cznej ilości ma.szyn konfek, c-yjnych, stąd stosun owo znaczna liczb~ „ręczniarek", po drugie - w jednym z odd !1ał.'>W
fabryki d<ich grozi zawalen iem i - jest „prze~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ wie~f', to ~wn i ri wc~e nie ~~~ na
podniesienie wydajności pracy. Po trzec:e
i na.jwuiniejsze zaraz~m - we fabryce, w której pracui<i niemal, że sa.me kobiety, nie ma
ka-eh lutego, robotnice fa:bryki konfel{cy jnej
w Kal'szu wy~;uwają się .na czoło fabryk konfekcyjnych w województwie :poznańskim 1 jedynie ze znanych nam firm łódzkich „Warta„
osiągała wyższe przekroczenia normy produk·
cyjnej. W trzecim etapie wyścigu pracy krojczy - Czesław Twardowski. wykonał 247 procent normy, s.zwaczki tow. tow. Maria ~fosiedl.ak. Stanisława Łysiak, Anna Milicz l Anna
Sagurkiewic:z wy.konały kolejno - 220, 217,
212 i 206 procent normy. Wykańczaika, Mie·
czysława Cholewa. wykonała 234 procent normy. O 133 i 117 procent przekro~ly normy
nie go zahamować, cho-ciaż możnaby stworzyć produkcyjne tow. tow. Eugenia Walęsiak i jalepsze warunki dla wyścigu pracy w tej fa- dwiga Kwiecińska.
Zarobki robotnic podniosly się z 8.300 , a.OOO
bryce.
Vv triecim, kolejnym, miesięcznym eta:pie :dotych na 9.800 i 9.100 zł w wypadkach dwu
wyścigu pracy, którzy zakończ i się w ;>ocząt- najlepiej i najwięcej produJrnjącycb robotnic,

Telefony

skiego 30, tle. 15-{8.

Teatr Mte1sk1
Teatr Miejski: O godzinie 19.15 wode
wil w 3 aktach H. Meilhac i A. Milaud
z muz. F. Herveg'e „Nitouche" z udziałem Hanki Dobrzanki.

Zakończenie

Ki n a

Powiatowy Zarząd ZWM w Kaliszu

Kino ,,Stylowy" wyświetla oryginal-

ny film wschodni p. t. „Kwiat miłości".
Początek sansów w dni powszednie 0 urządził 12-dniowy kurs organizacyjny
godz. 15,30, 17,30 i 19,30, w nied;!iele
•
~ święta od godz. 13.30.
Kino „Bałtyk" wyświetla film produkcji amerykańskiej p. t. „Dwulicowa
kobieta". Począek seansów w dni powszednie og odz. 15.30, 17,30 i 19.30, w
niedzile i święta o godz. 13.30.
Kino „Wolność" wyświetla film produkcji amerykańskiej p. t. „Znak Zorro". Początek seansów o godz. 16, 18
i 20.

kursu ZWM

ani żfobka, ani przeaszkola, ani wreszcie odpowiednie i stołówki, a wiemy, że brak pr7ed-

biorący udział w tej uroczystości wy- u:kola i żlohka nie pozwala matlmm-robotnina zajęcie się bez reszty produkcją w g0przemówiena, com
okolicznościowe
głosili
dzinach pra-cy.
podkreślając znaczenie in udział mło
w ' fa.bryce są dwa lieme kola party]na dzieży zetwuemowej w demokratyzacji

dla swych członków, z którego korzystało 98 słuchaczy, w tym 28 dziew- i odbudowie Polski Ludwej.
cząt.
Na część artystyczną zlożyły się deW dniu 18 lutego br. nastąpiło za- klamacje, śpiewy i tańce ludowe w wy
kończenie kursu. Uroczystość zakończe konaniu kursistów, po czym nastąpiło
nia odbyła się w pięknie udekorowanej rozdanie świadectw uczestnikom kursu
sali ZWM w Kaliszu, na którą przybyli oraz nagród tym, którzy wyróżnili się
zaproszeni przedstawicieli Starostwa przez czas trwania kursu.
Program uroczstości zakończono w
Powiatowego, Wojska, Zarządu Miejskiego, MO„ PPR„ PPS„ OMTUR, i miłym nastroju przy wspólnej herbatce.
ZHP.
Er. Adamus
1 Przedstawiciele władz i organizacji
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Odbudowa sieci · lelef onicznei
na linii Kalisz • Konin
A wres'l!cie celem uspokojenia pos:ridaczy nicznym między obydwoma miastami.
NarzP.ka się c-z-asem zbyt pocho,pnie na teKosztem 2 i pół miliona zł nastąpi ząm'.a
lel'll'L\Y, a. co za tym idzie bezpośrednio i na aparatów telefonicznych w Kaliszu i Kon.nie,
na mied:mme.
Urząd Telegraficzno - Telefoniczny w Kaliszu. u.tr'l!ymującymi ze sobą kontakty telefaniczne, na przewodów aluminiowych
A to brak aparatów telefonicznych, a to spis podajemy do wiadomo.ki, że przy końcu lute- Przewody aluminiowe, ciągłe rwące się. zało·
abonentów w książce telefooicz.ne.i pod rubry· go zostanie usunięta przyczyna częstych nie- żyli Niemcy między K0>ni!Ilem i Kalis.zem, za(Dz)
porozumień i przeszkód w połączeniu telrio- bierając dawne dobre, miedziane.
ką „Kalisz" jest tego rodzaju, że gdy np. dzwoniEZ do Urzędu Infe>rmdcji i Pro.pagandy od,zywa się prywame mieszkanl-e i dowiadujesz się,
że urząd ten już ~d rolol nie i6tnieje. Mie~z·

PPR i PPS. na ogól mało aktywne. Praca kół
ogranicza się do dwukrotny-eh zbiórek w miesiącu.

partyjne powinqy wplynąć na ble~lł
w fabryce, by ~a wre·
szcie na serio powyślala o socjalnych potrzebach robotnic. Podobno pukano już tam i tu
w poszukiwa'lliu kredytów na otwarcie żłobka
i przedsikola. a potem, gdy odmówiono, ia:o.ie·
chano dalszych wys i łków. Nie wo·Lno się zniechęcać. Fabryka posiada odpowiedni budynek
na ten cel. potrzeba tytko pewnych reipe1acji,
by był on 'Z dolny cło użyt u . Fundusze na te
-zyb.k o i.w rócą 6:e
reperacje trzeb11 zdob yć .
one dzi41ki dalszemu po<lniesieniu prodtlkcj:.
jaka nas!ąpi w miarę polepszania się ''l'aru;1ków socjalnych w Fabryce Konfekcyjnej w Kaliszu.
Koła

na

ogół radę za.kla<lową

~ODODODOQ0DODOOODODOOODOOnn~ ~ ~

WYPADEK NA TORZE
Dnia 19. 2. br. na stacji kolejowej w
Zaryriiu - (pow. Kolo), na torze nr 1
kańcy Konina I Kutna ~godnie narzekają, że
znaleziono zwłoki mężczyzńy przejekontaktu telefonicznego x tymi
nawiązanie
chanego przez pociąg z odciętą głową
miastami nalraiin ni1>kiffiy na nieprze-zwycię
Jak wykuują o5tatnie zestawienia wypłat br. wszystkłe depo1yty nieodebranych obliga- i prawą nogą. Tożsamości osoby zabiżone tmdności.
przeprowadzo- cji będą przesłane pr~ez zbiornicę do oddzia- tego dotychczas nie ustalono.
Urząd Telegraficzno - Telefo.nkz.ny w Ka- wygranycb PPOK, dotychczas

Kto wygraI

j

liszu 6bwiP.rrlza, że w po,siadaniu prywatnym
znajduje się w Kaliszu zna<:ZI1a i1ość nieznejestrowanych i niezgłoszonych w U. T. T. aparatów telefonicznych. Takich ukrywają ~·Jch
aparaty te\P.foniczne w Kaliszu może być kilkaset osób. Aparaty te winny być jak najszybciej zwrócone 11r1ędowi ewentualrl'e za·
rejestrowane.
Spis Abonentów Ste<:i Telefonicznej. ·.-;ydany w 1946 roku, który do tej pory posiadają
urzędy i prywatne osoby, naturalnie rób.i s;ę
i to znacznie od faktvcznego stanu ilo5ci i numeracji telefonów w Kaliszu w 1948 r. W tych
dniach jednak u.kazał się nowy Spis A'Jonenlów Sieci Telefonicznej Okręgu Poznań;;kie
go z datą 1948 r. W nowym spisie uw~ględ
nione są wszelkie korekty numerów.

nych trzech losowań, nie Z'lstało jeszcll'.e pod
wygrany-:h na pr7.e~zło 125 milionów.
kwote nie potijętyr·h pccmti 5kłada się
10 premij po pól mil1ona 13 po 200.000 i 26
po 100,000 zł. 451 po 50.WO zł. itd.
Jedną z główtiych p·zyC?yn tego ;z:jaw'iskc.
jest to. ie wlel•J subskrybentów nie odebrało
dotychczas swych obligacji l te jako depozy
ty imienne, leią w zbiornkach subskrybcyjnych PPOK. Wobec tego, że z dniem 1 marca
jętych
Na tę

Krewcy kaliszanie

Z kwartalu na kwartał wzrasta liczba
spraw załatwianych przez Referat Karno-Ad
minlstracyjny priiy Zarządzie Miejskim w Ka
liszu. W JV :cwartale 1947 r. i w po:zątkach
pierwscego kwarta lu 1948 r. ilość osób ukara
nych za opilstwo, zakłócame spokoju publicz
ZA HANDEL WALUTĄ
nego, fałszerstwo artykułów żywnościowych,
·
· itp.
·
Sąd Okręgowy w Kaliszu, w dniu 18 ta]ny
1iczebny doo.siągnęła stan
uboj
tvchczas boda1 ze niespotykany w historii
lutego br. rozpatrywał sprawę Stani- f'tnrego
Kalisza.

N~

sądowei

sali

sławy Bałdych, Franciszka Bałdych, J.
oskarżonych o
Cieślaka i G.Sztajera.
Po przesłuchaniu
handel dolarami.

.świadków

-

funkcjom:.riuszy skarbo-

Sąd skazał pierwszych trzech
oskarżonych po 5.0CO zł. grzywny każ
dego, zaś Sztajera na 6 miesięcy wię
zienia i 20.000 zł. grzywny.

wych -

•

*

łów Narodowego Banku Polskiego w interesie
subskrybentów leiy, by do tego terminu odebrali swe obligacie z.e ?biomie, w których
subskrybowali pozyczkę.
Równocześnie należy sprawdzić, czy te obligacje nie uzyskały pr.mił w dotychczasowych trt:ech losowania. h.
Wylosowane premie sprawdzić mofoa we
wszystkich instytuC]ach l>a.ikowy<"h "'"7 :c.a.
sach urzędów skarbowych.

W samym tylko IV kwartale ub. roku w
tr ybie karn.0·11.dministracyinym ukaranych zol
stało 262 kalis1an gr'lywną 449 tys. złoty:h.
Zarówno ilość ukaranych jak i grzywna przed

WYRODNA 1\fATKA
Dnia 19. 2. bm. na posterunek MO.
w Sempolinie pow. Koło zgłosił się
grabarz, Łuczak Piotr, który obchodząc
cmentarz w Sempolinie znalazł świeżo
zakopane zwłoki noworcdka płci mę
skiej. Zwłoki zakopane były bez zawia
domienia władzy o śmierci, wobec cze, go zachodzi prawdopodobieństwo prze
Rodziców dostępstwa dziecobójstwa.
.tychczas nie ustalono.

co bądź imponujące cyfry, któ
rymi jednak nie może się Kalisz szczycić.
Rzecz charakterystyczna - ok. 70 procent
spraw rozpatrywanych w trybie karno- admi
nistra-::yjnym pn:ypada na wypadki opilstwa
i zakłócania spokoju publi.cmego.
stawiają bądź

Trwający w dn1ach od 22 do 29 lutego
winien w
Trzeźwości'" w Kaliszu
k
k„Tydzień
o;ise ·we~cji ~powodować .spadek wypadk?w
opilstwa•. i związanych z nim awantur publl~z
nych, bo1ek itp.
.
.„
~
.
„Tyd~ień Tre:ezwośc1 w Kah~zi~ zaos~czE:
chi moze Rereratowt Karno·adm1mslra-:y1ne(Dz.)
mu w Kaliszu nadmiernej- pracy.

POWAŻNA FABRYKA PAŃSTWOWA

poszukuje

Księgowego
z

długoletnią praktyką. obeznanego
z księgowością przebitkową

Oferty wraz z odpisami

świadectw

referencjami należy - składać pod: Redakcja „Głosu Kaliskiego" Kalisz, Al.
26k
Stalina 17.

Przygody.

KARA Sl\llERCI DLA SZPICLA
w Kaliszu na sesji
Sąd Okręgowy
wyjazdowej w Koninie, w dniu 15 lutego br. rozpatrywał sprawę Klary Beh
rend, oskarżonej o złożenie do gestapo
w Koninie doniesienia na Eugeniusza
Kartylewicza i Jadwigę Kartylewicz.
Karty1ewiczowie zostali aresztowani i
rozstrzelani przez gestapo.
Sąd po przesłuchaniu świadków i
111111111111111111111111111111111111111111111111
przemówieniu prokutarora skazał Klarę Behrend na kare śmierci, pozbawienia praw i konfiskatę majątku na rzecz
D - 024261
Skarbu Państwa.

Jasi-a

WienioiUJ

Wydawca: Miejski i Powiatowy Komitet PPR

\V

Sweterek dla niego!

Dla mnie!

Ohoho!

Nie; to dla Azorka!
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WiE!'iu sukcesów w ringu

1JWAGA, SEKRETARZE KÓŁ, DYREKTORZY i KIEROWNICY WYDZIAŁU PERSONALNEGO PEPEROWCY LEWEJ GÓRNEJ!
W środę dnia 25.2. br. o godz. 16-eJ w lokalu własnym przy ul. Sienkiewicza lOZ odbędzie się zebranie sekretarzy kół PPR dyrektorów i kier. Wydziałów Personalnych
- czł. PPR Lewej Górnej. Sprawy bardzo
ważne.
Obecność wszystkich wymienionych
towarzyszy obowiązkowa.

życzymy młodym Pittściarzom Of1cerskieł Szkoły

JUŻ SIĘ WYRóżNIAJĄ„.
ta sekcja powstała w połowi!!
grudnia ub. roku i ma już dwa udane !:>Ublicz·
ne wys:tępy na ringu pooa sobą. Wojskowi
w obwili obecnej mogą wyistawić dwle· peb~
ósemki i dY6;Ponują dobrym materiałem luth·
lki.m. Na wy'!'óinienie rzasł.ugują już dzisiaj
PODCHORĄŻACY
Szeway:k w wadze muszej, Opła•tek w wadze
leikJciej, Ohyży w wadze pó'liśredniej, '3iymań·
PRZYWDZIEWAJĄ RĘKA WICE
Od dłuższego już czasu kaipitan Fokt ;nze- ti<ki w wadze ŚJ·edniej i LHwin w wadze pół
bywa w Łodzi w Oficer.skiej Szkole Politycz- cię'ilkiej.
no - Wychowawczej, toteż nic dziwnego, że
PODOHORĄŻ~ CHYŻY TO „ST ARY
swe zamiłowanie do spo.Iltu od razu zaszczepił
WYJADACZ"
wśród swych wychowanków.
Młodzi podcho·
Treningami młodych podchorążaków kie·
rują kapitan Fokot i podcllorąży Chyży, który
ze .s;po!Item ipięściarsilcim zapo?Jnał .się we Fran·
cji, gdzie stoczył oik-Oło 20 walk, z których
większość ro75trzygnął na swoją korzyść. Podchorąży Chyży jest rniewielikiego wzrostu, ale
ro11porz:ąd:z,a ba,Tldzo silnym ciosem.

I

WSPÓLNE ZEBRANIE SEKRETARZY KÓŁ
PPR i PPS STAROMIEJSKIEJ i KOZIN
Dziś o godz. 17-ej w lokalu dzielnicy PPS
przy ul. Letniej 6 odbędzie się wspólne zebranie sekretarzy PPR i PPS, następujących
kół dzielnicy Staromiejskiej i Kozin: PZPB Nr
2 . - wszystkie oddziały, t. „Silvar" f. „Kaszub", t. „Dietrich" Fabryka. Wstążek Nr 3,
Kombinat Nr 33, G?,,rbarnia „Ursus" . Kombinat Nr 39, 9 Komisariat MO, Urząd Wojewódzki.
·
UWAGA, SEKRETARZE KÓŁ PPR STAROMIEJSKIEJ!
Dziś· o godz. 17-ej w lokalu własnym przy
·u1. Nowomiejskiej 6 odbędzie się odprawa
sekretarzy kół dzielnicy Staromiejskiej.

Najmłodsza

KPT. FOKT - DUSZĄ S'EK€JI
Nie potrzebujemy dodawać, że „du~zą sdcji" - jak nam ośowiadczył jeden z nai;zych
młodycih rnzmówców, ipodohorąży kapral Zawadzki, referent klubu - jest kaip.itan Fokt.
Dwoi się on i troj, aby drużymę podchorążych
postawić na odpowiednim poziomie.
Pomoc·
ny w itym jest mu por. Jawonsiki.

ZEBRANIE TERENOWEGO KÓŁA GÓRNEJ
PRAWEJ
W środę 25.2. o godz. 17-ej odbędzie się
zebranie terenowego koła dzielnicy Górnej
Lewej.
ODPRAWA PRELEGENTÓW GÓRNEJ
PRAWEJ
Dziś o godz. 16,30 w lokalu własnym przy
ul. Czerwonej Nr 3 odbędzie się odprawa
Prelegentów dzielnicy Górnej Prawej.

PIERWSZE OSIĄGNIĘCIA
WysHki obydwóch zwie.rzohników szły do
<tej pory w !kierunku zaopatrzenia cl1!opców
w s.przęt pięściMSki. Dzisiaj ipięścia.rze dysponują jlllŻ własną salą, wy1posażoną w trnmpletny i&pr.zęt do treningów.

Sztandar Oficerskiej Sziwły Polityczino • W ' . :1owawczej w asyście sekcji szermierczej
K!to zna ka1pHana Fokia, popularnego na-, rążacy gremialnie zaczęli wstępować do poszego szermierza ten wle, że gdzie by go shtż• szczególnych sekcji, i-.;tniejących •przy Szkole,
ba nie rzuciła, wszędzie będzie myślał o spo:- a ostatnio stworzY'li .sekcję pięścia·roSiką.

ZEBRANIE KÓŁ PPR
W dniu dzisiejszym odbędą się zebrania
kół PPR w następujących fabrykach i instytucjach:

•

Śmierć na r1ng·u

RUDA PABIANICKA
O godz, 13-ej Tkalnia zmiana II. O
godz. 16-ej posiedzenie Komitetu fabrycznego PZPB w Rudzie Pabianickiej. O godz.
13-ej Oddział I - zmiana II - koło II.
WIDZEW
O godz. 15-ej Zjedn. Farbiarń Pończ.
godz. 16-ej Wi-fa-ma, f. „Jarisch"

Pol.-Wychowawczei

cie i to nie tylko o klindze .., Kapitan fokl ma'
sport już we krwi. Kiedyś, za dawnych lat,
uprawiał równieii boks, bił się nawet z Banasiakiem, popularnym bok.serem łódzkim sµ:rzed
wo.jny, ale zn.anym właśnie z„. „wojny", jaką
zwytkle s·taczał na ringach.

Tragiczny

ftnał

meczu

CHICAGO.
Tragicznie zakończył sięl
w Chicago mecz. boksers.k.i między -;:awodnikami wagi półciężkiej, Murzynem Baroudim
a Ezzil!ridem Charlesem. w 9-tej rundz!e dwudzię-.;toletni Murzyn kt.
. ł d l d
_
. .' . ory mia. 0 ą prz~0
wagę .nad .~r~ec1wn1~1em, mikasuJe dwa potężi_ie „sierpy 1 zoslaJe znokautowany Nokaut
Jest bardzo ciężki i Baroudi zostaje ·)dw!ezio-

O

WIMA - PZPB Nr 5
O godz. 16-ej kolumna podwórzowa, chemiczny i remontowy, kolo prelegentów. O
godz. Ił-ej neutralizacja wód.
GóRNA .
_
_~ •
_ _ ,.,._-.

-1-,

t

1s rzostwa

zawodow~ów

•

Z kolei
sekcji. Jak

I

w Chicago

j

O godz. 13,30 Ośrodek Konf. Nr 3 - kolo
1, PZPW Nr 6 - koło 8, 9, 10. O godz. 15,30
PZPW Nr 1 - kolo Nr 1. O godz. 16-ej WarllZtaty Mechaniczne PZ Firanek i. Koronek oddział 1, CTP Chem.

i

!

GÓRNA
O godz.
LEWA
16-ej PF Filców.
FABRYCZNA ...... PZPB Nr 1
O godz. 8-ej rano Straż Ogniowa

1

Z

_
ZQCia

Łączności.
Najmłodszej

sekcji pięścia·l'lSokiej
czymy wielu .sukcesów w . ringu.

ZWM „Zryw", za nadesłane
pozd·rowieni.a z Robotniczych Mistrzostw Pol·
ski w lroksie w Katowicach, serdecznie dzię
ku;emy i gratulujemy z okaz;i osiągniętych
sukcesów.

I

·Nowy zarzqd klubu
Kaźm>ierczok

BAŁUTY

O godz. H-e.i 10-ty Kom. MO. O godz.
16-ej Zakł. Bud. Mebl. ŁWKED (ruch), garbarnia „Mars". O godz. 17-ej odprawa referentek wydziału kobiecego.

SRóDMIEJSKA LEWA
O godz. 16-ej f. „Kleima.n", Wojskowe
Zakł. Motoryzacyjne, Fabryka Kapeluszy, Zakłady Budowlane.
O godz. 10-ej rano Film
Polski, (Piotrkowska Nr 108). O godz. 16,30
Gazownia. Firn Polski, (Południowa 11), PCM
- Odd.,,lal spoż.vwczy. Godz. 15,30 f. „Schre~r"

kau.czukoweRo

krążka

czescy wyjechali do Moskwy

rc-e

'PRAGA. W ipiątek od.łcciala sa·
molotem z Pragi do Moskwy •
'lliSifZ'OWsika druży.na hokejowa
-::zechosłowcaji, LTC Pratta,
· tóra rozegia w Związku Ralzieckim kilka spotkań z ezoowym.i
drużynami
radzieckimi.

BUCKNA OPUSZCZA CZJECHOSŁOWACJĘ
PRAGA. - Ja.Jk donosi czeska pra.sa sportowa, znakomity trener hO'keistów czeskich Micke Buckna, ma opuścić kilub LTC (Praga) na
osku.tek stawianych mu zarzutów przez nieiktóryd1 członków klubu, i wyjoohać z powrotem
do Kanady, gdzie iposiada wła1sny hotel. No·
wym trenerem LTC będzie, prawdopodobnie,
b. re.prezentant Cze<lhosłowacji - Malecek.

ponownie prezesem

gen. Moczarowi i Przewodniczącemu Związku
Walki Młodych J. Jabłońskiemu.
W wyniku wyborów dokonano wyboru nowego Zarządu, który ukonstytuował się następująco: Prezes
Z. Kaźmierczak, WicepreODCZYT PROF. UŁASZYNA
zesi - Dołowy i Saganowski, sekretarz W
lokalu
Towarzystw~ Przyjaźni PolskoŚmiałowski, skarbnik Pawlak, gospodarz
Radzieckiej w Łodzi, ul. Piotrkowska 272 b,
- Olęcki oraz członkowie bez mandatu w środę dnia 25 lutego rb. o godzinie 18-ej
Durka, Kulesza, Głażewska, Kowalewski, odbędzie się od:.zyt prof. dra Henry~a Uła
Szkudlarek, Nowak i Racięcki.
szyna pt. „Wschodnie granice Polski"

Bank Gospodarstwa Krajoweeo
ODDZIAŁ

zawiadamia,

że

W

ŁODZI,

AL. KOSCIUSZKI Nr 63

dla wygody P. T. Klienteli OTWIERA poczyod dnia 23 lutego 19ł8 r.

nając

WIECZOROWĄ KASĘ WPŁAT
WIECZOROWA KASA WPŁAT czynna we wszystkie dni
powszednie od godziny 17-ej do 19-ej - Nr telefonów kasy
153-63 i 140-51.
1253-k

Koło

Polskiej Partii Robotniczej przy Ka- 1
m. Łod.zi podaje do
w1adomosc1, ze w '.ln1u 25 lutego 1948 ro.ku
o godzinie 17-ej odbędzie się wybór nowych
władz Koła.
Obecność wszystkich członków
n~lizacji _i. w_ododąga~h

o.bowiązkowa.

iy-fKr.}

Od Redakcji

AS Zr11w

i·ow.

Łodzi

Pięścian:om

rze) wypunktował Pietrzaka (Warszawd), w w.
1e kk'
·· ieJ· Krawczy k (Ł'd
o z' ) wygra1 z w eso łow· Wokół
skim, w półśredniej Taborek (Łódź) pokonał
Walloszka (Sląslk), w średniej Kulpa (Po.znmi) Hokei~r.·
znokautował Draganiaka (W-wa). w półcięż·
kiej Ratyński wypunktował Wolnowu:.:ego
(Łódź), w ciężkiej Pieniążek znokautowdł w 1I
rundzie Pileckiego (Olsztyn).
W o&tatnim dniu zawodom przygląd:i.ło się ·
tysiąc widzów.

W sobotę 21 bm. odbyło się w klubie wła
SRóDMIEJSKA PRAWA
snym przy ul. Pogonowskiego 82 Walne ZgroO godz. 15-cj Komitet PPR PMT. O godz. madzenie KSZWM „Zryw".
16-ej CT - składnica Nr 1, CZPP, 'Fabryka
W zebraniu wzięło udział około 200 człon
Szpulek, f. ,Benhold". O godz. 18-ej - ko- ków. Większość na sali stanowili .czynni
ło terenowe Nr 2.
O godz. 14-ej t. „Eisert- członkowie - przedstawiciele poszczególnych
Schweikert'' - zmiana I. O godz. 15,30 f. sekcji. Po sprawozdaniu Zarządu, zebrani
„Durabella". O godz. 16-ej „Plihall" - ·zm\13.- na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielili ustę
na dzienna. „Papierkolor", f. „Grabski", pującemu Zarządowi absolutorium.
„Zjednocz. Dziewiarskie"- O godz. 15-ej PKP
W ożywionej dyskusji zabierało głos wielu
- Drogowy. PKP - wąskie Tory. PKP zawodników, u ktqrych przewijała się nuta
Wydział Zasobów.
O godz. 15-ej Zakłady dążności do osiągnięcia w roku bieżącym lepDziewiars~ie.
szych wyników sportowych i organizacyjnych.
Na wszystkie pytania wyczerpujących odSRóDMIESCJE
O 'godz. 15,30 RTPD. O godz. 17-ej koło powiedzi udzielił Prezes Klubu ob. Kaźmier
przy Zw. Inwalidów. O godz. 16,30 Związki czak.
Po załatwieniu spraw organizacyjnych na
Zawodowe. O godz. 15-ej Urząd Pocztowy
wniosek ustępującego Zarządu - Walne Zgro
- Łódź Nr 1.
madzenie burzą. oklasków nadało godność
STAROMIEJSKA
członka honorowego Klubu: Ob. Ob. ministro0 godz. 14-ej PZPB Nr 2 - tkalnia wi Kazimierzowi Mijalowi, Prezydentowi Mia·
zrpiana I, oddział przygotowawczy tkalni. I sta E. Stawińskiemu, Lodze-Sowińskiemu i
O godz. 17-ej Spółdzielnia „Remont". O • • • • • • • • • • • • • • - - - • - - • • • • • • godz. 16-ej Warsźtaty Samochodowe MB.
WYBOR NOWYCH WŁADZ

planów
z niob, będziemy miałi ~ka·

do:p-0dobnie, rozegrają itowarzyskie SJ?Olkanie
z ósemką „Filmowca", a później mają ochotę
zmierzyć się z dru<iyną Zjednoczonych i z któ·
ryimś z klubów międzyszJk:olnych.
W projek·
cie m~ją Tównież mecz z Oficerską Szkołą

ny natychmia1S1t do sz.piotala. W 6 godzin pv
walce młody Murzyn umiera. nie -;dzy'ikaw·
szy przyit~mnoś~i.
.
B.aro~d1 nalez.al do ml~dych, do~onale zapowiadaJących się bo•~s~row. Z 4-'! Sl('JCzonych
walk wygrał 40. Naic1ekaw-.;zy Je&t f11:kt, że
nie był on w swojej karierze ;pięeciar;;kiej ni·
gdy na deskach. Nokaut jego J;>ył n;erwszym
i ostatnim.
'

ZRS..S UJ bok~ •

KATOWICE. - Trzydniowe wal·
,i 0 mistrzostwo ZRSS za:.-„ 01·1c..,y·
~
y się w Katowkach. NaJle„szym
,..
•ięściarzem w tu.rniei·u był Patyil• 1'i (Poznań). Najwięcej tymłów
. "1istrzowskich zdobyła Łódż.
YVyniki finałów: w wadze niu-;zej Rosman (Siąsk) wypun'.<.lował
KarSola (Poznań). w wadze kogu ·
ciej Czarnecki (Łódź) wygrał- z Li·
9 --· <! pląsk). w piórkowej Piotrowski (Pomo-

widać

zję dość często podziwiać młodyich podchorł\·
żaków w ringu. W przys!rlym tygodniu, praw·

~~;~:?:~1s;,~~:ri.~·~:. ICzterv tytuły mistrlt'wskie Zdobyli pięściarze Zrywu
cownicy dniówkowi, PZPB Nr 1'1 ,.A". O
go d z. 13,30 PZPB Nr 7 - zm iana n. O godz .•
•
13 -eJ· PZPJG N r 8 - zmiana
II. O godz.
""'
13,30 P1.tPB Nr 4. O godz. 16-ej Państw.
Wytw. Części Lotniczych.
.
1
GÓRNA PRAWA

NAJBLIŻSZE PLANY.„
przejdźmy do najbliższych

I

UWAGA, INWALIDZI WOJENNI - PEPE·
ROWCY!
We wtorek, dnia 2ł lutego rb. o godzinie
17-ej w świetlicy Pow. Kola Zw. Inwalidów
Wojennyich JłP w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej Nr 73 odbędziie się zebrani~ Inwalidów
Wojennych - Peperowców.
Stawiennictwo wszystk.irJt ohowi.Jł~ówe
;>od rygcm~m partyjny.-·
,

Początek

seansów:
W dni powszed.: 15, 17, 19 21
W niedz. i święta: 13. 15. 17. 'rn. 21
Własność

MPEA

Wutwórnia: Metro Goldwyn Mayer
Eksploatacja P. P. Film Polski

GRETA GARBO

Dzłś i dai następnych I

, Melvyn Douglas

•u ~omedU am„rukańskiei

Dwulico~a kobieta~,...,

"'....
--------------------~----------·----------------:
Reżuser:

George Cukor
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