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Głodo·wy plan Schumana

Schumacher zaproszony
do Londynu

napotyka na opór ·francuskiego Zgromadzenia Narodowego
Dziś głosowanie nad votum zaufania dla rzqdu
Następnie Duclos
(PAP). Rząd Schumana złożył w I
ek Zgro'.Xladzeniu Narodowemu no\Vy pro- konst'Oucyjne, które

powolał się na przepisy ł zarządzenia, dotyczące zwyżki cen obciążają
przewidują, że gloc;owa- w ~n~cznym stopniu koszty utrzymania praco.
'
•
zaufania może nastąpić do- wrukow.

PARYŻ

p!ą

nie nad votum
Ceny arlykulow przemysłowych zwyzkowapiero po upływie 48 godzin od chwili złożenia
Jak w1a~omo .w dniu 31 ~udma ub.. r. wniosku. Należy więc naJPierw zakończyć ~y.od 40 do 60 pror., ceny artyk~łów Żf'?~
Zgrom~dzenu: ~arodowe _uchwaliło w trzec:m dyskusję nad planem Mayera 1 zamknąć se- sdowyc~ od 15_ do . 20 proc. O 11~ wskazmk
czyta mu p~el.1mma:z bu~zetowy, przed~taww- sję zwyczajną. Nowy projekt rządowy oraz cen w listopadzie ub. roku wynos~ł I .34~. w
ny przez m1h1stra fmansow Rene Mayera wpro votum zaufania mogą być rozpatrzone dople· s~osunku do roku 1938_ - _to obecme podmosl
się on do 1,~00 (prz_yJ~UJąc. ce~y z !9~8 r.
wadzając doń szereg poprawek. Projekt mini- ro po zwołaniu sesji nadzwyczajnej.
za 100). Nalezy podkreshć. ze mezalezme od
k D 1
W .
stra finansów przewidywa.l podwyższenie peuc o-sa. został rozpatrzony na po- oficjalne i zwyżki cen szereg · artykułów zostam?se
.
_
•
· •.
k
I
·h
grup paorlame:n- 1
wnych podatkow, ktore dałoby rządowi kwo- siedzenrn przewodnwzącvoelo!.
o wypuszczonyc na wo ny ryne , co spow 0
.
. ·
· ·
.
.
rk'
p
kó
f
·
d
.
.
t ę 150
m11iar ow ran w.. opra\\ 1 \~pro- tar;nych. W wyn11ku ~ego po~1edzema, przew~- dowało dalszy wzrost cen. Pośród artykułów
.
d" .
.
"'k .,
!' .
wadzone przez Zgromadzeme Narodowe i Ra- droczący zgromadzenia Hernot zamknął sesię który·h zwyżka godzi speci·alnie w budżety LONDYN
W
,
·
··
k
·
·
·
50 zwycza1ną
ł
· l y k re d y t y o przesz.o
•
k f t. „ .·ro,ce ma sięh..o oyc
d ę Republ i.k'·i - ob cię
mleko, L d . . (Pt'..
pracujących należy wymienić masło,
i zgodnie z art. 12 · onstytuc11 1
0 .n ~rencJa gene~a.1n:c
sel'retaon yni:.
zwolal na wniosek rządu nadzwyczajne posie- margarynę i ryby jeśli chodzi 0 środki spom iliardów franków.
W tych warunkach rząd Schumana na po- dzenie zgromadzenia narodowego n<I dzień 3 żywcze, 'ubrania, buty i bieliznę wśród arty-1 rz~ partn soc1ahsty?znych pans.w europejNa konferencJę zaproszono m. in. przykułów przemysłowych oraz podniesienie opłat sk1ch.
sfycznia.
.
11led2eniu odbytym w piątek r~no postaoowił•
za elektryczność o 115 proc. a za gaz o 50 wodcę niemieckich socjal-demokrat~w Schuh·
•
machera.
PARYŻ PAP. Ogłoszone w dzienniku ustaw proc i za węgiel o 33 proc.
wycofać calość projęktu finansowego 1 przed„
stawić go Zgromadzeniu Narodowemu w nowej formie. Wysokość kredytów~ które nąd·
ma otrzymać w wyniku podwyższenia pewnych podatków i wprowadzenia daniny ma• jątkowej, wynosi iym razem 125 miliardów
franków. Rząd upoważnił premiera Schumana
do postawienia w razie potrzeby kwestii zaufa
nia dla rządu.
W związ:rn z dyskusją nad nowym projek. tern finansowym. rząd upoważnił premiera do
wniesienia całości projektu jako wniosku nagłebo. Zgromadzenie Narodowe uchwaliło naDo policji tej zwerbowano głównie zwol- cyplina zaś oficeranil są dawni oficerowie
~ BERLJN (PAP). Dziennik „Berlin :un Mit-'
głość wnios!m rządowego i odesłano proj-;>ld tag" poda.ie nowe szczególy dotyczące orga- nionych jeńców wojennych, bądź te! człon- Wehrmachtu. Tak np. sżefem batalionu, stado komisji finansowej.
'nizacji policji przemysłowej w strefie :une-, ków rozwiązanych niedawno kompanii sluż- .cjono.w:mego w Wiesbaden J.·est pik. Krell byDyskusja w zgromadzeniu nad \:ałością rykańskiei i wel'bowania żołnierzy nicmiec- bowych ze strefy brytyjskiej. W kompąniach ły niemiecki oficer 11ztabowy. Mundury poliprojektu po powrocie z komisji ftnansowej policji przemysłowej obowi ązuje surówa d)"s- 'cj'i: p'rzerriysłowej przypominają mundury SS:
•
kich do Grecji.
Nlbędzie sie w sobotę albo w niedzielę.
czarne .spodnie, czarna koszula, jasny krawat,
- Po
PARYŻ PAP.
biały pas, jedynie hełm z literami JP jest
premiera
o świadczen iu
modelu amezykańskiego. W kompaniach C\boSchumana, w którym zawiązuje salutowanie wojskowe, odbywają się
wiadomił on o wycofaniu
marsze, ostre strzelanie w ten~nie, świczenia
uchwalonego z popraw·
z karabinami maszynowymi i miotaczami gi:arozłamowej
kami pro je-ktu f.inam;owe
natów.
go mi nistra Rene MayeLONDYN (PAP). Na posiedzeniu komitetu v. szystkich członków związku· z wezwaniem,
Jednostka zasadnicza jest grupa skład1ją
ra, i o zastąpien i u go r ejonowego związku zawodowego robotników by potępili poglądy, wyrażo11e przez Morgana
przez nowy projekt rz ą przemysłu budowy maszyn w Peysley w Szko- Philipsa. H orner podkreślił, że matynarze ca się z 10 policjantów. Każda kompania skła
docvwy - glos zabrał w cji uchwalono 43 głosami przeciwko. 3 rezo- mieli prawo kiero wać się wł a snym zdrowym da się z 12 grup. W kompaniach poza musztra
prowadzone jest szkolenie polityczne przy
imieniu partii komunisty
lucję, protestującą przeciwko deklaracji se- rozsądkiem przy wybieraniu swych przywódkt órym zatrudnieni są ihstruktorzy. - Nie
cznej - wlcepnewodnikretarza komitetu wykonawczego Partii Pra- ców i nie potrzebują rad Phili1>sa.
br ak w :iród n ich daw nych oficerów hitle.rowc ząr.y zgromadzenia DucLondyllski komitet re jonow y związkll* za- skich.
cy Morgana Philipsa, który zaatak ował szereg
los.
•
- komunistów. wodowego elektryków, l i cząc ego przeszło 60
Dzie nnik podaje że po wyszkoleniu I po
źe działaczy ruchu zawodowego
Duc.108
poclkreMił,
Dudo~
rejonowa tysięcy członków, wyraził oburzenie z powo- kilkumlesiecznej służbie kompanie "nikaJI\
przyjęła
Analogiczną rezolucję
pomimo całej presji wy
Manchester.
du antykomunistycznego wystąpienia członka nagle z ter~nu I mówi się w tedy, że 1<ostały
wfąrane/ przez 1ząd na Izbr:. znalazła się wlę· organiazacja w Clayton Sekret4rz generalny związku zawodowego Rady Głównej Kongresu związków zawodo- wysiane do Bremy, w rzeczywistości jednak
szereg poprawek
ksr.ość, która wprowadz iła
marynarzy Arthur Horner zwrócił się do wych Deaklna.
do projektu rządowego.
jak wynika z listów które policjanci przysyłają do swych rodzin. w Nle~czech skierowano ich z Bremy drogą morską do Grecji.
Dziennik dodaje, że w skład wYSYlanych
z Niemiec kompanii weszli tylko cl żolnie1-ze,
którzy dobrze znają jezyk angielski zap~wno
w tym celu, aby mogił udawać Ameryka.nów.
wolność
~
„Berlin am Mitt~g" przypomina, że już
Londynu. „Daily Worlrnr" wyraża pogląd, przed kilku miesiącami w parkach samochoDo Londynu·dotarly wi<I-,Foreign Office. Bevin postanowił nie interwe
LODtN PAP. - domości, które uzyskano z więzienia, gdzie n iować w tej isprawie mimo to, że liczni przy- że odmowne stan-0w1sko Bevina było niejako
dowych armii amerykaii.skiej w Niemczech
stracono kilka dni temu bohaterów walk o wódcy związków zawodo•w ych, pisarze, profe· „sygnałem danym przez ministra spraw za·
niemieckim szoferom zaciąg do
proponowano
ia
wykonan
do
Pracy
Partii
rządu
cznych
grani
depesszach
w
brytyjscy
Augt1stina Zoroa i Luca- so.rowie i prawnicy
wolno ść H i szpanii służby tlobrowolnej na terenie Grecji i Turcji.
do ambasady bry•t yjskiej w . Madrycie doma- egzekucji" •
aa Nuneza.
Równocześnie z Madrytu donoszą, że są· Szoferzy mieli otrzymywać na~odzenie 100
.• Jak się okazuje, ciafo zamordowanych nie gali się podjęcia natychmiastowej akcji, celem
l'.Osfa/y po egzekucji pogrzebane, lecz wyrzu- ocalenia życia skazańców . Ambasada nie uczy dy Franco skazały na śmierć 3 dalszych dzia- dolarów miesięcznie co wielu z nich skusiło
'
do wyjazdu.
niła jednak nic, gdyż nie otrzymała dyrektyw laczy demokratycznych.
cone na ~mietnlsko więzienne.
Strare-n ie obu bohaterów 'los.tafo przyśpie
szon'! na specjalny rozka z generała Franco i
nastąpiło w pon iedzi ałek o świc:e. Władze wię
z.ienne nie dopuścily 63-ktn ie j m atki Zoroi do
pożegn a nia idącego n a eązekucj ę syna.
jekt0 finansowy,

·
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werbują SS-owców
Amerykanie
do walki z narodem greckim. ..Kompanie szlur-

mowę••

plynq przez Bremep .do Gtecli

I

Prntesty robotników brytyiskich
deklaracji Philipsa

przec;w

Jak
·

•

zginęli

roa
o
Z.
I Nunez
Hiszpanii
bohaterowie walk o
Iz

I
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LONDYN P A P. -

Wiado mość

Rumunia po zniesieniu monarchii

z M adrvtu o
t:tracen·iu przez oprawców· fra!lllk.istowsilcich boOrędzie
ha•terów walki o demoha ty·c.zną Hi5zp a,nię BUKARESZT PAP. - Do pH!z ydium RJdy
Zoroa i Nuneza - wywo·łała głębokie w r aże
M inistrów napływają liczne 'le~egramy z róż·
nie w ko ł ach lewicow ych. •
ych organizacje, rejak pisze „Daily Wor· nych 6tron kraju, w któr
W k o łach tych p r e ze ntują c e wszy.slk ie kla5y spo·leczne, wyker"' - pod k reś.la s i ę, ż e egzeku cja odbyła się
·
k
I
pr7y jawn r.> j aprobacif Revina i brytyjskiego rka~ajq zodowole~ike . z powodu Pb r~ c ·sz tadccma

noworoczne premiera Grozy

I

c;iylywdnie ak.tów , rządowych w tej sprawie szkod ,~ na llrodzc do zdemokratyzowania Ruprzerywano okrzyk-11 mi: .,Niech żyje Rumuń- munii.
Swiat pracy w Rumunii przyjął z wielkim
siw Republika Ludowa!" „Niech żyje rzqd lu·
dowy i armio ludowa!".
entu7.jazmem w ia domość, że będzi e m i ał moż Do późne) nocv na ul'cach i placach od· ność budowania państwa, zgodnie ze swym !
b · wał y s i ę zabawy. W Ja6sach, Galacu, Baróles twa rumuns 1ego w repu I •ę 1u ową.
aspirac ia mi. Wkraczamy w rok 1948 w chwiPo oglos r.eniu w i 11dom n śc i o abdykac1"i k ró· kcu Pl oes·li na w iece przybyli prawie wszyzaost1zenia się walki pomiędzy czynnikam i
li
,.
·
·
'
·
Ja M ichała i utwoneniu republiki ludowej, w scy doro śli m i ec;z.kańcy tych miast.
imperialistycznymi, które pra.r,ną pogrążyć
.
miastach i wioskach całej Rumunii odbyły .~ię
BUKARESZT (PAP) . Premier dr. Piotr Gro- św i at w now:1 wojnę . Jednakże wierzymy, i~
masowe zgromadzenia, · na kt6ryc11 maniiestowano radość z powodu tej hislorycznef zmia· z<. w swym orę~ziu noworoi:znym, wyg!o- z tej wali<! wyjdą zwycię~ko nuody, walczą·
ce w imię nie1>odległoścl i trwałego pokoju.
szonym przez radio, !)Świadczył m. ln.:
ny.
'!Ostateczny. m wyrazem .-adykalnych zmian, ł Ou~ni Jeste:: my z te;<o, ie. narii~ ru.!B~ski ~
Liczne wlec!' oitbyly się m.. tn. w Bukar.eszcię. Tłumy mleł!;ikańców _ętellcy 'fłltqly owa· ktore dokonały się w. tyciu ~j~, było sk~: nale~! ~I!. o~u__,antyiąlpetjall.a~.tbo·
'eyjzlie wiadomość o o{/1-0szeiłltt repuJffJkl„ aa,. . soW1lnle monarchii, która bila. PD~ pn~ ·J~\'!_~ów ; o d~o~~

11

Straik telegrafistów w N. Jorku
NOWY JORK PAP. Praco wnicy sp ółki teleyraficznet ,.W 1• 5tern Union Telcraph Co mpa·
ny „ogłosił w piątek strajk. ponieważ rokowania o podwyżkę płac nie rlafy po1ylywny ch
wpik6w. Pracownicy trzech innych spółek te
l~afic.znych i telefonicznych w Nowvm Jor·
,.......,. iłiiiją Juł~ó(l kllku dni.

I
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GLOS

Urół papieru i ·bank· e

iko aiczyka

Aferzysta Dolewski i Jego wspólnicy staną w poniedziałek
przed Rejonowym Sądem
ojskowym w ·Lodzi
Dnia 5 styczn:a rozpocznie się przed Rejonowym Sądem Wojskowym w Łodzi wielki
proces prze-::iwko siedmiu głównym 6prawcom
znanej „afet"· papierniczej", wykrytej w ma.ju
1947 roku. Na ławi.e oskarżonych zasiądą:

życzki

odpowiadać

będzie

pTtede wszystkim
naczelny dyrektor tego banku - Jan Kozieł.
Dolewski jest ponadto oskarżony o zawieTanie
nielegalnych transakcji z <1yrekto1Tem Pańs·tw.
Faibryki Pa.pie.ru w Fordonie .,.- Zbigniewem
Rozmanitą, który odpowiadać będz i e przed są
dem za organi:rnwanie nieiega.lnej produkcj:
w podległej mu fab ryce oraz bezpra w ną sprzedaż różnym firmom około 190 toill pap ieru, z.a
co otrzymał około 2 i pół miliona złotych.
Jednym z głównych odbiorców, z którymi

Stanisław

,Dolewski właściciel huitowego
akladu papi eru w Poznaniu, b. naczelny dyrektor Banku . flrJn.dlowego w Warszawie Jan
I~ozi el, b. wyżsi urzędnicy Centrali Zbytu Przemyshi Papi erniczego: Roman Romanczuk i Witold Bi edrzy cki oraz b. naczelny dyrektor Pań
stwowej Fabryki Papieru w Fordonie __: Zbigniew Rozmanita. Dalsi oskarieni - to czło
nek kom'. sji szacunkowej, powołanej w' 1945

w

kilku. wierszach

Kierownictwo Włoskiej Paritii Komunistyc1
nej komunikuje, żę Maurice Thorez i Haa:ry
Po!Htt, sek;relia.·rz KomunistyC'znej Pa'I'llii Francji I Wi·elkiej Brytanii zostali zaproszeni do
wzięcia udziału w szóstym kongresie włoskiei
partii komunistycznej, który rozpoczyna się "
Mediolanie w

niedzielę

4 stycznia br.

'

*

Rozmanita zawierał tego rodzaju tra.n-sakcJe,
Włoska Rada · Mini5'trów
postanowiła, ż~
jest 06tatni oska·rżo.ny, współwłaściciel Zaahod- Kwirynał, dawna rezydencja królów włoskich
nlej Spółki Pa•piem.iczej - Edmund Sprin9~r. będzie odtąd ofi<:ja-lną s.ied.zLbą pręydentti
Springer zakupi.ł u Rozmanity 26 ton nielegal- Włoch.
nie wyproduk'Owanego papieru.
Proces Do•le'W\Slkiiego i współO<S.k<i.rżon ych
Od dwóch dni w stanie Lou~<Siama s2aleje
budzi duże zaintereso·w anie. Cha.r<i.kterystycz- n iezwykle silny huragan, k tóry spowodował
nym jest ,fakt, że Dolewski przekazał w okre- znaczne szik:ody i spustoszenia. 23 osoby zosie prŻedwyborczym b. prezesowj PSL, Miko- stały za•bite, a przesZl!o 70 osób odnio<Sło rany.
łajczykowi,
kilka milionów złotych na cele Równieiż w stanie lo1li'Iloi6 Wskwtek silnej bupropagandy przedwyborczej.
rzy śnieżnej 9 osób straciło życie . Liczba ra.'
ny.eh nie jest dotychczas ustalona.

Sukcesy arml••1: ludowe1• w Ch•1nach

Począwszy

od 1 &ty:zni a rb. zniesiono O •
ro·ku do przeprowadzenia remanentów w pobowiązek wizowania pasz.portów w ruchu gra·
n iemieckicli fabrykach przemysłu papiernicze, ·
ni·CZ'nym między Bułgarią a Jugo-s-ławią.
go - Marian Kuchowski i współwłaściciel
PARYŻ PAP. - W depeszy z Nankinu a- ,
Podc:ia-s tych walk po stronie wojsk KuoZ<!chodniej Spółki Papierniczej w P<YZnani111 gencja „F.nmce P,reS6e" cytuje ~o~unikat ra- min.tangu poległo 23 tys. - żołnierzy. W ręce , P~dczas u.r.oczystości, ~tóra odbyła się O·
Edmund Springer • •
'1.rmo w .Sof11, cz.łon.kow1e syn~tlu bułgarWszyscy ~k.arżeni odpowiadać będą za diowy o dotychcz.i\sowych wynikach ofensy- armii ludowej wpadło wiele materiału wojenwy zimowej chińskiej a.rmii ludowej w Maudz'al
k
bilny maszy-\ ., ego kos1coła prawosławnego slubowalJ lo1
193
uprawianie sabotażu gospodarczego.
1 4
852
Główny dżurii. W okresie między
15 - 28 grudnin od nego, m. .n.
'.
•
a·r~
jalność wobec konstytucji bułgarskiej republio~karfony, Dolewski, będąc członkiem wspom- dzialy armii ludowej zajęły sześć większych nowe, t}_'st~ce
sztuk r~zn~T bro.ru ręcznej, to ki ludowej. Synod po•lecił
duchowieństwu
nianej komisji szacunkowej, jak również Pań miast i cały szereg innych miejscowości, w tys. poc1skow artylery1sk1ch, 1.800 tys. nabo- i człoTkom administncji kościeln€j złożenie
stwowe,; Komisji Funduszu lnwe~tycyfno-Obro tym zagłębie węglowe Yu-Tien.
jów, 87 s,amochodów itp.
przysięg l na wi erność konstytucji.
fnwego Przem '.rsłu Papierniczego, wraz z innym! członkami lei komisji: Kuchowskim, BieclJZ ycki m I Romanczukiem, przydzielili sobie
ponad 60 procent wyrobów papierniczych, po-

Bao-Dai exCesarz Annamu na widowni

zcstałvdb z remanentów
dninośl11sik i ch fabrykach

poniemie'!='kich w 37-u
papieru, przy czym
panier len osza<'OIWailly zos1ał pr,zez nich poni-

fri

1zeczywiste; wartości.

l ,„~·ski emu
'!tlra.±a j ącego

Schum n chce

Za ułatwienie Do-

PARYŻ

Maircel Cachin na łamach
„Humanite" piętnuje rokowa.nia z b. ceeatl'Zem Annamu Bao-Daiem w sprawie zawarcia
poilwju w Vietnamie.
„Należy pamiętać p115ze Cachin, - ie
Bao - Dai podcrns woiny w~półpracował z faszystami japoń!1kimi, tyle co do jego przesz·
łośc1: Co 6ię zaś tyczy
jego stanowLs!ka w
chwili obecnej, to, jak czy tamy w ostatnim

przeprowadze'Ilia tego Ol;l'J\16/twa,
Skarb Państwa na wielomi.Jiono-

~traty, wspomnieni wyżej wspólnicy otrzymali od niego kilkaset tysięcy złoty ch.

we

Doled:i .n:!JktoI'i! ponadto wyższego urzęd- ,
nika Cer'r~li Zbytu Przemysłu Papiemiczego
w Ł('dzi _:... Romamczuka, do przydzi·e lenia mu
w:r.k::ze j ilości panieru , 'Przezną<'rnnPgo do pla'10''"ej ro:óprzeda ż y na wolnym ·r ynku.
z»,upiCDY tą dIO'.'Jd papier Do·lew<Ski sprzed~J huriawnikom i detąli•stom o 100 do 500
inm:ent dr;0żej o<l cen ustail.oillvch przez Centrale Zbvtu Przemysłu Papierniczego. Romań
c:mk popełnił kilka tego rodz11jn praeS'tępSl!.w.
:'.-{. ~n u iawniono , ~e przydzielił on większe
i!o ś ri J)ap ieru fi rmom pa.pierniC'~ym „111/ożni·
ca", .„Koszulak". Od . włakkieli tych firm Roralkzul< pabrrr! łapówki w wysoJ:cści około
f'i& t~ ·r( ·•„fl'o d1 złotvch , '\AT relu pro·wadzema
~·:-';-eh c~"· d: a:'.:c·F ch transakcJi Dnlewsld pobrał b;zrinr\tnie '" Banku f.fandlowym w WarE!?~wle z &iedz!bq w fodzi pożyczkę w wysokotel 2,4. ·mi' ;onńw z!otych, bez przedstawieni{!

*

PAP. -

osadzić

renegata na Iron łe ·?

numerze dziennik.a „Epoque" z.a Bao-Dai sto- na. Czy układ tego rodzaju„ zawarty z c.złO•
ją Stal!ly Zjednoczone ~ Wielka Brytania,
wiekiem nie posiadającym właściwych pełno·
Oto kogo · wybrał sobie rząd francuski na mocnictw i pozbawionym wszelkil::h wpływów
rzecznikn swej
kolo11izatorskief
polityki w w swym kraju, który opuścił prawie w 2 Jata
Azji. Powiadają nam, że sprawa już je>St prze- temu, mote mieć jakiekolwiek znaczenie dla
-;ądzona. Wiadomość, że 6 i 7 grudnia 1947 r. spmwy istotne/ stabil/zr:rc/i pokoju?
Bao-Dai podpisał porozumienie z przed5fawiWarunkiem u&talenia pokoju jest pxzycielem rządu Schumana na pokładzie krqżo· jaźń między obu na'l'r"d'.l.mi i niezależność
wnika francuskiego, nie została zdemenlowa- Vietnamu w ramach unii !rancui;.kiej. Pertraktować naJeŻy jedynie z Ho-Szi-Minch, jedynym prawdziwym przedstq,wicielem 20 milio-

Walny zjaz d delegatów
zw·ązku

Za~1adeweeo

Ko te· arzy z

całe i

nowe; ludności, człowiekiem
w Vietnamie".

Przyznanie nagród

Polski

im„

\V \RSZAWA PAP. W dniach 12, 13 i 14-vm
stycznia odbędzie się w War~ zawie V\Taln y

Program Zjazdu prŻewiduje przemówienie
powitalne. sprawozdania oraz dyskusje nad
Zi.azd Delegatów kół Związku Za'''Odowego '"Ytvcznymi prac na przyszłość 1 Szczegńlną
KÓlejarzy z całej Polski . W zJ~źd'lie wr.>fmi"' uwagę poświęci zjazd omówieniu współzawc
udział 1.30() delegatów przerlsta'vklelj 281 kńl dnidwa pracy w ko!e.jnlctwie. Z1azd pnwoła
tere:n~'\tych.
I;''
- .
do życia Komisję odpraw - która będzie mia
Na zjazd zoproszenl sa· przedstawicleie Zw. ła za zadanie wypłacanie funduszów pośmiert
r.a!er_rt~.-:oo zabnpieczenia.
Zawodowych Kolej„rzy rn. 1n. Zwią,zku Ra· nych.
Za udzielen~e Dokwskiemu bezp.ra~•mej po- dzłeckiego, Francji, C:<ed10słowacj!, Jugosła
Wyborem nowego Gł<iwneg 0 Zarządu 7.ZK.
kclejane zakończą swój walny Zjazd.
wii, Bułgarii, Rumunii. Węgier ! Włoch.

- -· - -

ł'O~ł?ł pens e •Z drv na 500 lat
!;ERLIN, (obsł. wł.) Dziennik „Nac,htexpress" ;
1

Now·y Ro'k w

Rozwój ·partii komunistyczne;

Z.S.R.R~

w C?echostowacli

_ .
.
o tym, że Hitler ołrzymal od l
·
•
-~
rań?.twa niemieckiego w ciągu dwóch~
n+;i•i,irh l'!t wainy 1,·!ulem p-ensji Ś45 młUo-1
MOSKWA ~AP. - No'Wy Rok. zosta) P"'''I· j prz<0c całą noc nadawało koncerty n9wcrocz116w m'lrek tj. pobl'ał swą pensję na 500 lat 1 ta.ny przez ludnośr rad z; ecką w bardzo rado n!". Zab~tl'. Y'. ludowe trwały do samego rana.
narrz<:id.
snym naistroJu. w Mosk,irie rrzez cały dzien . W wigilię Nowego Róku. nadeezły . do s·'.o·
t
ł
·
koł
· · · ticy ZSRR dalsze wiadomości a wielkich os1ąsy 1w~ rowy . panowa 0 mezwy _e ozywiem.e gnię'ciach przemysłu i górnfctwa, W szeregu
LONDYN PAP. Ch'l.rge d'afaires Syrii w Li- w l'klE'p11ch i ~omach towaro'Yy<ch. W godzi- dziedzinach życia gospodarczego zaraportowaoanis zakcmun i ko" • ał. że z powodu wybuchu na<'h popoludniowych bazary św1ątecznE' ~- 110 0 pow~nym przekroczeniu planu pro·duk•''J'. derrni :ho!ery w Svri i. komunikac1a lotni· błysnęły tysiąc.am.i świateł, wygląda3ąc Ja4: cy jnego na rók 1947. I tak np. robotnicy lenin_-a i laćlr.;"· a n1iGdz y Syrią a Arabią ·saudyj- mia\teczka 2 bajki. Na wszystkich placach roz gradcy wyprodukowall w ubiegłyll" roku ponad plan 1.8 milionów metrów towarów włó0ką zos+.da wstrzymana do odwołania. Epide- gorzały świąteczne choinki.
W k·l ubach, w salach koncertowych i tea- kiennfczych, 50 m.Jlion6w szpulek nJci, pół.to
''.1ia chd<?ry roz&zerza się ~zyhko w Syrii, Li··;;.,'!łe i qr11:i również Irakowi.
traJnyc.h stolicy zoTganizowano wiei~ koncer- ra miliona par obuwia skórzanego I około 2
flość ~mirrtelnyfh ~-ypadków stale wzra~ta, tów i bali eylw estro'W-ych. Radio mris.kiewskie lnilionów 200 tysi~cy par kaloszy,

i-oda.je
•E;.i!l'bu

wiaricmość

Prem~ era

KRAKÓW PAP. Jury nagród artystycznrh
woj. krakowskiego im, Pre:rniera Cyrankiewicza pod przewodni:-twem woiewody dr Pasem _
kit\vicza ptz'{?.n.alo n.a pierwsze półrocze roku
1948 nagrodę Literacka. - Tadeuszo~'li Hołujo
~i: plastyczną Adamowi Marczyńskiemu·
Muzvczną Andrze3owi Panufnikowi.
Ka°zda z nagród wynosi 100 tysięcy zł.

I

,,Pr?. ew du 'ącv'' Hitler

zamieszkującym

PRAGA (PAP). Komu..11istyczna Partia Czec.hosłowacka
pozyskała w ciągu
ub1eglego
roku 266.686 nowych członków, Obecnie partil! ta licz~· 1.31!1.'.!40 c.zfonków.

Chnlera w Syrii

Dania a
LONDYN (PAP) „Manchester Guardian "
publikuje wywiad z di1ń;;k , ru prem,:rem Hed toftem. Premif'r zapowiedzfał, ź„ Da?tlll pa dejwJe wkrótce rakowanla. hand!o Tr- 211'. z.,.~"''
kiem Radzieckim ł spodz:i~wa §lę , ie z:dofa
rozszerzyć równie! w~·ml'!.n~ handlową z in.
nymf krajami wschodniej Europy.

. mietiewa. Jeżeli zaś telefono~am doj-1
- Spo1:'-ojnie i1;1żynieyze .. jes~ pan t yfao
„dele- o~obą cywi
. .lną. ktorą '?bf'.'"'ąz. UJ. " Z?chc•\'agacji" zarządzić natychmiast pościg. ni~ c~łkow1tego spokoJu 1 pcdpo~ządl~c ·:va
Naleźv wziąć pod uwagę, że najważniej rue s1e 1\"ładzom Wl)?Elrnv r:nn . J: trire :~ re •
szą jest osqba Leontiewa, którego Niem- prezenhiJe, z~rom1ł Lennł1°'V?
' ' l'"lW
cy
razie hiepowodzenia swoich pla· czym głosem Sw1r~do~, :- tm~;:ii·~~' :;;w T_u
nów będą z pewnością usiłow. ali zabić. zow, pr~~zę wyałac w slad .za nmu masz. y11.ęDlat~go z\vvkle stosowane metody aresz z ludztru ·
. ·
towartla lub przetrzymywania ni'e powin
- T~warzys~ pułk7l'!n:1 ~~! - ~tu~~ 1 ą 1 .
ny być w tym wYpadku stosowane do obcasami 'l't1z?"'•--: za. ;11·~." .l fl?:te m~~„yn ,
chwili całkowitego i pewnego odizolo- z po~ową ~ad10stacJą. ~a~ie był~ rozpor~::
wania inżyniera Leontiewa od wszelkich dzenie kapitana Bachm1etiewa p1 zed odJaL·

I cl.zie d·o. wasz~'ch rąk po odjeździe

w

,_,_ ł·

~ oowaizą S!'>.L11a, gło
·, ·,~ ;; w1r:rl.ow. Chc1~.ł . l eszc~e cos J?O·
v.1edz1ec , .ale zauwazył swo1ego adiu·
L:i;ta, który biegł ba1~dzo szybko w jego
kierunku, trzymając w ręku jakieś
t1~m0.
- Co się stało? - groźnie zapytał
pułkownik, - wróg wszelkiego popłochu i rwetesu.
·
- Sżyfrowa:ny
telefonogram
ze
-

Eozmmem. -

:ytabu frontu, -- towarzyszu pułkowniku. Bardzo pilny i ważny, jak mi podkreślono przy odbiorz~. Mam nakaz
i1atychtniąst doręczyć pułkownikowi.
W ezwa.ć do mnie kierownika tajnej
kancelarii z kluczem szyfrowym, - roz
kazał pułkownjk i naszedł do swoiej
~·~nuanki

1

możliwości ze strony niemieckiej. Wspo
mniany inżynier powinien nat:vchniiast
opuścić lil1Ję frontu. NL'lliejszy rozkaz
potwierdza polecenie wydane kapitanowi Bachmietic.wowi. Natychmiast mel·
·
·
·
·
dować o wszystkich szcz~ółach zaiząPo dz1es1ęcm ~mnut~ch te~·mm?v<~ dzonei
akcji".
wezwa.n:r: . do dowodey k1erowmk taJne1
Twar~ pułkownika Swirydowa przybrakancelarn l?rzeczytał otrzy~any t~lefo- la kamienny wyraz spokoju. Spojrzał na
nagram .. kto:i;y został przez mego mernRl zegarek, skinął na adiutanta, który się zblibłyskawicznie ods~yfrowany. Tekst. de-1 żył do niego w oczekiwan.iu rozkazów. Popeszy był nas~ępuJący: .,Pr~ebywaJąca patrzył na kierownika tajnej kancelarii i
~ w~ delega~Ja z Iwano~sk1eg? Obwo-, znów spojrzał na. zegarek:
au,. Jak stw1erdzonć!, Jest niemiecką
- Oni już mogli odejchać - , rzekł .Poszp1egowsko-dywersy1ną . grupą, prze- waż.."l.ie _ mogli odjechać juz piętnaście,
rzucol?-ą dla ~r;van1a 1 _u~,m1~rcema dwadzieścia, a może i wi~cej kilometrów.
Leontie~. Jezeli „delegac]a me wy- To znaczy że wysyłać maszynę jest bezce:jechała,
należy ją pod jakimkolwiek lowe. Jed~ak„.
pozorem zatrzyf!l~Ć" nie zdradz~jąc się
_ Ależ pułkowniku, co robić?_ zawo- ·
z tym, co o meJ Jest wam wiadomo. łał Leontiew - przecież z tiimi j~st BachW tym wypadku będziecie czekali na metiew, któreg6 oni biorą za Leontiewa, to
dals~ rozkazy, które otrzymacie za po jest lićzą, że to ja„. Pµłkowt'J.ik zdi!.je ś~
średnictwem przydzielone~o do
wasjbie sprawę, co · z tegn oowodu „_,,..„; lutni.
kap: tana służby wywiadowczej Bach- tanowi? Co robić?

I

den:_ Zuch z Eachmietiewe - za•-.·,.,Ja uci·
szony Swirydow, - jss~ 'Prn n '1? ni-=żw•"
kłym
1t'y\viadowca
I'';i1 " "'""'" i - z,o
to
p'ołączyć się w drodu r "l "'>111e1 z ma.&zy;:i~ .
\\7ydajc1e rozporządzenie.
aby to n~tych ·
miast było uskutecznione.
- Rozkaz, towarzyszu p11lko•111łi!m ! Tuzow pobiegł, by wykon -, ć otrzymane !Jo·
lecenie. Podniecony Leon11ew podszedł szyb
ko do Swirydowa. i pełn.vru zdenerwowania
głosem powiedział :
- Wszystko przeze mnie. Cóż będzie
z Bachmietie'\.vem? Należy się spieszyć, przecież oni mogą go.„
- Tak, sytuacja jest poważna, - przerwał mu Swirydow ale, nie ma podśta 1v
do niepokoju. Za nimi Jedzie maszyna z
wywiadowcami. Ludzie są pierwsaorzędniE
uzbrojeni. Mają połączenie radiowe z nami.
BachIJ1ietiew 1 wszystko
przewidzia.
1\
zmniejsza możliwość jakichkolwiek niesp ~1-

dzianek.. __

"

)

Nr. 3
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~r.
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fłdqrzeą;Q#a~ l/„IWęĄłli.
Teatr ,,O S A" Zachodnia 43, tel. 140-09

„Miądzymorze"-pusta zabawka zbankrutMVanych polityków

DZIS O GODZINIE 19,30

WIELKI MECZ

I

Ud'l iał biorą: H. Grossówna, A. Dymsza.
Dlatego też całe to rzymskie „MiędzymoNa terenie Słowacji wykryto ostatnio mysły sprzed lat 30, zapominają o tym, Iż rok
H. Brzezińska, J. Pichelski, J. Darski,
~ereg spisków polityczna-wojskowych, kt6- 1948 nie jest rokiem 1918. Dużo się przez ten rze" jest nies zK:odliwą zabawką w rękach pp.
M. Dąbro-\'iski, B. Halmirs'ka, Z. Łuczak ,
eych celem było ~balenłe Republiki Czecbo- czas zmieniło na świecie, inne - bez porówna Poniatowskich, Durczańskich itp. . t>~nkruSt Piasecka. H. Szwajcer, duet Sutt.
nia
potężniejsze
tów.
są
dzisiaj
Szkodę
siły
o\i
tej
demokracji,
zabawy
ponoszą
jedynie
~wackiej i zniszczenie jej ustroju demokraPrzedsprzedaż w kasie teatru w 2,odz.
tycznego. Jak wynika z oświadczeń władz zaś chętnych do budowania „kordonów sa-· ci, którzy dali się uwikłać w te niedorzeczne
matactwa
i
płacić
później
za
nie
muszą
przed
li.....1_0
___
13_i_.1>_d_16_-_e_j_,.t.el_._14_0„-„0_9_._..,,._ _....
nitarnych"
przeciwko
ZSRR
można
na
pal-·
bezpieczeństwa, nici tych spisków wiodą zatrybunałami własnego kraju.
B. D.
granicę i ukrytymi kierownikami byli t'aszy- cach policzyć.
•~wscy politycy słowaccy z czasów ks. Tiso
t Hitlera, zaś poza plecami tych skrachowanych polityków stoją, oczywiście, pewne
czynniki obce, którym nie w smak są ustroje
demokracji l~dowej w krajach Europy wscho
dniej i poludniowej
Zaryzykuję twier'dzenie, że 47 rok, a ści- , Tak, to prawda. Nikt jej w wątpliwość 1 dzi i poza Łodzią przodowników i łioharer·6~
Grupy spiskowców słowackich pozostawa ślej ostatnie jego miesiące to w pewnym sen- pcddać nie może. Nie ulega jednak również prncy. Sądzę jednak, że nie wyczerpałoby fll
ły m. in. w ścisłych kontaktach z t. 1w. ,.In- sie nowe podniesienie się fali rewolucyjnej, żf!dnej wątpliwości, że w ciągu ostatnich wgadnienia, nie oddałoby w minimalnej natermaria''. „Intermaria"-to po polsku „Mię- nawrót tej fali entuzjazmu, która w 45 roku, miesięc;i: ubiegłego roku za~zły bardzo po- wet mierze jego istoty. Gdy kilka miesięcy
dzymorze", a o tym „ Międzymorzu" pisano w pierwszych „miodoWYch" miesiącach po ważne zmiany na jednym z najważnejszych temu przychodziło się do jakiejś fabryki, nie
już nie raz i w prasie pol!>'kiej.
-wyzwoleniu, ogarnęła najszersze rzesze na- odc inków naszej powojennej rzeczywistości: obeszło się nigdy bez sakramentalnej opoSiedzibą „ Międzymorza" jest Rzym. Ta szej klasy robotniczej.
zmienili się ludzie, zmienili się i wyrośli. Wy- wieści o 45 roku, o tym, jak WYgrzebywało się
or ganizacja jednoczy faszyst owskich emi- • W tym miejscu - wyobrażam sobie, w ielu rosły setki i tysią ce nowych, świadomych maszyny z pod śniegu i gruzów, jak o głod,Ee
grantów różnej narodowości, którzy zioną czytelników żachnie się: „a między tymi budowniczycr jednym słowem: ludzie doro- i chłodzie puszczało się w ruch zakłady. Tak
nienawiścią do demokracji, marząc 0 „trze- obiema - jak wy je nazywacie ,.falami" - śli do wielki~h zadań. Najprościej i najlat- to ludzie świ adomie lub nieświadomie wraci~ wojnie" i „zmianach" politycznych, dają t o co było - reakcja, kontrrewolucja?! A któż w iej byłoby może ująć tę zmianę w postaci cnli ciągle do tego szczytowego momentu, w
cych im możność odzyskania wpływów I wła- w międzyczasie zwalczał podziemie . faszy- krótszej , lub dłuższej listy nazwisk do nie- którym rewolucyj ne dążenia klasy robott,!ldiy. Przedstawicielem emigrantów polskich stowskie? Kto dźwigał nasz przemysł?"
/ dawna nieznanych, a obecnie głośnych w Ło- czej znalazły najbardziej płomienny swój wrw sztabie „Międzymorza" jest p. Julian Po- UllilllllllllllUlllllUlllllllllllllllllJIHlllllllłllllllllllllłlllllllllłllltnllllllllllłlntlłllłlnlllllllłłfflłłlllHlllłlllllllllllllllllllllllllll llllllllDllllllllllllll raz. Rzeczywistość dnia bieżącego ciągle jeszniatowski, b. sanacyjny minister rolnictwa i b.
cze nie dorównywała epokowym czynom nieprzrwódca jednej z klik pomajOWYCh.
Podz1·ęBsowan1·e
dawnej przeszłości. Do tego pięknego „wczoZasadniczą koncepcją „Międzymorza" jest
.
i~
0
'
raj '' bezustannie też wracano. Ba, zdarzali się
utworzenie „bloku" państw, położonych popesymiści, ludzie w gorącej wodzie kąpani,
między M. Czarnym a Bałtykiem. Ten „blok"
Podsekretarz stanu w Min. Przem. i Han- dywanej za rok bieżący, wartościowy jest fakt którzy z n;echęcią machali ręką: „E, naszym
bylby czymś w rodzaju „kordonu sanitarnego" dlu inż. Golański skierował pod adresem Gen. osiągnięcia takiego poziomu uruchomienia i ludziom dać tylko parę tysięcy do ręki, 'te
na . modłę churchllowskiego pomysłu z lat 1918 Dyr. CZPWł. . inż. W. Wende, następujące wykonania, jaki pozwala spodziewać się re- wszystko będzie dobrze.
- 1920. Uzależniony całkowicie od reakcji za- pism.o:
alizacji zadań włókiennictwa w roku przyC óż się jednak okazało? Nasi pesymiści mlchodnio - europejskiej „blok" prowadziłby
„Wykonanie według wartości planu pro- J szłym.
.
·
le się rozczarowali. Gdy teraz zahacza 1ię
pólitykę antydemokratyczną l antyradziecką. dukc.ii za rok bieżący s1anowi sukces w cłraDz i ękuje robotnikom, majstrom, techn!- któregoś z nich, ten uśmiecha się pod wą
To ostatnie zwłaszcza jest dla organizatorów matycznej walce pri.emysłu włókienniczego o kom, inżynierom, dyrektorom w P1·7,emyśle sem: „No c óż, dobrze idzie, wyścig tak.i, że
„bloku" najgłówniejsze.
realizację Narodowego Planu Gospodarczego. Włókienniczym Dyrekcji CZPWł. i ob. Dyrek- aż s i ę kurzy.
„Międzymorze" korzysta, oczywiście z szeZnamy dokładnie powodzenia i uchybienia torowi osobiście za pełną poświęcenia nieustęWspółzawodnictwo, wykonanie planu, norokiego ....,.. i nie tylko „moralnego" -.. popar~ia Prż'emysłu Włókienniczego w roku bie.!ącym. pliwa walkę o plan w roku bieżącym.
wi rekordziści '- tymi zagadnieniami tyj ą
polityków dolarowych lnaczej-wysch~ol>y już tjm dobit niej podkreślić musimy wartość u-1
Życzę wykonania w roku przyszłym planu teraz .fabryczne organizacje partyjne i liczna
dawno, nie pozostawiając nawet śladu. Tylko zyskanego wy niku. Niezależnie od przekro- ilościowego we wszystkich Dyrekcjach Bran- rzesza świadomych bezpartyjnych. Gdyby ktoś
że działacze tej organizacji, odgrzewając po- czenia globalnej wartości produkcji, przewi- żowych".
.
miał co do tego wątpliwości, niechby tylko
"1l:l,l'.1..l:.1.t.u1 'l~L.1.J.11mmumar1ir.1m111r.mo~11'11r1111i.m11111111n 1M11111:1111rn:m11:·1.~1.-1J:.1r11• ru.11• ~.111r1ri111· 1•11111: n ·r ·1 "1 ·1·•11"11111 m1·1:i111.11. M ·111,1111111;111n 11111Fl1'm111111M1•m u1:1 1111;i11i1„1,11„1.1<1M1.1ru >11111111:il1Jnm i:1Hu 111 za j rzał na taką „Wi-Me", na „Niciarnię", do
PZPB Nr. 1, do jakiejkolwiek zresztą innej
fabryki. Niechby zobaczył, jak prządki i
~
'tkaczki z drugiej zmiany podpatrują liczniki
swych koleżanek ze zmiany pierwszej , niech.by
posłyszał
uwagi ....:. czasem nawet trochę
uszczypliwe - o normach, o jakości towaru
swych sąs iadek.
Pewnie, ktoś złośliwy, lub nągwałt szuka.j;lł
cy dziury . w ca łym, zechce takie fakty zbyć
pracownik odlewni pracuje 2,0 lat w fabryce
i wykom.i.ie 177 procent.
le kką r ęką: „Ot zwyczajna babska zazdrość".
·
Każdy jednak kto · umie i chce jasno patrzeć
Tow. Władysław Karbowski odznaczonv
Brązowym Krzyżem Zasługi, ma jster wars?.ta- ,
1·.ua sprawy, każdy kto · nie chce zamknąć oczu
\ tów mechanicznych, bezpartyjny, pracuj e w
na wielkie zmiany, jak ie zachodzą w naszym
życiu , musi z tych drobnych napozór faktów
1 fabl'yce od 1905 roku. Obecnie liczy 6B lat.
I
wysnuć zupełnie inne wnioski.
- Mam za sobą już 54 lata pracy, ale czuGdy bezpartyjna robotnica z PZPB Nr. 1
ję się bardzo dobr ze, szczególnie dobrze przy
r obi awanturę o to, że „ Głos Robotniczy" w ypracy. Mam za sobą różne go rodzaju dod rukow a ł niższ y procent w ykonania . normy,
świadczenia, ale nigdy jeszcze tak przyjemnie
n iż ona osi ąga rz e czywi ście , dziennikar z tłu 
nie pracowało się jak ostatnio. Nie pracu ~ ę
maczy s i ę wprawdzie gęsto, lecz w duch u
z fabryk antami, ale z równymi, moja praca
uśm ie cha s ię: „Tak właśnie· jest dobr ze. Prajest ceniona i . szanowana. Trudy wspólnie
ca stała się u nas honorem". Gdy tow. Korzeponosimy, ale i radość jest wspólna. Nieniowska wr óciła ze swej podróży do Zwi ązku
partyjny jestem ale przecież mam tę świ ado
Tym.Jeni ecki
Włady sław Karbowski
Alfons Leiman
Józ ef Jackiewicz
Radzieckiego, obskoczyły · ją zaraz jej koledyrekto.r tochmczny
majster, odzlflaczony mość , że pr acuje dla ogółu . Zarobki się tro- formia!"Z - 177 proc.
tokarz, bezp„ 200 proc żanki tkaczki: „A · byłaś ty tam na tkalni'!
chę poprawiły - nastroje pracujących także .
Brązowym
pracownik odle\YJli
A jak oni tam rob i ą na krosnach?" NagabyWszyscy dą żą do zwiększenia wydajności pr aKrzyżem ZaiSJugi
cy. Nie będzie przesadą jeśli powiem, że lu- centach. Znajdują się I ta~y, którzy się za- wan.a gęsto tłumaczy s i ę, a posti;onny świa 
dek wy ciąga jedyny, słus zny wniosek: „Nasze
Z ałoga robotnicza Państwowej Fabryki O- dzie udzielają się ostatnio w pracy w stu proniedbują , za to inni wykonują swą pracę wybrabiarek im. Strzelczyka powitała nowy rok
soko ponad normę i wyrównują front pracy. tkaczki w e własne ręce wzięły odpowiedzial;:; uczuciem dumy - z ' nałożonych obowiąz
Bardzo wiele pomaga jednośći partyjna - nie noś ć za losy produkcji, we wła snę ręce u j ęł y
losy kra ju". Gdy młodzi majstrowie-praktyk ów wywiązano się całkowicie. Plan roczzna ć już k łótni. Powoli normalizują się stony został wykonany z nadWYżką . Zaplanowasunki między ludźmi. Mam nadzieję, że w kanci na ws zelk ie sposoby usiłują wydosta ć
no maszyn - obrabiarek na rok 1947 238, wyprzys zły m roku czyli w drugim roku rea- od swych starszych kolegów tajemni6ę obchokano 243. Maszyn młynarskich wyprodukolizacji trzyletniego planu będzie jeszcze le- dzenia się ~ maszynami, gdy 19-letni chłopcy
wano 130. Wykonano 3 szlifierki własnej kon
z zap ałe m 1 pełn ym poczuciem odpowiedzialpiej".
·s truk cji - najnowocześniejszy typ - w Polności obej m uj ą ki erown ictwo odd zi ału ,
jPTyle powi e dział nam stary ma jster, który
·"ce~ jeszcze nie produkowanych. Buduje się
den jedyn y m ożliwy jest st ąd wniosek : wyprzC'żył pół wieku w fabryce i dopiero w Polnowe w alcarki dla przemysłu gumowego, nie
sce Lu~owej , w ojczy źnie pracuj ących , otrzy- rośli u· nas nowi ludzie. W op11 rciu o ten ni~
produkowane dotychczas i importowane dotąd
wzruszony mur no\vych ludzi możemy spomał za dobrą pracę Brązowy Krzyż Zasługi.
>. zj!.granicy.
kojnie budowq.ć nowe formy naszego życi a.
~ie wymieniamy długiej listy przodowniSzczegółowo o rozwoju produkcji podamy w
H. W.
ków, powtórzymy tylko za tow. Fałdowiczem,
następnej korespondencji. Kilka słów tylko o
że „odznaczenie Krzyżem Zasługi kilku pranastrojach noworocznych niektórych przodocowników to zaszczyt dla całej załogi". Do
wników pracy. Cała grupa jednomyślnie
Anton i Fałdowicz
Zygn.zunt Lafok
wykonania planu przyczy"niła s4ę bowiem castwier d za z dumą, że ich fabryka została kilczł . PJ7-;, s:zilifierz
heblarz, członek PPS ła załoga.
ka razy odznaczona za dobrą pracę. „Proszę
200 proc.
200 pr.oic. normy
B. Beatus.
ll\?pisać mówi tow. Józef Jackiewicz bez-
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za wyko'nany plan
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Do b rze, speIn1ony o OW:!i."TZek

. Prz~downicy

pracy fabryki im.·Strzelczyka
I
I

•

partyjny tokarz - że jestem bardzo za'd owoJony, \ż nasza praca jest doceniana przez nasz
rząd. Ja pracują j uż 25 lat ·w przemyśle wykonuję do 200 procent planu. Z Nowym
Rokie~ podwyższę swoją normę zarówno co
do iloś ci, jak l jakości".
Tow. Ant oni Fałdowicz czł. PPS szlifierz
pracuje już 20 lat w fabryce. Nie tylko wy~
konuje do 200 procent normy, ale dzięki znajomości fachu i sprawności wykonuje swą
pracę z niezwykle precyzyjną dokładnością do ułamków milimetra.
Pierwszy stanąłem do pracy w· fa bryce de odgruzowania. Przyjemnie jest spojrzeć
wstecz I stwierdzić Jaki porządny kawałek
drogi przelecieliśmy" - stwierdza z ciumą tow.

Interpelacje nasząch CzątelnikóUJ

Do ,m na lasce

Towarzyszu Redaktorze!
· ki m przy u licy W'I
W domu Ponl
. •em1ec
o czan.
skiej Nr 1"5
· · t ra" • w kt o'ry m mamy 1· a d mm1s
tora domu, i komitet domowy - już od Jdiltu
miesięcy bral' wody gdyz· p ps ł
· s t u d n.a
•
•
,
o u a się
a naprawą nie ma się kto za)ąć...
W domu tym zamieszkuje około 50 lokatorów, prze_ważnie ~obo~ników, uczestniczących
~e ~społ111awodmctW1e pracy w przemyśle
łodzk1m. ~yczerpani po trudach, zmuszeni są
onJ cho~zlc po. wodę do parku PoniatowskieFałdowicz.
co, cdyz okohczne studnie _są ~ozamykanel
Tow. Zygmunt Lalek czł. PPS heblar,z, pra a dozorcy nie pozwalają
brac wody.
CUje 15 lat w fabryce i wykonuje 200 procent
Nam loka~o110m, spędza sen z 'powiek jesz
aorrny. .Tow. Alfons Lejman ręczny formiarz, cze lęk, co będzie, J.ik Hmarznie studnia w

J.>arku Poniatowskiego - tak, jak to było w
roku ubiegłym. Doką_d wtedy chodzić będzie
~ty po wodę? Czy ten stan rzeczy długo ma
jeszcze trwać'?
Lokator z ulicy Wólczańskiej 165
t stały czytelnik Głosu Robotniczego
OD REDAKCJI. Sytuacja łokato.-ów przy
ul. Wólczańskiej 165 jest rzeczywiście nie do
pozazdroszczenia.
Sądzimy, że odpowieclnie władze. a więc
Zarząd Nieruchomości i Wydział Sanitarny za
interesują slę porzuconą sprawą i uruchomią
studnię w domu przy ul. Wólczańskiej i 65•
Dziwne tylko że 50-ciu lokatorów-robotników przygląda' sie z zalożon'Ymi rekoma tel

mu stanowi rzecz~" o ile "~
.,.O!l!1łe•
- --- • "omo••"
...,
.,.,
nie st. 0 1.· na wysok 1Jścl swego zadam· '"~. '.„'· jt.c:
""-f.
przec~ez i:ia. to rada. Można powołać innych
cnergiczmeJszych ludzi do Kom1·tetu.
-.
~okatorz~-robo~nicy, biorący w rłodatku
udział w wyscign pracy, muszą być przodowni

I

kami również we włiasnych sprawach domowycb.
----~---------_..„„
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San Marino

Najmniejsze paftstwo

1·

dzieży , murzynów'. b1ały7h. mężczyzn i kobiet,
byłych . kombatantow, ktorzy z.bierają si~ wie-

czoram.1. po pracy, by sluchac wykładow na
następujące tematy : 100 lat marksilmu pro· ~ wal
· w naszych czasach,· teona
bl em murzynow
le.i kla.s, hi"Storua partii komuni'Stycznej ZSRR.
matedaliz.m hioStoryczny, Europa i nowa demokraC)a. T.ak, wy.kłady te są wygłaszane w Nowym Jorku, podczas gdy w dziennikach. na
~kranach i na fasadach drap~czy nieba widn ieJą hasła partii wojennej, w których stale powraca wciąż wyraz „cz.erwom".
Ktokolwiek wierzy i chce pr'lekonać innych, że Stany Zjednoczone są krajem, gdzie
wszyscy jeżdżą Buk~ami, jest głupcem Jub
kłamcą: ~ystarc.zy ~ow1edzieć, ż „prze~ kilkoma dn1am1 pracowmcy restauraq1 Ch1Jrl;; zB·
strajkowali. domagając się podwyżki tro<:h~
w·ięcej ponad 41 centów za godzinę prary, oraz że 40 milionów rodzin USA pri~iada do·
chód roczny pon !żej 2 tysiące dolarów a w tej
liczbie 10 milionów ma dochód roczny mniejszy nlź 2 tysiące dolarów.
Komisja Specjalna senatu. amerykańskiego
które przeprowadziła ankietę w tej sprawie,
badając warunki życia ludności amerykań«kiej
stwierdziła, że nawet rodżi ny zara biające dolara na godzinę, czyli 2 tysi4ce dolarów rorznie, nie mogą w o·becnych warunka<"h pozwolić sobie na niezbędni! pomoc leka ~ką. Rod?iny zaś zarabiające mniej niż 2 tysi ące dolarów
.
są stale zadłużone.
Nie ,nlega wątpi-i woki, że ogromny rozwój

Hsiążha

współpracował

z an-

'
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Rozwija. sią czytelnictwo

wśród

·dzieci' i

młodzieży

·Ruch w miejskich wypoiyczalniach

Obserwatora w czytelni dla młodzieży ude
Di;ialające w Łodzi 4 \iypożyczalnie ksią
żek dla młc-dzieży, prowadzone przez Zarząd rza fakt, że przewagę wśród tutejszej klienteli
Miejski, spełniają niezwykle pożyteczną rolę, ma nie tyle młodzież dorastająca, co dzieciar
dostarcziqąc zarówno dzieciom jak i uczącej nia w wieku od lat 8-13. Chłopcy, pożeracze
się młodzieży do lat 18 ks;ążek do czytania opowieści podróź'nltzych i dziewczynki, zaczy
i to książek warlo~kiowych, dobrany~h tre- tujące się o losach swych rówieśnic na penczytelników. sji. Nie na.leży z tei t\w&gi wysnuć wniosk~
młodoc\anych
ścią do potrzeb
Nie wfom czy wielu spośród rodziców !nb że jedynie tego rodzaju strawę duchową zna.i
opiekunów dzieci odwiedza kiedy Jrik11l takiei l duj11 rnlodóciani rzytelnicy w mieiskiej wypo
dla młodocianych wyłą-::znie przeznaczonej życzalni książek. Ksi~gozbiór tutejszy jest bo
wypożyczalni książek. Ruch w niej duży, naj gato zaopatrzony Wch6dtą w jego skład w
przypada na go- dziale literatury pi~knej poezje i dramaty,
więk~ze nasilenie klienteli
dziny popołudniowe i obiadowe. Jest t!'l zro- pówieści i nowelki, ksl~zkl, opowiadające o
zumiałe ze wzglęqu na r0:kład zaj~ć ~zkol-1 p~•ygódath i p6dt6żath. bajki. W d'Ziale poznajduje!l1y meno§rafle,
nych, które w większości odbywają się w go pu!arno-naukowym
dzi~ła o treśći historvctnO· sp6ł~C::n.\ej, litera
.
dzinach rannych.

I

turę zawodową, książki. traktujące

Cienie
.

·

przeszłości

Bezrobotni

W związi<u 2 uroczystościami ślubnymi księi:
niczki F.lżbie ty, do Lond ynu ziechalo się mnr>stwo znakon11tych gości , kilku koronowanych
władców i kilku panów i pijń, którym strąco
·
·
no jnż korony z głów.
Poprzedni zjaz~ królów, jaki odbył się w roku 1934 w Londynie z o~{azii ślubu ksle:cia
Kentu z księżnb:ką Maryną był -zdaniem a
znacznie
matorów ti:go rgdzaju widowisk więcej
wriwr :z a~
świetn!ej~zy. Londyn gościł
1'1'lonarrhfiw d~ierżąrych władię w ręku ,
Takim wielce obiecującym wład=ą był 1•·6,•·
czas książę P!l''leł. nasti!;pca tronu jugo s lo• \•1ań
sk iego. Obecnie na oficialneJ d1·•or5kiej liści~
go ś ci zaproszonv.:h figuruje również imię „kró
la Pawła" , chociaż Jugosławia jest republiką

eks-władcy

-

i narod~· lego kraju przepędziły hóla
nie chcą bowiem mariónetki ki!row11nei przez międzynarodową reakcję.
Czclgódnym goś:iem pałącu Buckinghamskie
qo jest również „królowa" Ena, która wraz ze
swvm małżonkiem Alfonsem zmuszona była
opuścić Hiszpanię 16 lat temu. Obecnym jej
partnerem jest Juan, pretendent do tronu hisz
'
pańskiego.
Pośród qóśti kr6lewskieh znajduje si-: także
'Fryderyka ,.królowa Hellenów", wl'lucika kaj'Zera. Jej małżonek nie m6gł przybyć do Lon·
dynu z powodu choroby. Jednakże ta itr6lówa, nie tak dawno członkini młodzietó:wej organizaCJi hitlerowskU;j SDM, god1'1ie prezentó
wala grech monarchię, utrzymują!ą się przy
władzy prawem dolara.
ludo 1 vą
Pawła,

o

różnvch

działach przyrody. Wypoży:zanie książek Jest
Uderza wśród gromadki pr.zypad·
bezpłatne.
kowo zebranych zmieniających książki mło

dziutkich czytelników i<:h pełen pietyi:mu sto
sunek de, książki.
Na dworze pada deszcz, przyniesione ksią
żki odwijane są z gazet. Widać troskę C' to, '
by się nie zniszczyły, by nie zmokły. Sąiiz~.
że jest to zash~gą zarówno pedagogi-:znvch u
biegów pracnwni~ów wypożyczalni, któny
sta.raj4 !Hę wpoić w rnłodyi::h czytelników s'Za·
cunek dla hlażki (ściany czytelni nzd<Jbione
są pięknymi hasłami propagującymi czytelnict'wo I kult ksiażkl) poza tym działa tu klub
mllośnlków ksł11<żki, którego członkowie rekru
tują się i

młodzieży,

wypożyczającej książki.

Klub prowadzi swą gazetkę ścienną, poza tym
członkowie klubu wykonują pewne prace pomocnicze w wypożyczalni, przychodza na dyżury, zmieniają okładki na ksiażkach i propagują w swym środowisku zamiłowanie do
lektury.
Bibliteka dysponuje 3500 tomamJ l, nr. I~
pokaźną ilość k!'óiążek przypada 990 czytelni·
ków. Iłu ich będ1:ie za parę rll.}i nie wiadGmo. Gdyż czytelnia w tej chwili majduje
się w stadium prz~prnwadzki. Z ul. Legionów
8 przenosi się na ul. Gdai1ską 105, do punktu
pomie5rzenia.
dość odległego od obe~negn
Część jej dotychczasowych rl!ylelnikó « niswątpllwie odpadnie, na ich miei~ce po j <'l'.-;ił
się inni. Książki stać na półkach Mpew.no nie
będą.

Pod adre~em Zarządu M1ej~kiego wysunać
należałoby jedynie prośbę. by sieć tych tak
.z punktu wid'Zenia oświaty i kultury Nażnych
placówek, jak. wypożyczalnie książek dla mło
dzieży, uległa w na i bliższym . cza~is zagęszcze
niu. Cztery takie czytelnie na wielką Łódź
to cokolwlak za

mało.

(11<..J
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Troska o młode pokolen
dla Neletn eh
Dziecł

i

młodzież

I

przed specjalnymi

Sądami

Powojenny obraz życia dzieci :i młodzieży ca stał i;ię zjawi-sk,iem 7.ycie OOdziien.nego i że
1viele pozost.awia jeszcze do życzenia. Rozbi- dziecko kradnące spotykamy dzis , nie tylko
cie nie-zllczo.nej ilo·ści ognk,k domowych i brak na ulicach, rynkach lub dworcach kolejowych,
wni<'"h P"łnej opieki rodzid-?1$kiej, dewao;~acia lecz wicWmy je w sz.kole i w domu rodzinnym.
Opieka nad dz1ecldem moralnie zagrozonym
;•r dziędz.i'tl-i e pojęć prawno· etyczn:·ch. ohni-ż„.
oto pos!łpna stsjs się w ty(:h ''·'drunkach jed..rtym z: najwo.ż·
nie stail'tJ oświaty 1 kultury spuści:m11 pn okupancie, która obarczyło na- niej$zych i:adań państwa i społeczeństwa.
Rok ostatni "zaznaczył się v.'ldoc:mymi re·
~ze młóde pokole,nie.
k te:<: d?lwnego. ze młodocianv pri:est~p- mlta!arm trosk1 czynników pa1'J.stwcrwych na
-

Na zasadzie specjalnych rozpon~d?leń Mi-~
11'ister Spr&wi~<lliwoścl przek11zal rt>tpoznawa·
nie · sp~aw INunych, dotyczącył'h nfoletnlch do
lal 17, Sądom Grodzkim we Wrocławiu, Gda11;ku. Toruniiu i Krakowie w obrębie ty<'h mi.ast
gielskiro reżyserem miał niemało kłopotu ze i okolic. z dniem 1 stycznia 1948. róku wejdą
znalezieniem aktorów do głównych ról tego w życie pod~M rozpo:raądzenło.a, dotyczą~
'filmtL Koniecznvm bowiem warunkiem - po Warszawy, Luo!ina i Łod7J. W ~ęgu Si!du
za odpowiednimi zdolnościami byłt> dobre wła Grodzbeg6 w Łodzi m~jd4 &ei dzięki temu
danie językiem angielskim. Dobrano wreszcie sprawy nieletnich n:ie tylko, jak dotąd, z tereczwórkę dzie~1 z tego dwoje mę.łych Angli- nu miasta, leez również z Pabla.nic · i Zgierza,
W te.n sposób większe ćśtodld ludnóśoiow,ł!
ków i dwoje małych Polaków; Czwórka „alttorów" wraz z psem w towarzystwie niezbęd w kraju, stwarzające z n.aitury swego wi·elko·
nych w tym wypadku operatorów Filmu Pol- miejskiego życia pódatne wan.mk1 dol<B powstaskiego Samucewicza i Zeilicha oraz Herberta wania przestępczości dzieci, majd11 siię w sfeMarshalla, jako szefa ekipy. orl1'vła podróż po rze działalnoś<ii spP-cjalnyc.h 6d,dziafo5w Sądów
WarszawiP, Krak owie, Śląsku i 7:;ikopanem Grodzkich, przeznaczoriyc/:1 dla nieletnioh. Da
zakończona w Gdyni.
to możn.ość skupieliia a.kc;ii wycl\t'iwąW:c~o~pe~

.Angielski film o Polsce
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szczycie
na
w Europ.le,
Monte T1tano 1 zo~tało załozone w IV wieku
·
kamieniarza
Arbe,
z
Marinusa
przez
tec~niki w Stan~ch Zj~dnoczonycb pozwala po Chr.
~ośc zna~znei masie _l 11dz.i korzystać. w_ ten czy . dalmackiego. Już ·w roku 755 ukazują się
ow spo~o~ z wysokiego poziomu zyc1a klasy pierwsze wzmianki 0 zamku św. Marinusa, a
k
t
d k
hl
uprzyWlleJowaneJ. Broadway dostępny jest dla
umen
pew
.
.
t
p u. t885 kwspo
. z ro
. . 1nyS o M
... wa
. 1en arc
i „Ro·ckfeller Cen- ,
wszyst k.1c h , 1a k samo. Jak
an~ ew 0 0
an~o.
tre", gdzie za dolara można na jedno popofod- mma 0 ał'acie z. an
nie oStworzyć soibie iluzję, że miało się tę słyn· ! przetr~•ało bur.zll':"e ~z~sy srednlow1e~za, kon~ szansę, tę słynną „opportUnlty", która spra rzys!aJl!C z 0~1ek1 ks1ąząt Urb!no. N1epodlewia. ze Henryk Ford, no, pa.111 wie, Heniri Foird, głośc San Manno została przyznana .przez pai::iestwo w roku 1631. Na czele rządu, .stoją
który sprzedawał rowery.„
Z pewnością byłoby absurdem odrzucał cal dwaj tak zw. kapitanowie - regenci pełniąkowicie tę cywilizację amerykanską. Co jest cy ten urząd przez 6 miesięcy. Poza tym zbie~łe. w Ameryce - to 1-;ap!talizm, biedni Murzy- ra si"l t. zw. Zgromadzenie Ojców Rodzin i
ni i ubodzy biali. kłamstwa dzienników, kłam- Rada, ~kładająca się z 60 członków. Siły zbrojstwa ki.na i tego radio, które wiecin-ie śpiewa ne lic:rą ok. 1.200 ludzi werbowanych z pohymny P?Chwalne na .~ze~ć ja~iejs pasty ~o śród ?.dolnych do wojsk~ ob wateli w wieku
Y
t
d
czyszczenia garnków t p1ęlnu1e powstancow
greckich. Ale je1St tu również dużo dobrego, 0 16 - 60 1a ·
mianowicie olórtytnie motl1wości tego naro·
du. energia wprost ni11pojęta, zdolności nieznaLoteria Fantowa PZl
jące granic i, należy przy;n~ć. bezwzględne
Wielkiej Ogólnopolskfef toCiągnienie
u<;zciwości.
podlożl'
. na cele społeczne Pp!sklego
Fantowej
terU
W Stanach Zjed.noczol:\yćh zl\ajdują się ntiLiony ludzi. którzy pragn.Jiby wiedzieć praw- Zwi11,Zku Zacl\odnłego z powodu olbrzymiego
dl! rnrówrio o sobie samych, jak l o nas, Euro- zainteresowania i masowego zakupu losów zo·
pejczykach. Wyczuł to dts.kónale Wyszyński. staje na mocy spec;jalnego zezwolenia Gene·
czyniąc z ONZ trybt\nl'i z której piętnuje złych ralne.1 Dyrekcji Polskiego Monopolu Loteryj·
p11sterzy tego narodu.
nego przełóźone nieodwołalnie na 29, 30 i 31
. N ie, Stany Zjednoczone n.fe s11 jeszcze stra- stycznia 1948 r. Ndpływą mnóstwo nowych
<'nne, nie są ~!raco•ne dla całe.go śwaita, n1e są fantów. Zainteresowanie Loterią PZZ wzrasta
. z gódtmy na godzinę! Kup los dla siebie i
,
stra cone dla demokracji.
I w tym sensie także Nowy Jork -znajdu18 swoich najbliższych! Cena losu 100 zł.Wartost
wygranych a.ooo.ooo zł,
się zaledwie o 15 godtln dtogi od Pary:h".

·=====·""·==,..~==""====m=========="""'=====.....=m=,_,.... tym odcin.k u.
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Niedługo sprowadzony zostanie do Polski
i ukaź:y się na naszych ekranach angiels:d
film z cyk,lu, którego tematem są podróże pary angielskich dzieci po różnych krajach Euro
py powojennej.
„Czarodziejski Glob", który nakręcony był
jesienią zeszłego roku przez Herberta Marshalla podczas jego pobytu w Polsce, przedstawi w skrócie ·najwaeniejsze elementy życia
wspókzesnej Po!s;.i w sposób łatwy i dostęp
ny dla publiczności dziecięcej, dla której .iest

na

moil\wości

. i wsi
konlt-aslów
Metropolia
.
.·
· „

.. W t_Ygodniku „Actio~. ukazał &i~ artykuł
piora P:€rre G~:mtard~, ~tor~ pisze m. 1n.:
„1:'10 wy Jork zna3duje e1ę w odległości 15
godzin drogi samolotem od Paryża 8 nawet w
'
· · · odbyc. podróż
· ]esh
· · 12 go d zm,
od! eg łosc1
w no":'Y:ch samolotach sypialnych, Ęursującyoh na
lllllach. Iotnkzych „Afr France", które wylatują
z Paryza wieczorem i przybywają do Nowego
Jorku rano.
Gdy Pz::yjeżdża się do Stanów Zjed.noezo·
nych statkiem, po 5-6 dniach podróży morzem
~a się wrażenie, Żit wszystko co się tu dzieje
rue dotyczy nas. wcale. Ale z.nalułny s·ię na
Broadway czło~1ek zaczyna rozumieć, że wszystk~ to •t yczy s1ę nas bezpośrednio i że miasto
to. J?S.t w pewnym stopniu wz~ogaconym przed
m1esClem Europy, które pn.emoeło się na Za·
chOd, jak prewie wuystkde bogate przedmieśeia w.ielkich miast.
Mówiono mi, że Nowy Jork - to nie Ame·
,iyka. Jest w tym z pewnością dużo prawdy,
skoro przeciętny dochód roczny wynosi 595 dolarów w Nowym Jorku, a 7.812 - .w Nowym
Meksyku.
Prawdą to jest Jeszcze dlatego, że w ciągu
50 lat zanotowano tylko 2 wypadki linczu w
Nowym Jorku. p(ldczas gdy było ich we.dług
danych oficjalnych 489 w Texasie i ponieważ
500 tysięcy Murzynów zamieszkuje w \Stanie
No;vy Jork, a tylko 201 w północnej Dakocie,
or.az ponieważ połowa .cz'łonków amerykań&kiej partii komunistycznej przypada na Nowy
Jork, a także poniew. aż znajduje slę tu więk·
~zość przeciwników 100-procentowegÓ amery·
ka.n~mu, inteleJ.<tui'11Iiśd, postępowcy i na ogól
WS1Zyiscy ludzie, nte _ prrzyw·i11zujący abso·
lutnej wiary do tego, co pisze tyisl~c sierozpow~zechniających
dzienni'ków,
demset
dżiEmnie . 44 miliony irazy po 40 11troll'l, by
kómunikować, że Stany Zjednoczone s11 krajem
wolnym, oraz, że „czerwone nie.bezpieczeń
stwo" pochłonie wszystko, jeżeli nie będzie
zmuszony do milczenia Charlie Chaplin l jeże
li n·ie będzie się prod1,\ko,wała więcej bomb ato
mowycli i samolotów.
Lecz mimo wszystko Nowy Jork-to Ame!}1ta. Tutaj właśnie, w Nowym Jorku, zna·
~ leźć można tą drugą Amerykę, o której pisa·
la w Moskwie „Literaturnaja Gazieta", gdy nie
chciała, by na jednej płaszczyźnie został posta·
wionv Truman i · ten licz.ny i ezlachetny naród,
rue umieją<:y je.:;zcze, coprawda, patrzPć n.a
świat ·inaczej, jak przez okulary p. Hearst'a.
Jest tu Truma.n, ale jest ró~ie7. Henri Wallace. Istnieje senator Taft, ale je;;.t także Wilsl'!kretarz generalny Amerykań
l!a.~ Foster,
skiej Partii Komunistycznej. Jest Adolph
MenJou i Robert Tayllor, ale jest t~kże Dalton
Trumbo i Wf;zyscy aktorzy, kt6rzy pożyczyli
s.pecjalny sal'l').olot I przybyli z Hollywryod do.
Wac;zvngtonu, by rozpędzić :nii cztery wiatry
k:omit"t śledczy do tt.pra.....- antyameryk11ńskich.
Istniej!' M. Brown i John Man~"ille Cryrporation, którzy przygotowuj~ odli\Jrlowę Niemiec,
ale są takte ~etki pikiet strajkowych na uli·
cach Nowego Jo·rku.
Są tu biedni Mur1ynl, któ..-zy gdy ich zapytać: ~zy ta droga prowadzi d\' Memphis? od
tak, pnnie, ta droga prowadzi
powiadają: da Mi:;rnphi~. A po ·tym gdy im się powie:Ależ ta drogi\ wcale nie IHowadzi do Memphis,
odpo.wiada ją: - Nie, pan·ie, ta droga nie. prowadzi dn M"'mphis. Ale je-..o.t tu tak±!'! Josh
\A/hJte. który śpiewa w Herlem piosenkę o
„D'z.iw1iym owócu, ktńrym jest c-iało zlincz.o1\'anegG Murzyna, powieszone na drzewie".„
Chcę przez to wszysfl.·o powiedzieć, ?e n ie
b ' n•„ po<iad1iło j!'dn'.'lc „ ~ś n1e
l!l'l tu+"lj nk, c
kcrtrastu . Obol.- · v,v ia!11 wylania s1~ od razu
m,drzec obok hc;~ yo;• y wznos.za s i ~ . c<:>prawd11
j@~""r-z~ !ł~h~ glr;;·-y .a.1:: t1d1.\r:!:'J"1~ i up"'rrzyi,:-e.
Je t eoli f!.:;; y ~ri pol~cy defilują
pię • nuj11~e go.
pe F 1ffh Avenu"" :ze <''\'olennikami t.11kołajc:rv·
ka i w,-pó!pracownikiem . kar<lynała Spel!mana
m1 r.:ele, to w Pltsh11rgu znajdują się ~elki ty
~ięr.v Jnqoslow tan. którzy w 81) procent11rh są
zwr>lenmkami J\.'filrszałka Tito.
Tstnfeją tu publikacje ku chwale papięro
sów filio Morris. pros-zku Pepodent (przed d
po) i P<'psirola /pragnie>nie,.nie zna pory roku),
lecz il'tnicje takż1! szkoła Jeffersona i Social
Science. Nie należy lekceważyć faktu, że prof€-Sorowie ~ Uniwerwtetów Yale lub Barwart
porzucaią ~we wsoa.niale kariery. bv :Z!!. 50 do Jarr«•: na ty d~i-=li ":prow ad:oa r w "~Ti e lff'~ment Jeffersona. ktory twierdz.ił , 7.e nauczać ;
uś·.1·ic:r'ł•·n ~ć n•sy ludowe jsst jed,·nyrn spaso~sm za:!~ .J vran 1 a nas:!ego •forobku wolnoś~'..
C:.y moż!1:i lekce"·azy c O'lre tys i ące n1ło-

·1

1

prawcze.1 w dziedzfon-e przestępsl'\' , 'l'Ykazufa-•
cych najwięks-ze na~ilen·ie a iskutkiem ~weJ ponajbard21ej niP.bezpie~znych od.la
wnechMści
ogolnego pozfomu moralnEqo m!od?i"~Y· w rę
kach 6ędziów, oddanych epscjalnie '.!adaniom
walki z prze!.t pc?o:kią nielelri>~h O ·td:iały
dl~ nielel'1Jch opierają "'"~ prac~ na ··.·~pół·
udziaile kuratora n~sletni h. ktor..,·m moze i po·
W'il"..ien być kazdy. komu d")bro d:m:ka wł.u
nego i cudzego leży na e:ercy .
Znalezienie cza>u i m1-e1sca w swym ży:eiu
1111 n•awi~Mn·i·e kontaktu 'l: il.ajblizszym Odrlrialem Sądu dla 'Niele>tnich I Wi?jście rl.o iespolu ·
kiurątorów nieletnich je1't powill'nośr;ią każdego
prawdziwego obywatela. gdvż dop1·ero wspó!udzial rzynrzika społecznego w pra<:y sędziego
da pełny wyraz akc}i :zwalczania przestępc?:oA. D.
śc:i dzieci.

BRAWO, SZCZECIN

Państwowe Zakłady Przemysłu ~oneekcyJ~

„_

nego w Szcz0cinie, zatrudniające ok. 1 900
sób, największe przedsiębiorstwo przemysło
we na Pomorzu Zachodnim, wykonały plan
roczny w 103.l proc. już na dzień l !.{rudnia.
Wyniki te 1ym bardŻiej za.oługują na uwage, że osia.gniete zostały na Ziemiach Od.zy,.
kanych.
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0.0.ltP. Łódź- Katowice?:~1 ;:!ąz ';c:
1

osiągnięcia wąskotorowców ł6dzldch we współzawodmctw
Katowice jeszcze nie ogłosiły swych wyn.~ ków

Dnia 31-go grudnia z wybiciem godziny
12-ej zakończony został wyścig pracy między
kolejarzami wąskotorowcaml DOKP Łódi I
Katowice.
Wyścig ten jak już podawaliśmy, rozpoczął si ę dnia 22-go listopada u b.r. i objął
wszystkich pracowników obu Dyrekcji.
Współzawodnictwo między wąskotorowca 

mi pracownikami współzawodniczących Dyrek
cji toczyło się przede wszystkim na 3 odcinkach: ::=:.-zewozów jesiennych i zimowych, napraw parowozów l napraw taboru kolejoweco.
Dzięki

e pracy

ZA Wi1\00MlL l~
Związek Źawodnwv R bot.:d„~' ~ l ? · aco"T·

że dzięki

pot\inemu zrywowi i wzmożeniu te~ tym t~rm~em DOKP.~atowice nadesle v.1!nipa pracy w ostatnich trzecll tygodniach współ ki, os1ągmęte w wy~c1gu pracy _p~zez ;,;ląs:
zawodnictwa. swyelęshro o4nleSli łódzcy wą- kich wąskotorowców do DOKP Łódz.
skotorowcy. Do ,dnia 5 stycznia nast~pi ogloPo otrzymaniu komunikatu ze śląska J>Oszenie wyników współzawo dni czą cych Dyrek- damy wyniki wąskotorowców .śląskich.
cji. Nie jest jednak wykluczone, że przed
<Dz)

d
D amy S. 0 b le ra ·. A
8

.

sprawnej pracy Łódzkiego Komit~
tu Organizacyjnego Współzawodnictwa Pracy,
już dnia 2 stycznia 1948 roku podane 2'0Stały szczegółowe dane z pierwszego etapu współ
zawodnictwa. I pod tym względem Łódzki' Ko
mltet Organlzacy1ny zdał swój egzamin spraw
noścl przed Katowickim Komitetem Organizacyjnym Współzawodnictwa Pracy, albowiem, jak do tej pory Komitet Katowicki nie
zakończył t~wych prac klasyfikacyjnych. O- "'
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Zarządu Zv•dą:z:ku odbt?dzie si~ \V da tu ~ 1 J:
r. 0 godzinie 16-ej. Obe:::n . )ŚĆ wszystl;1:h c"l ol'
Zarządu

ków

obowiązkowa

·•

ZEBRANIE

Zarząd Związku Zawodowego Prac owników
S amorządu Terytorialnego i Użyt. Pub!. w Pol-

Oddział

sce,

I w Lodzi zaw1ado.mi.a.• ze zebra·

-I~: ~r~i~~~~~~wan~ytz;~)!~Zl~~a~t;Iłi r~.~b~~~~~
10-tei w lokalu
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Ro~

wŁodzi

i otu~by. - ł' ękn•
ci, kfóay er. '.'-ł:lli

Powitanie
owego Roku w Lodti przebi11·
gło pod makiem ·na$1TQiów we~ela i (\tuchy.
Pomy31nie z11konczC'>ny 194? rok n11 11dr.in·
ku Planu Trzyletniego, powa.P.ny rlorobe.I.,: w
każdej dziedzinie naszego życia. ~tabilizacia
cen wsiyslk ie li' mornrnty <.p.rawil v , ~·
bawiono si~ sz-::te rze i uch , cz„, .la - nu iaformuje Kom JVJiej,;.ka M. O. - oficjalnYch n
baw, zgłoszono ponttd 200. Obowiąt ujące ceny były naogół ściśle przestrze~ane.
Do najlepiej udany ch i na jlicwi ej „ ob~ ·
dzonych" iabaw n\tle:i:ala zabawa w CPnl r"lnej Szkole PPR w saiach \l\1 ojt'lwć-rl1t11 " · ONI.'
w Goi;pod?ie Spóldziclcnj, zorąan i4 '1'.' '"'n'.
przez bratnie organizaci e partyjne PPR i PPS.

slągn.ięcia wąskotorowców łódzkich, pozwalają

przypuszczać, że tym razem nvycięstWo we
współzawodnictwie

pracy przypadło kolejarzom łódzkim.
Na „finiszu" wyścii:(u pracY. obu współza
wodniczących Dyrekcji trwającym od 10-go
do 31 grudnia 1947 r. wąskotorowcy łódzcy
podnieśli swą ·wydajno!Zć pracy na wszyst.kich
odcinkach, objętych współzawodnictwem.
Dnia 1 stycznia 1948 Dyrekcja Łódzka Kolei Wą~kotorowych wysłała do Samodzielne,110
Wydziału Kolei Dojazdowych przy Min. Komunikacji telegr11m w którym mt>lduje, że: .
,Koleje wąskotot'nwe DOKP 1:.ódi. wykonaTowarzysze: Zygmunt SlokwJsz, Henryk Błaszczyk, Slonislaw Polakowski, Jnnifla \Vid1is/;c1
ły swój plan pracy 7.a okrl's współzawodnictwa
'
z wa.slmtoTowcaml Katowic na oddnku napra· Franciszek Zientauki, Stanisław Banaszkiewicz, Stanisława Pręcikowska.
!\"Y parowozów w 106 procentach, na odcinku
Na zakonczenie starego roku w dn. 31 grud. Swiadczą o tym noworoc1.ne ~.Vr?.Paia, ja}: i"'
napraw wagonów osobowych l t ow11.rowych w
odbyły się w wielu fabrykach uroczystości sk'ladali dyr. nacz. l••W. Knli: Zyc1.1: \\ .11n 1
119,8 proc. przy przewozie towaró\V w 166,4 wręczenia nagr ód l odznak pnodownikoni
sobie byśmy w przys z łym roku jos1. ~w l<•t\l\!I
proc.".
pracy.
wykonali nasz plan produJ..cyi11y . .J,1 71' swe1
Powyższe dane wskazują że w końcowym
w PZPW 36 I n agrodę (3.000 zl. oraz legi· strony postaram sit: mojq nonnt; podwyis1.y{·".
etapie współzaw od nictwa p racy wąsk o torow tym ację wraz z odznaką przodownika) o trzy- - Takie życzenia zlo~ył cli r. n•\Czrln r nrn to\~
cy łódzcy zwiększyli wydajność pracy w po- mali tow. tow. Zygmunt Stokfisz, Henryk Bla- Boczkowski Jóief. t1. ,1cz na clwllch l.rv<.n'1ch,
równaniu z początkowym etapem wyścigu szczyk, .Stanisław Polakowski, Janiną Wicil1- k.lóry stale wykonuje 143 proce ni normy.
Podobne były rówh1e~ wsnsl k ir p11.emóprzecic;-tnie o 15 procent, a w przewozie to- ska, Franciszek Zientarski, Stanisław Banast
kiew cz, Stanisława PrGcikowska.
wienia. wy9loszone priez tow., tu w. <ln na c1.
war0w nawet o 46,4 procent.
low. Kulę, dyr techn. to w. Bcned y k la, pr zNI·
Mimo bniku <fanych ze śl;.i~kiej Dyrr-k:::ji,
II nagrod~ (2000 zł. legitvmację i odznal-.:ę) stawici ela PPR tow. KriepJly oi;<t1. ' prlP.l:>lawśród kolejarzy łódzkich panuje przekonanie . olrzymali tow .. tow.: Michał Cha bera. ~a~ol '' iciela Rady Zakłdd iw ej tow. l' ie przow~ k ie·
Candrowicz, Jozef Bednarek, Helena W1s0111- go.
Jr.owska, Józef Boczkowski, Maria Sadlllskl\,
„Damy sobie raaę, plan ftlhrycrn y wykon'\
Przemysł wełni a ny Wiktoria
Retlich. III nagr o dę (dyplom urna- my w przyszłym roku jes,cze lepiej. Bez ko·
nia) otrzymali tow. tow.: Leokadia Dęhic, rzenia si<: pr11'd wiadrami dolarów o wlasn y ch
pierwszeństw o
E.ugeniusz Kłys. Antoni Stolarczyk, Maria Da· siła.eh postaramy się odbudować kraj " - zu·
Wśród tki:ic1.y, pracujących M dwóch kro- Jewska, Jerzy Kraśniewicz, Lucyna Chomińska, kOl'i c zył swe przemówienie tow Pieprzo w sk i,
snach kortowych najlepsze rezultaty w PZPW Józda Skrzypek.
Plan trzyletni stal się zrozuml1ły dla naj Nr 2 osiągnęli: T::ideu~z Korliński (160 oroc.),
Wszyscy oni przeciętnie wy\onywali oa lc>ps7,ych robotników - z mv~I~~ o je<Jo wyStani~łmv t,uk::tsiak (159 proc.),
140 do 180 procent normy. Ale i te norm
Władysław
\..onnnin przodowni::y pracy żegnali star y rok
·
(B)
' Rzepkow~ki (150 proc.) i Wacław Linczewski jeszcze nie zadawl\lają przodowników pracy. i witali nowy,
(143 proc.).
W PZPW Nr 3 picrwi:ze micji::ca zająli: Ste
fan Re1<'kw.~ki (140,8 proc.) i Zdzisław Tomczyk (138.1 proc.).
W PZPW Nr ~5 ni:i czoło wy~tmcła i.ię MRria B<u1cz;ik (l:i5 prnc.). Dalszp mi".i8Cił zi:i~
jf'li : Bole-slaw Si:.vmcniski (147,5 proc.) i Wł;i
dys ła w Magi<>r (147.3 proc.).
W PZPW Nr 1 w~Tóżn '. ly się : Alfr•da CiNa podsta"'•le orzeczeń Sądów Wspóh:awod }lroo.), En~f'nii Bt>nlm (snowacJilta - 1'7R,5
szewska (147,2 proc.)
Zofia Frankowska uictwa w Prił'myśle jeJ1wabniczo-g1!.lanteryj- _proc.) i Hllarrm1:1 Zl'mlerowl (majster tkacki
(141.6 proc.).
n:rm płerw:.i;zp mlejsoA. w Państw. Zakł. Frzem. - H0,9 1noe.).
.Jerłwabn.-Ga.lanter. Nr 1 w Łodzi ur.:vskali:
w PZPJG f,ódź-Pohidnle plerws:te mlejsNA ODBUDOWĘ WARSZAWY
173 CR. zclohyly: lrt>n11 Szymll (161,5 pro<•), ~~ugl'Członkowie Z wi ą1ku Sekcji Rzeźniczo-Wę Edmund Wróbl PW!lkl (tka.cz plm1zowy prnc.), .lózl"f Staw"kl (tkitez korto\VY - 1!18 nla l'lll!Jowsl>;i. (16!1.5 pror.), Slłrnlslaw J11Urr.e.l
nJiniars kiej zł. 10.600.
proc.) I Maksym Wizentał (snowacz - 16'7,5 llZPk (168,ll' proc.) i Iz;:·rI.or . -nns~ko\~'!ki ~UM
NA KOMITET NIESIENIA POMOCY
proc.).
~roc.). ii \\ PZP,JG Łodi-rnlnoc:. G -nO\\ efa
· STRAJKUJĄCYM WE FRANCJI
W PZPJG Nr 8 w L odzi pierwsze mleJ'u)!I , obrrak (155,1 proc,). Włacly.;lnw Pąko'T~k.i
Pracown icy i robotnicy f-my My ~lih o r sk i
przyznano: Wandzie Olszewskiej (tkM:.ka, 4 (169 proc.), Pehurl;1 Fr11ncls11lmwska (168,8
S-ka - Lódź, Wó~-:z<>ńska 129 zł. 4.850,
krosna - 152,2 proo.), Zofii Dębowskiej (155 proc.) i Ml\rla Biali\ (1&7 proc.).
·· ·--... •-• ··

własnym,
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Sylwester i Nowy

!

...

it

„

Nowy 1948 rok spotykano wszc:dzie, n'w11t
w lódzld ~ h szpitalad1. W sznitnlu wo ~ ~ \ nwym
przy ul. Żeromskiego, w któr ym leczą ~ ie żoł
nierze ranni podcrn~ działań wojenn •eh. n - stroje noworocine staiy pod zn aki eom ~·i:-z:o96l
ne110 1hli).1,ni11 lullnusd Lod1.i z wnjs!d t'!m.
Ollnzy1ni•1 Ś\\ iPtlier, szpititlil wvpt>lnili powia
c,11;,icy 1111 id1,iwi,1 żnlni pr z
Do z" h ran>rh
I" lN1ii1wil kilm cntlilnl s1.p1t,tlcl ppłk . Sain, '-Y·
cz:1" 1a 1111vm i.1ilni PIZ(llll hy i•tl.. najpręd1(• ;
J•O\\ 1\idll ·do :t.<11,1wla . D1il'lnir spi s ały się
oh1w;1t.>lki z Liqi l\:.-1hil'ł , 1·1J.i1il:1n\ic PCK. TPŻ
stai uni 011 : k 1,·, 1 vc h u1 rn dzuno I<: 111nu ystość
5) 1110;;11,1wn w 'i» pilr!\111 , l 'liu1 1.y' i 1nn ni ż o ln!"
u,i ohd.t i O\\ •\H l :w-; t,1li p rt ''" l11 d n , 1 ~c I:.odz'
pnczl„ 111t1 ,,. k tuq eh nie h1 ;il, ł o pornilt ańci i

I

\dttJ..

1oe _ v lw n;;t rowa 11J>h 1H:1a 'ł''' kD]nie , hN
wv p.t.l k."111" i z,d\luci•11.
P11 qulo\\ ,,
th• i ), ie nri1 ic· liln t •li.u ir dn e ·
pomu.:y 1't .111 ct s1.l.: uwi łlit • tli 011iowi, który ·w
1ust iuil! nowo rncrn~w 1w d wpJ ywe m alkohnlu
do;;tnł >it;· pot! I. 0)11 Wlll.ll l1 il iu .va iO W C'Cf O i _.:
na si: u. ,:śde
1luw ;tł . niet.ntl c :>ne~ri ty l':ri
uszkorl1.l'ni 11 r·iala. · S t1.iża cy pl' lnili sl ui.bE; rn z;•
·.Jonqcydt O!fttll'll' ~\U l'C f' hnin kui:: h. Br t 10
1
jcdy ll'. oqi1•1\ z j'.1J..ln1 mi <' li · do cz y ni enia t 0
s1cn:słi\\l'j noLy. Hówni1•ż i J\lili r j" Ohy 1"n!~l
~J...~ lltl' wil'l <' 11ii.tltl plltc,v. Do J.. ,1m r ncl y rn i' i·
skit-i /\!. O. ni i' , pl y11:1l .i1d jcdr n m chlun~rl:
n puw.i i. nit•j ,.1.1 m 1.1J..1tw. niu s poko j u.

walczy o

I

Przod.o wnicy
w

~:.;ó•i 1v~qo

-:zlon~Ó"·\~

.acy

p~zemyśle jedwabnlczo-galanteryjnym .

W PZPD1. t G. Nr 4 w f,01M nilgl'adrone
µienvsią nngrortą : .T11z('fn nocly1•hn. Fra,m:lnka Holwek l M;irtę Leblorlę. a w PZJ'.IG A.11 lor.lego Blocl1:" (tk!H'z - 183.!l pro<'.) I .J1izd11Uolw e!\a (m<'„l"fcr ~ ltlH'kl - 13fl.7 proc.),
w r~ii~I\\, Zk<!n, ?.akl. Prz('tnJ" lll l'a i·
111 nnh·r~·.itll'IHI !.IHl:i;-~ołnrJ nlc pil"t'W S7,l" mic-j:
sN llll,l'Slqi.11: .lm„„f Gn„n y (H< ~u:r. ws1;i?;ll.J, Hi;lenn J>r:rl'nJilł'sl'~ (sno"·nrilta) , ArlelR <~11rwoń
:< koi (ln·.,,r•Yi.brl'fo\) I Jrh•f P.l"lc ,, i-"l ~koronc-inrl), " w P?.l'rzc , P<1sm•rnl. Lil•Li·T'ól"loc:
111
lrl'na L;lRot11 (tlrn1•r.l1a W!ll.) i Maria J<nh.t 1'k>

I

I

Zakątek

wiecznej u;io.s11y

"

lmiarn"a w par~u Zródlis a

W&paniałe okazy należy przenieśe do odp owi dniejsi~go budynku

'

Ani jooień, a ni zima, cho<:iaiby najmroźniej-I a następnie wykopano g.pecja1ny dół. w ·k.tórym
nie zniszczą wi ecznej zieleni. nagromad?o- mieści się dolna część pa•! my, tj. „doniczka"
n ej i bujuie wypełniającej ks,cik wiecrnej wie· o.„ półtorametrowej średnicy.
...
s.liy - palrniarnię w Parku "'ródliska.
Jak wyjaśnia k ierownik palmiarni możn a
Przejściu ~ rzeczywistości je$lennej. z jej z całą dokładnością, "lb!ietyć wiek takiej np
pluch4, r:h ło dem I iamie ra j ącą natura pod dach olbrzy miej keucjl. Co rok po utracie korony
palmiarni, to w auy5zy wraż enie cudownego liści na korze palmy poz01;taje jasno -zielona
snu;
obrę<"2 . Ile tych obręczy - tyl~ lat. Na:0za
V\Tewma tn: palmiarni wita zzlębnięlego keucj11 ma 25 takich obręczy. Jut jeszcze
gpacero 'l'·k za qąszcz drzew. wid yw M1ych przez młoda.
.„W pa)miarnt panuje temperatura. 24 ~top·
niego ccr naj·.vF ei na obrazku, w kinie lub w
wyob ra żni. , Olbr zymie, kilku i kilk·un as tome· n i. Mi mo to jest ona za niską dla pomyśl·
łto we keucje, lfl tanie, szameropsy i ar ekki - nego rozwoju niektóryd1 roślin podzwrotniko·
innymi słowy, pailmy najrozmai tszych kszta·I· wych. Filodendron - roślina błotna, 'I: po·
w pus zczy osiąga
tów, z liśćmi na w zór akac jowych, tyL'lco macz. wietrznymi korzeniami nie, znacznie w1ększvch, lub w ks2'1tałcle al- długGść kilkudziesięchl metrów, tutaj wyró.;!
brzymiego wachlarza; na długiej I mocnej ło· do jednego metra. Palma kokosowa osi ągnę·
la wysołość„. 50-du ce.ntymetrów. Za to laurudydze - tworzą gąszcz ni e do przebycia.
sy, drucony, a pr:r.ede wszystkim agawy ro~n4
Nie:kt6r:e z t~h palm ~oją tutaj już od d wu- okazale. Przy okazji dowiadujemy się . że
dziestu lat. Rozrosły si ę ta'.k , że nie można ich 11gawa bynajmniej nie kwitnie raz na sto lat
jut la~e.m wystawi ć na „świeże powietrze". Dla i nie ginie po okwi~nięciu. Również ku n ie·
jednej z palII" z gatunku a.rekka, szczególnie małej radość! I dumie dowiaduje-my &ię, że ta~elit.tit! i dobrze „czującer się w cieplarni,
kich palm nie posiada l'rawet słynn.a palmiarnia
~a hvro .nodwvższvć najpierw.szklany dach, w Poznaniu.
·
Sl.<i,

1

(11łi < lonl<llrk~).

W P11 n!<t w. Z tlił , Pr i em~' · Fira nh." Nkl~,;:o
l\nr. w 1-,o<l;r,l pierwsze mleji;ce zflub l Fl'anrl'l"lPI . Ros!i'1s ld .
, ątly w111lćl7AW11fl:! lrtwn
01·r.~c1. enia w Pańi1t. Za l~ ! .

'''."dl'ły

r~wnłr-:~

J'r:irm. ,ll'dW. G~l.

Nr 3 (w To11111szowitl. PZP.le; Nr 5 Iw Ria A tera z je;,zcze jedno„. '1'.> paniai e te pillm ). , Jynlst ll> ku) , Pa_11s tw. F;tllr~ ce I Juszń•\ i AkM fK?.I"•!). p ;••.·"· z~.ltl. ~·p i.. ~r 7

a:;w.·:~'· s torc::yki , k tóre JUŻ tutaj rosną 1 kw it · mlloi\ Nr 6
ną od :o lat, ni ed, ~fęD_.ne s ą dl a oka ludzkiego

21

Budym'k p11lm11\rn1 j!"c:t Ut m '!l~'. by mo ~ n'I po · (l\ali ~l ,,, P~1ht. ('"nlt ,ln,·ch z , l\:1 d~ l' h :!l' bud wać w nim "l~je , ławk i ba;ien rofon wod- ~" wblu N;:1 lur~tn"• 11 (l lil2nnw 19 k) , f~l'JC
nv cli i! p urządz eń , k to rs po zwolil yby na udo · lir li (N!'w~ Suda - Jlnl>l.• l~• k}, P~ ·;·ł ·.~-. F.t
St<1p11 '~ nie ~zerokiemu oqolow1 podzl''l'ianie te- "ryl)f n~· w1nń ~· ,;,..,, ~n l'ńi k1rl N1· 1l ( "'""'?qo uro('zsgo z11li;ątka.
ry - D. ~ l it k), 1";7,1.'.lfi r J ~
'''l""ill {!r1Tymrz11sem pi!lmv rn11ną ~nb i e . .nie wiadcim" r - O. &lą.@lk) i PZP,lG Nr 15 Z11 gl)n;9 dla kogo i poco. Utrz r m anie kh przy t.y<"iu n. Sl1111k).
k~.sztuje, pokaż,ne sumy, kt óre m oq~yby zwró :
Lricznle \V nrzcm,• i l<• ,ierlwahnkio-l!'ala.nłt! ·
c1c opla:• y wejs~la.' a tysiące ludz.1 w !:.od21 I ''j 'j nym pnyznh no <19 pierwi;;zy ch 49 dru;lch I
o storczykach i ich zapachu ledwie alyszaJo,
t :r.„ri h
... ··d
'
49 r • c nn „ 0 •
a palmy widzlll'ło w Un ie.
. Ale n iedługo - uw agd , mieszkańcy Łodz i I
Zdoh~'W<T pl..rwi;1r,ęo mi r.liil'11 ntrr.~ 11wwati
Palmy z Pdrku -Zródli<: ka po wędrują do olbrzy· po 3.000 z ł. tyt preml11 ora1 ho nor ow. odzna ·
miej palmiarni. która m ieści e1 ę na teren ie 1ed- k~ .,Pror!7.o'1_nika Prill'y·• Cwr: 1. i : gltymar} n
nej z lód~ kich fabryk . Copr11wda, dyrekcja te j prawnlającą clo .J ~j noszl'nia).
fabryki jeszcze broni się przed zajęciem „jej"
palmiarni, ale wszelkie znak i na niebie t zieNR.,,wi.•li:i ulohy" 1·•h · fl n i irh mi„.!'<. lw:·mi 1%karn j ą . że i dyrekcja zrozumie. iż jednak n 1trodr.nn3·ch 11re1nh pieni il.~ą, w wy~okmki
miejsce palm jest w odpowiedniej palmiarni 2.000 tł t ocl:r.11a.ka.tn.1 •.P r iodolvnlka. Pncy"~
i ustąpi. ·wtedy Łódź posi ądzie jednii z na j- orai zdob:iwców trzec!cn m!eJ!!;c (wy11 ~r rn:izo
piękni e jszvcb palmiuni w Polsce. A to }eat nycb dvp lom11nl uznaniaJ post11ran1y sit: catez c:oś.„
(ńz.J l mi ~śc!tl •· ntlur ~ 1n llżli>wcścL
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kiej pracy i wielkich wysiłków c~lego
naszego narodt1, a. wraz z tym 1 n~- , !

•

I
I
•

młodzieży.

się

sze}
Chlubimy
tym, .ze
wielki był udział ~w1-ow~ów w d:iele o~budowy kraju_·
wia czy 0 Y~
potę~ny n~r~ :Vyscigu ~racy, z nw:ze1
pow.siały mic1atywy, swrndczy ~Ja~d
'Kra1o~~ ZWM-u, . na którym ~a1wię.ce}. m1~~sca pośw1ęco~o. sprawie. kon solid.acJI całej młodziezy. ZJednooze~e mlodych w walce 1 odbudowie
wspolne~o nasz~go domu
Polski
Lu_do~eJ. P~ome W. naszych sercach
wielki .ent~z1azm ~1ozdu.
. ,
.
Z \~1elk1m kapitałem młodz1encze'.
energn, 11 odwagą wkraczamy w No
·
wy R 0 k · M asze~u1em.Y.
~. przys~ I.00'ć~
lml~ nasze brzmi. „Mili.on · „Mi.lion
Io Jedno z haseł Kra1owego Z1azdu

ZWM.

Wcląqnąć l zorg~nizować młodzież
pozosta1q~q poza ramami organizacji,
nauczyć /q jak si~ kocha OJczyznę

l
jak .się pracu1e dl~ OJCZ_YW'('
Wzn:acni? nas to prześw1aclc~eme, ze
nii; 17st7smy na drodze nasze/ osamo~
t~;,e~1, ze kroczą obok ~ns OMTUR,.Wi
c1 1 Z.~.D. Prze~ wspolpracę ~o 1edn~ści. Oto drugi postt1!at Kra1o~erto
Z1azdu . .
faklów. ?odziennego zycia,
z pragnien młodz1ezy, wyrasta na.sza
wsp~Jpraca, wyrasta persJłeklywa 1edności..
.

Z.

Srruało

spoglądamy w przyszłosć.

I

I

t wają przygotowania do należy wraz z krzesłem udać się do sali re·\
Po tym mówi dalej: - „To podsumo•wa!llie
{1!9ilymacji. Już od ty· kreacyjnej . Po chwi\1 sala wypełnia się człon- wyników dwulet~iej pracy wprowa~za nas
~I godma każdego wiec-zo.ru świ etlica ~apeln ;a kami organizacji, pozostałymi uczniami i gość- w nowy okres życia !11aszej organiizacjł, o któ·
I się młodz i eżą, która aktywnie pracuje, by mi.
rym mamy prawo sądzić, że przynie6ie nam
l ur 7 ąctzil ją jalk najlepiej. Jedn i d~kOlrują saKol. Dobrzv11ska i.agaj.a uroczystość, mówi szersze możliwości rozwojowe i wzmocnienie
lę, zastanawi ając się jeszcze tylko nad napi- o osiągnięci ach .kola: ·: ·dość dtugot~walą nie-, nas"Zyc.h_ kadr _orgaillizac_rjnych:. Dzisiejsza uro·
1!1 sem,
który nalel.y umieścić pod z.nakiem ufność ze strony kolcgow niezo.rgamzowanych azystosc wym iany legitymaCJI tymczasa_wych
~ ZWM. Ale n i edługo potem, pod portretami i nauczyc ielstwa udało nrim się wreszcie prze· na stałe jest sprawą ważną dla 'kazdeg<J
li Ha·noki S awick' ej i Janka Krasickiego w id,n ' eje łamać.
Dowode m tego bvlo masowe ws tępo- ZWM-owca, a w dziejach naszej szikolnej 01białymi lit1?rami: „My nowe życie nie5iemy wanie uczn iów do koła. Liczba członków ga•nizacji ma nieomal symbo.i.i<:rne znaczenie."
o I i mowy ład„."
wzrosła w swoim czasie do 60-ciu i nawet więNastępnie oznajmia, że na sali są obecn'
Tl - To są słowa z naszerio h)"mnu - powiRda cej. Wpłynęły na to szczególnie zorgan izo· rzłon!rnwie ze wspólpracującego z nami koła
mała Baśka '- wypowiadam ie co tydz ień .Po; wane sc_kc!e kulturalno . . oświ. a~ow~ i spor~o- ZWM przy firmie „Ferrum", iktó!"ly w dniu
\~1 zeb r~n i u ale n gdv dotąd nie odczułam ich wa do ktore~ wstępowałl uczniowie tak me- dz isiejs.zvm także otrzymują Sitale legitymacje.
r- tak jak ' w tej chwili.
•
' zor9~nizowani,
'
J jak i ~rzeszeni.
Po vuspiewamu
-" ·
· h ymnu ZWM·OW1!90 !1>'111
...... _
~·
- Nic dziwneqo, w świebncy panruje atmos-1
„.Zorganizowana przPZ nas bibliQfeka, li- zabiera profeso.r Stankiewicz:
ft fora pracy, każdy może s i ę wyka7.ać ,swoimi 1 \".ząca w chwili ohPCnej 200 k,c; i ążek, zehranyrh
- Jesteście pierw&Zym, mfodyan pok.oil.e~ zdQ1 lnościilm i, to nie tak jak było prz.ed woj- 1 przeważ·nie ze zbiórek, jest oddana do użytku niem PoJ-;1ki Ludowej - brzmią słowa profe·
~ ną„ .. _ myśli głośno Miell'O'k. Sam je-st głów- 1C·alej szkoły.
.
sora. - Starajcie s1ę utrwa\.ić osiągnięcia No·
... Zorganizowany obóz wyponvnkowv w wej Polsiki przez codzienrną, sumienną pracę
1 ,~ nym rlekoralorcm i uczy innych tej sztuki.
i
Dr 7 wi się u<"hylnją, do uszu dobiega mefo- cza-.;ie ferii zimoWY<'h w roku 1941) w Wiśl~ w szkole i fabryce (oik:Jaski). W imieniu całej
\1\ dia knjaw i,k a. To nc<;ZP l<nlP~nPiki i k0lPdzy pozwo·li! ' wyp.ocząć 30-tu uczniom, w tym R~tly Pedagogicznej życzę Wam, ZWM-owcy,
(') uczą się tańca . Tam rej wodzi Wie1'iek Glo- 18-tu niezo-rganizowanym. ·
d11ls?:ej, owocnej pracy 111ad wychowaniem noO wacki , robo•tnik firmy „Finster", który sam
„.Wielu kolegów z naszego koła ukończy- wcqo crlowieka (burzliwe ok.laski).
•
~~ zgło.;ił swą po mec.
lo kursy instrukto•rskie i 57,ko.!en;owe. Na
Kol. Kluźniak
przedstawiciel Za.rządu
il
Je.s·t sobota, dnia 20 grudn;a 1947 roku . pierwszych wakn.cjach, tzn. w r. 1946, kur" in· Miejskiego ZWM, przypomina słowa kol. KoW szkol!l pa.n uje nastrój uroczys ty W każdej stniktorski w Sopocie ukońc-zyJo 9 osób, walskiego ze Zjazdu ZWM: „Żadna praca spoe klasie rzucają się w omy lśniącobiale koszule w tym samym r:za~ie 4 osoby były w Cen- łeczna nie t!umac-zy z.lej nauki, dobre uczenie
~ i czPrwone krawaty.
lraJnej Sz-kole ZWM, a jedna os·oba - w Pol- się jest ·spełnieniem PQWażnego obowiązku
K
. o.J. Dobrzyńska czyni jeszcze ostatn;e skiej Bryga.d zie Pracy w Jugosluwii. Na fe- w odbudowie kraju". Mówi też o naszym sto·
przvgotowania.
riach letnich w -rotku 1947 kul'S szkoleniowy snn'ku do innych organizacji młodzieżowych·
Jest go·dzina 6.20. Dzwone-k oznajmia, że ukończylo 5 osób.
„Nie ma ró?.nicy w inteTe.saeh u=ia OM TU0

\U

J ·

d ty

dni

~. uroc~~s~j wi~ian;

J

Hi

e

J

I

~~~~y~as:;chw:~~
J !:~~~~~' ~~!~::i~ ] 4~1~-2· -~ -pro·-·c-~·•.•- -n-·••~o,~m. ,.--- wykon.ała,_
jeszcze
trzetia
wysllków
naszych
l trudów. Nie przeraża nas Io, lecz
radt1/e. Jestel•my bowiem organizaciq •
·
·
'/k ~
wal k i ,wiemy, ZP w prncy 1 wysr u
budujemy nasz dobrobyt, naszP 11i:czę§cie.
•
W. G.

Dk_a_ ~~~~:~~e:ow~·o;:~e~a~r~~~i,
z~~ 1:1~Tzie~o~
wej.
·
Kol. Os iadaciówna mówi m. in.: .,Nie oceniamy kolegów według ich przyna1Pżności partyjnej, ale w zależności od ich srtosunku do
J>racy, od ich realnego wk\a.du w odbudowo

1Chl!rka, współnwodni("ząca z ·„Taśmą 29",
os'.<tQa również dobre wyni.l;:.i. I tutaj początkowo p•aca szla dość ciE>,żko. Zorganizowano
W
tk'
ł rl
b tm'
wvsc1g pr~<"y.
.szv 5 ie m o. e ro 0 ' ice
pracuią z zapałem i osiągają coraz to lepsze
wyniki.

,.

Kronika .organizacyjna

..,
Pols1ci Ludowej".
Nast1?pnie przewodnk7ąca koła - kol. Do,
brzynska, przystępuje do wymiany legitymacji.
Otrzymują jeszcze legitymacje
koledzy
z fa~ryki „Ferrum" i część ofkjalna zO<St.a.je
za1konczona wręczeniem nagrody kol, Kubi.lfowi za ofia.rną pracę na terenie koła w posfa<;i
3-tomo~ej książki pt.. „Poe.mat pedagonir:rny".
5-minulowa przerwa jast wvpeh1iona śpie
wem całego kola; słychać z korvtarza:
· „Jesteśmy młodzi i świat jest przed nami,
przPd nami Polska i przed nami trud„."

Na czoło wybi1jają się ko·l<?żanki: Krystyna

Dnia 21 i 22 grudnia O·dbylo się w Zairzą
dzie Wojewód'?.ktm dwudniowe seminariuTll
przewo<lnim:ących, kierowni'ków org. i re.f. mb.
Za.rządów Pow. I Miej1skich Wojew. lódiliego. Na sem'.nariach został omówiony cało·
kształt zadań stojących przed naszą OTgainizacją w terenia i drogi realizacji planów. US>ta·
lo!llQ plan 7 kun;ów s7.lwleniowych aktywu
ZWM 12-dniowych (w .,i.yim 4 z „Wiciami"),
Janina Borowik
6 kursów wieczorowych 6-ciolygodniowyich
(w miastach wyd11ielonychl oraz p.racę specjalRf'·7m:iw:ając z tQw. Sobiera;ską, maistrem
n1!90 koła prelegentów, które roizpoczn'e swo- laśmy ZWM-owi>j w „O.<lrodku Konfekcyjnym
je pierwsze posiedzenie 10 slyc7.inia. W akcji Nr 4", dowi aduję się, że w pracy wybi/aią się
mobilizacyjnej ustalono plan pracy 3-miesięl'"Z· kol. kol.: JaniIJa Borowik, Helena Czuprych,
nej, przew:dujący wzrost członków o 16 OOO Genowefa Michalska, Damrln Miclwlowicz, Ka(do 30.000 czło.nków). - Po seniina·riach od· zimiera Hochmajster i Krystyna Królak. Tow.
była się wspólna gwiavdka.
Soibierajska opowiada nam: do wyścigu pracy
27-go grudnia odbyło s.ię otwa.rcie lmr<>u I '.obot;i~c~ przv,stąpiły z. chęci~. Dziś z. przyAktywu Szkolnego Woj. Łódzki€9o w Swie- 1emn S{' ; ą stwierd~am, ze moia praca nic po.radowie-Zdroju na Dolnym Slą;;ku. Kurs zo- «zh na marne. Dzi.~ przodowniczkn taśmy 29,
Janina Borowik, osiągnę/a 412 proc1mt normy,
s·tał obsadzony ponad plc;..n, osiągając liczbę r:o tym więrej zas-lnguje na podkreślenie, że
160 wybr·anych aktywistów.
rracuje o·na tylko 5 godzin, poni<>wnż uczę
25 grudnia odbyły się w Konstantynowie .szcza do <:z'l;:oly zawodowej. Taki fakt wska·
zuje :na wymbiPniP spoleor.z.ne rpłodych prawy6tępy Sekcji Dramatycznej ZWM przy licrzcownk, które wiedzą, że pracu]ąc wydatniej,
me 1ZgromadzoJ1ej publiczności, która ~ywo przyśpieszają odbudowę znisZ1C1Z-OneJ wojną
oiklaSlk:iwa!a doskonałą grę młodych ZWM-ow- Polski.
W. G,
„Taśma",
skich artystów.
gdzie majsŁro'\vą jest tow. Pie-

Młoda

~~~ -

.

1

• ~~ł~D~~ 9

;,co.„

z-w· ~'!·

Pietr?.Ok, Alina Fn 1ek, Halino Marci nkowska,
·rrena CiPrłowska, Strtania Pawlak i wiele innych. Tow. Piechuoka również z zadowole·
niem siwie:·rdza postępy w produkcji. Początkowe niendo•wolenie i niewiara we własne
siły ustąpiły m cie.ca zadowoleniu i sa ty.sfakcji z wykonania planu.
A. M.

PCWM-Szkola Młodych
,

marynarzy i rybaków daleknmorsk;ch

1;kiej oraz celem wychowa.n.i a przyszłych marynarzy i ' za6ilania kadr zawodowych po.li;k•ej
ma.rynarki handlowej W· ramach szkół zawodowvch.' tj. Szkoły Ju~(Jów (chło[l<'ów .n'Hętowych) 1 S:z,koły Rybakow Dalekomorsk•ch we·

po 1rtowy~ .. 4J w Dziwnowie na końcu półwye
pu w reionie osady rybackiej,
Przez wymienione ośrodki Państwowe.go
c.e.ntrllµl Wychowan•ia Mo.rsikiego przewinę!<!>
się ~lrs-ko 2 ·500 chlopców, uo:estnilków 3-tygodmowych ku:-sów pracy rnon;kiej. Przeszli
oni. pneszkolenie w wiosłowaniu, „ rybolów1'tWH'. oraz prar;ich pr 7.el'1dunkow '<"h .
o.h ecnie r~zp?CTął się w PCWM nr turniej
Szko1y, w ktoreJ chło·pcy ks-ztaką się na przyszłych marynarzy .

dług pia.nu i programu, ustaloneg-0 przez Mi·
nister6two żeglugi.

1~---·--------------OGł.1\~?.~TCIE SIĘ

PCW1'1 to skrót nazwy Pai:istwowego
Cen'rum Wychowania Mo,r.skiego,. które zos.talo utworzooie 1111 wio~nę 1946 roku, celem
b~ośredniego zbliżenia polskiej młodzieży
do morza na specjalnych. kursach pracy mor-

Ośrodki PCWM'znajdui'\ się: 1) w Gtl.yni ·1
nad Ba6·enern Jachtowym, 2) w Szczecinie D"l
nabrzeżu „Sno•p" w St.olczyn.ie w reionie (>Or· I
towym dolnej Odry. 3) w Łebie nad kana.łem

ce

Violetta z Armen"i

I

W ,,GŁOSIE

ffOBOJHICZYMU

najpopularniejszym dzienniku W11101·ewo'
r1zlW/·e
"
li

ny : m_ó':"ił mi stale'. że po~innam kształ?ić republiki, Danieljan. Pieśm "' jej wykonaniu
podtrzY11T1ywały n.a duchu
niewielką kolonię •
dywal przy kominku i akompaniował mi na arme1iską w Sofii. Otóż teraz Ajkanusz Daarmeńsk im, narodowym instrumencie - saze. nie! jan jest profesorką konserwa<!Qrium eryWie-lka saila Teatru Opery i Baletu w Ery-1 brawa zmuszają V.iolettę do bisowania. Wy- Cierpieliśmy bardzo nad tym, że żyje- wańskiego i C?:uwa nad rozwojem gł06u Viowaniu, stolicy republiki armeńskiej, rm:brzmie- biera w tym celu tęskną pieśń Dargomyżskie- my zdala od ojcz_yzny. ZwlaiSzcza ojciec bar- letty.
wa niemilknącymi Olklaskami. Młoda śpie- go „Smutno mi".
dzo cięiiko pr:zcżvwal okres drugiej wojny
. W roku ubiegłym Violetta pneszłn nc; druwaczka, która właśnie odśpiewała' arię z „Sam- Smutkiem prze.jmnje mnie to, co ciebie światowe.,i. „Tam walczą. biją się, a my„„ gi rok konserwatorium z samymi piątkami ze
60'I1a i Dalili" St. Saensa, kłania się wdzięcz· cieszy.„ - rz;aczęla śpiewaczka z ta.kim bólem W najgłębszej tajemnicy przed sąsiada.mi wszystkich p.r.zedmiotów.
nie wiwatującej publicz·ności. Cała republika i ro:z,paczą w glo-sie, że cala safo w oka mgnie- i z:iajomy.mi .słuchaliśmy .at~d!'<.ji radio"":ych
- Niestety: w tym roku nie bedzie lepiej
sza.Jeje za siwą ulubienicą o skomplikowanym niu znieruchomiała. NajwyżS1Zy to chyba suk- z 03czyzn;-', mowtących o c1ęzk1ch roiagantach
śmieje się pani Danieljcm bo już lepiej
nazwisku, Młodociana diva nazywa się Violet- ces artysty, gdy potrafi wytworzyć nastrój z zaborczym hitlervzmem. Ojciec marzył o być nie może . Jaiką ta dziewrzyna ma piękną
ta Jutuczżan.
wspólnoty ze słuchaczami.
powrocie do kraju_ zarm ·nc 7.wyciE',.stwie i cią- przyszłość: skończyła przecież zaledwie dwaDyrektor
erywańskiego
konserwato.rirum
Historia pariny JutuC?:ża.n i jej rodziny jest gie o tym tylko mówił. Ale nie doczekał zwy- dzie.5cia lali
muzyc:zinego jest nieco zażenowany. Zasa<lni· nie tylko interesiująca, ale w .pewnej mierze dęstwa. Zmarł na rół roku przed oswobodzePurpurowa kurtyna Teal·ru ()pery i Baletu
c.zo uczennicom konserwatorium zakazuje się charakłPrystyczna dla burzliwych Io-sów Ar· niem Bułgarii przez wo i?ka radzieck ie.
w Erywaniu idzie powoli na <lół. To '/ioJetta
publicz.nycll występów pni:~ cały czas trwe.· menii. Violetta tak opowi;ada o 6Woich losach:
- Ostatnie 6Woje słowa zwrócił do ma1Jki, skończyła śpiewać smutną pieśń Dargomyirnia nauki. Wyjątek uczymfony dla Violetty - Ojciec mój, Grant Jutuc-z.żan, jako patriota brata i do mnie. Chciał, byśmy jak najszyb- skiego. I znowu w dole rozlega się burza
p.ie tylko nie bu.dzi sprzeciwów, przeciwnie, airmeński, był prneśladowany . przez Turków dej wróci!! do Armenii. Obiecaliśmy mn to. oklasków.
uważany jest za rzecz samą przez się zrOIZU· i musiał potajemnie zbiec do Bulga.rti. Ponie- Mów.I jeszcze: ,Tam lubią i cenią sztukę. DaDziewczę l Bulga.rii„. l'rzvjemniE' . tn ieć talk
miarą. To•też będąc na drugim kur~ie ko1nse•r· waż był zdolnym litografem, orzeto bez trudu dzą c· możność kształcenia się w śpiewie i bę- wdz!ęczną p11bl1czrio-,;ć i ~ak:il perspekly-.vy
wator1um, jest Violetta je<ln-0cz:eśnie aTtystką zdobył pracę w dużych zakładach drukar.sikich dziesz śpiewała dla na;;zego narodu".
przed sobą. Violebta nie żałuje x:el()lfly<:h ;„mlQpery Armeńskiej ze stalą garżą 500 rubli mie- w Sofii. Tam. to, w st-0aity Bułg. a...rii, prz·e. d'
W mrjcięższy<:h latach okll\])acji Bułga.rii w-arów b-ratniej So.fii. Tu.taj &piewać może d\•
91ęcq.nil!
pwudzie~L:X. l<l;tY przysz~~ inai świ1t Spi~a- poznała Violetta a;, auf.!yici.i .ra~i.a arm:ńwe90 swego na.rodu. €zaje, :i.o jest mu tx>brrzeb~.
~& ,ZU.OYłJU td2lie W g01ę: niemilknące fam oił az1eC1ństwa1 af<:l'ec &alii Ó~l mtihrl'al· 'cios ledJiej % 1111U~ltzi1e1is.z.yich ŚD1eww:zek
Jerz.y PJ.a.tew&
- ~-

.
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się na sp1ewaczkę. W1eozoram1, po pracy, sra-

r
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Ważniejsze telełony
" t0-49 Urząd Bezpieczeństwa Publiczn .
13-14 Powiatowa Komenda M . O

10-41 Miejski Komisariat M. O.
10-7~ ~traż pożarna 11 · J ~ Ubezpieczalnia Społeczna
10-70 Szpital Sw. Trójcy
Pogotowie lekarskie: nocne telefony:
11-13 od 21 - 7 rano. W niedziele I świę
ta dyżur dzienny w szpitalu Sw. Trójcy.

----

Redakcja I Administracja
„Gł.OSU

PIO I ~?•:n 111 ~ 1 tff<iO"
Piotrków Tryb, - ul. Słowackiego

26.

Administracja czynna od godz. 8 16-ej bez przerwy obiadowej, w soboty
od godz. 8 - 13-ej.
Redaktor przyjmuje codziennie od
godz. 15 - 16-ej.
Konto cnekowe redakcji „Głosu Piotr·
kowskitgo" w Komunalnej Kasie Oszczędności w Piotrkowie nr. 425.

D robek•
1

W

tow.

·Artur~

co .się n.a w mm ~z1ac no:ą sylwestrową, wte-!
działo tylko dwc..ch ludzi'. tow Marek ~gen.
Spychalski) i ja. Ostrożnosć ta b~ła ~.omec· na z1: względu na obawę dekonsp1raCJl.
Przygotowania były długotrwałe l bardzo
staranne - ciągnie min. Mija! - nawet takie szczegóły jak uszczelnienie okien, dywany tłumiące . głos i urządzeniec wnętrza były
wyk.:..nanie z wielką precyzją W czasie zebra..
nia zarówno w mieszkaniu jak i na ulicy miEIl czuwać oficerowie Gwardii Ludowej, poi
komendą Marka.
w pamiętny dzień, 31 gru!fnia 1943 roku
wszystko było już gotowe: Uczestnicy zebrania sądzili, ie lokal znajduje się na Zoliborzu lub Mokf'towie i czekali na łącznikó· ·
przy przystankach tramwajowych na Placu
Grzybowsk'm, Mar3<.ałkowskiej i Królewskiej.
Powoli ściemniało się. Ws .ystkie materiały
był już na m ejscu, ochrnna czuwała i zbliżała się wyznaczona· godzina - 18-ta.
t
Sądziliśmy,
że
w wieczór sylwes
b' rowy
Niemcy. myśląc o zabawach, - osła
· tą swą
czujność i łatwiej pójdzie rea 11zacJa na~7C'~O
planu. Tymc;zasem nasze przypuszczenia n ic
sprawdziły się. Oddziały S.:3 gęsto krążyły ro
ulicach, a ktoś nam opowiedział, że na m'eście mówi się 0 powstaniu szykowanym na
Nowy Rok' przez ?::::::. Kto był sprawcą tych
piotek nie wiem, ale fakt, że zaniepokoiły nas
bardzo i tłumaczyły pogotow·e żandarmerii.
Chłopcy z Gwardii ściągający na swe pl 1_

wydawał się najpoważniejszy.

Nie w;em czy znaliście dobrze ulicę Twarda i dom pod num• rem 22., dziś są tam gruzy - ale wtedy była to kamienica niepozorna i bardzo zwyczajna. W prawej oficyn'e
r.a d;:ugim piętrze mieszkał nasz wypróbow~ny towarzysz Czesław B;.c.harski, dośw'adc7,ony w pracach kon$pirac;vjnych bojownik.
Jego mieszkanie już niejednąkrotnie oddawa•o
usługi a fikcyjna pracownia rymarska w nim
prowadzona tłumaczyła duże, liczbę interesan- cówki, wszędzie spotykali silnF patrole, dwóch
tów. Zresztą o wyborze tego lokalu i o tym, z trudem wywinęło się od rewizji.

piotrkowskiego

•
• na przyszloś,ć
zom1erzen1a

związku z zakończeniem starego roku i

nowego zwróciliśmy się do Starosty piotrkowskiego tow. Kazimierza Burzyń
skiego o poinformowanie n::iszych Czyl.E>lnikńw
o osiągnięciach i :i:amierzeniach na przyszłość
Starostwa Powiatowego w. Piotrkowie.
Towarzysz Starosta chętnie przystał na udzie
lenie nam odpowiedzi na interer;ujące pytania.
Najbardziej interesującym zagadnieniem,
tak jak i wszędzie, jest sytuacja finansowa.
- Sytuacja finansowa powiatowego związ
ku samorządowego w roku 1947 - , mówi tow.
Burzyński w stosunku do 1946 rok;u WYEitnie
Budżet został zamknięty sumą

49 mil. 336 tys. zł. Budżet ten został wykonany po ii.tronie wydatków na 29 mil. 800
tys. zł - to jest 60 procent, po stronie dochodów 34 mil. 462 tys zł - to jest 10 proc0nt.
Nadwyżka wynosi więc 4 mil. 649 tys. Mu~zę
zwrócić jednak uwagę, że ·wykAzana nadwyż
ka nie jest faktyczrni, gdyż po stronie wydatków pozostały pQważn<> sum~ do 1Jokr~1cia jak
kupno pewnych obiektów w Pioti;kowie, stypendia ·niewypłacone i dotacje na bursę powiatową, co wszystko wynosi ok. 8 mil. zł.
W kasach gminnych jest jednak przeszl.o 8
mil. zł jeszcze nieodprowadzonych z udziału
·w podatku gruntowym i z rozmaitych opłat„
Można więc powiedzieć. że bilansowe zamknięcie roku zostanie dokoneme nawet z pewną nadwyżką.

- Jakle pozycje wybijały się na czoło bud·
i.etu rnlm lll47'?
- Z pośród 13 pozyrji największą stanowi 13 mtl. zł w y danych na drogi publiczne, ńa
stępme oswiata 4 mil. zł, popieranie rol. nictwa - 3,3 mil zł, i zdrowie - 3,lil mil. zł.
- Jakich inwestycji dokonano w powiecie?
- Plan robót drogowych przeprowaclzor.y
był w roku ubiegłym ze znaczną nadwyżką.
Zbudowano i przebudowano 6,4 km dr0g. Odnowfonó nawierzchnię na przestrzeni 33,3 km,
:budowano 29 mostów o łącznej długości 130
metrów.
W dziedzinie oświaty inwestycje 11a bursę
~owiatc;wą wyniosły ok. 1 mil. zł. W dżiale
zdrowia uruchomiono ośrodi:k zdrowi.a w Recz
nie - tak, że o'becnie jest na terenie powiatu
9 ośrodków zdrowia czynnych i 1 w Wariley.rie w stadium organizacji. W Lochy11.sku urządza się Dom Starców.
- Jakie st~·pendia otrzymalt Uczniowie
szkól piotrkowski.eh?
- Przyznano stypendia i zapomogi łącznie
dla 292 uczniów na ogólną sumę 1 mil. 270
tys. zł. Najwięcej stypendiów otrzymali uczniowie szkół zawodowych i średnich . Uczniowie zamieszkujący bursę pow'atowi> otrzvmali stypendia na sumę 94 tys. zł.

________ ______________

..__.

Już w pierwszych dniach grud~ia 1~43 r~k;;. - rozpoczyna swe opowiadante mm. Mtjal - postanowiono, że pierwsze plenarne zebranie Krajowej Rady Narudowe:i odbęa:·e
się w Warszawie. Przemawiało za tym wiele
argumentów, a myemy cieszyli się, że właśn e
stolica będzie tłem tego historycznego wydarzenia.
Tymczasem na ulicach miasta już ad pażdziernika szerzył się niesłychany terror. Pub,· czne egzekucje, wielkie łapanki, rewizje i
blokady całych dzielnic, z każdym dniem
przybierały na sile. Chodzenie z bronią, czy
noszenie paczek z bibułą nastręczało wiele
niebezpieczeństwa. Trzeba tyło być nielada
„specem" od roboty konspiracyjnej, aby umie ..
jętnie wymijać wszystkie przeszkody.
M.:iże więc dlatego - mówi min. Mija! lękaliśmy się o bezpieczeństwo członków R'<dy i długo trwały rozmowy nim zdecydowaliśmy się na wyznaczenie lokalu i terminu
zebrania. z kilku różnych projektów, po wielostronnym rozważan'u przeszedł ten, który

Powiatu

tozpoczęciem

się poprawiła.

ws~om~: eniach

1-sze posfedzen e KRN we

Gen10wefy.
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- .Tak przPdstawiają się sprawy zdrowia?
- Stan zdrowotny ludności jest zadawalający. Już od dłuższe~o czasu nie zanotowano ani jednego wypadku duru plamistego. Go
rze.i przedstawia się sprawa chorób wenerycz
nych.
.
,
.
.
W .Powiatowych osrodkach zdrowia udzielono w ubiegłym roku !l,647 porad. Poza tym
zbRdano 12.896 dzieci szkolnych.
Przechodząc do spr11.w weteryna.rii warto
podkreśli~ opanowanie epidemii różycy świl'l
przez szczepienie ok. 26 tys. sztuk nierogacizny - w ten sposób zlikwidowano grożącą epidem1ę. Zarazę stadniczą w zeszłym i:oku ujawniono u 76 klaczy i B ogierów. Wściekliznę
stwierdzono w 27 zagrodJ'!ch - po wydaniu
jcdnak dość ryisorystycznych zarządzeń epidemię wścieklizny zlikwidowano.
- Jakie zamierzenia na przyszłość ml\ Urząd Powiatowy?
- w dziale hudowy dr0g będzie wykończana droga Mzurki _ Kącik _Rogoźno .. Prowadzona będzie dalsza przebudowa dróg. Akcja stypendialna zo~tanie j"'szcze bardzieJ rozwinięta.
Uru«homienie ośrodka zdrowia w

Kiedy owady

I

Ręcznie będzie miało w roku bieżącym powrż
ne znaczenie dla zdrowotności powiatu.
W dalszym ciągu prowadzona bc;dzic akc:in
popierania rolnictwa, oraz elektryfikarja, radiofonizacji i akcja oświatowa na wsi.
Poprzez specjalne kutsy fachowe slnrnl: się
będziemy podnieść. voziom ai>aPatu aclmini 0
stracyjnego I· :;o;bliźyć go do wsi. C'hlop musi
wiPdzieć i musi to czuć, że aparat pai1stwowy
,iest :r. nim i dla jego potrzeb. - Chchtłhym ahy
chfop powiatu piotrkowskiego czuł sii: ~ospo
darzem w pełnym tego słowa zn:icuniu, ahy
znał swoje obowiązki i swoje przywifo.ic. Troską naszą b<;dzie podniesienie stann mor;ilnego obywateli, likwidowanie pijm\slwa, krndzieży i nadużyć. Akcja uspo1ccmi0nin, podniesi0nia w jak najwięks7.ym stopniu przyclatności po~zczególn0go obywatela dla cał<:>go spo
lf'czeń~twa musi być prowadzona ze nc·~e;::ólnym naciskiem. Z obywatelami o wys!'.>kiej
wartości moralnej łatwo zbudujemy wztJrowy
powiat i szybko kraj nasz dojdzie do dobrobytu.

Rozmowę przeprowadził

K . .J

były

z.

olbrzyarami?

Radziecka Ek.s.pedycja Geologic2:1nego lości owadów • olbrzymów przypomina·
Instytut·u im. Ordonik1dże, która praco- jących wyglądem swym koniiki polne.
wała na Urnlu Srodkowym I Przyura1'u Rozpiętość kh skrzydeł l,\"ynosi okoł'o
metrn, podobne owady ale o skrzydłach
miała zbadać zaga.dini-enie nawarstwienia rozpiętośc.i 80 centymetrów znalezionQ
złóż różnego wieku ge-0k>gicmego czyli w warstwach węgla kami1ennego w
qfratygrafii geologicznej.
Commentrie w-e Francji.
Pracę tę przeprowadzono częściowo
Uważano <lotąd, że takie. owady żyły
na J>9dstawi-e badania owadów wykopa· w okresie węgla kamiennego t.J. 335
liskowych, gdyż jak wiadomo, każdemu milionów lat te.mu. Ba<lainia ek~perlycji
geol?gkznemt.i, okr€8owi życia z1emr oo radzieckie_! wykaza./y, że istniały one I
powiada okreslcna flora t fauna.
dużo pqźniej.
Otóż ek~~dycja prz~prowadz~j_ąc
W w'yniku ba<la1i ekspe<lycjl mozna
badania w m1e1scach, gdzie 200 m11lo·
nów lat temu. w permskim okresie ży· obecnie ?stalic w1ek warstw, które doda ziemi, znajdowały się zatok1 morskie tąd tiwazane były za „nieme"
i laguny przybrzeżne znalazła pozosta·
----

- min. K. M11ala

Tvw. CzC'sluw BlichC1rski i tow. Czesława Bli·
charska, w których mieszkaniu w Warszawie,
przy ul. Tll'arclej 22, odbyło się 1-sze posiedzenie Krajowej Racly Narodowe}
Dochodziła godzina
cząć działać, delegaci

18-ta i trzeba było zai uczestnicJ zebrania już
czekali na umówionych miejscach.
Wi"czór był ciemny, mroźny i śnieżny. Powoli pu,<loszały białe 'ulice, ludzie śpiesznie
szli do domów. Marek odprowadziwszy dwóch
oficeró•\ na lokal, poszedł po uczestnikóVI :i:ebrania. Zastrzegliśmy, że nikt prócz nas
dwóch nie bqdzie miał prawa ' wychodzić
mieszkania, v..ięc tym samym tylko my mo.!;;liśmy byl: łącznikami.
Gdy przyszliśmy z ob. Biemtcm, noszącym
nn ten dziei'i n:izwisko Jan.uwski, oprócz o~ice
rów, nie było jl-•7c:>.c tH1 Twnrdcj nikogo. Niedługo po tym 7j;1wil sic; ob. Lipski generał
Rola Żymicrsk~.
W nrnłym pt.lrnju znczc;lo się zapełniać. Domownicy zgrom;1clzili siq w kuchni. Wkrótce
przy u.-; . awion~·ch w środkowym pokoju w
podlrnwę stolnrh wszyst kic micjscą były już
zajt;lc.

Przed 1·ozpocz~ci1'm ohrad - opowiada inin.
Mijnl - sprawclznnn li~te obernoiici, byłri 1f!
osób. a wi1:c wszy;ey, których oczeki,·•ano:
rzłonkowif' Kornisji Org:mizncyjncj i. szereg
delegatów z pnrl ii PPI:, PPS, Slrnnnictwa ~
llowego. Pozn tym przC'dsl.::n\'icicle Związków 7.nwodowych i 7.wi;1zku Walki Młodyc;h.
G\I\ nnlziśl'i 1'JH1r1'1'0\Vnli do godzińy pqliC','.'jnej J)J'7.C'<l cloh1Plt1, poll:'m ukryli się ·w zf,6ry
przygolownnych niewidoC'znych ··.1ie3
sc;1C'h. Byli) dość spokojnie. W poważnym nc.strnjn i skupit'nin lorzyly siG tymczasem na
r;ór7e obrndy. Odl'7.~'lm10 c..lckl:J.racj:,: akcesu r1o
r:,1dy, tych którzy 7e wzglQclów konspiracyj_
n,·ch przybyć nic mogli, i przystąpiono tio
porz:idku tlzif.nner,o posieclzcnia.
.Jaki mialo ono clnlszy przebieg, w1ect?
o tym dobrze - mówi tow. Mijal-, bo wie' 0
publikowano już. sprnwozdai: i dokumentó"„
na ten temat. Jn mówię tylko o stronie orga nizacyjnej i o nieo(i:cjalnych. może nie tak
ważnych, ale pai iiętn'ych przeżyciach.
Właśnie dobiegało kof1ca uroczyste Zi'lprzysiE:żenie, gdy wybił;i północ. Przerwaliśmy na
pół godziny obrady, wypili3my po lampce win_a i wyraziliśmy swe życzenia. Były u wszyst
kich te same - aby następny Sylwester spę
dzać już nie w podzicmiacl konspiracji, nie
w niewoli, ale w wolnej ojczyźnie, pro,rariiac ją po drogach przez KRN wskazanych.
Ohrncly ,trwały bnrdzo długo. Wiele S}:'raw
było do omńwicnln R noc była krótka. Mimo
to jerlnak nikt nic był zmęczony, !\wiadomość, że jf'slr..3my §włndkami i ucz0~tn i kami
tak wa7.ncgo wydarzenia, działały jak narkotyl~.

O godzinie 6 tr>,l r;:ino wyczerpaliśmy ostatni 9 punkt porządku dziennego. Trzeba było
jak ńajśpies:i:11'.ej rozchodzić się. Właśnie switało. W ciągu i;rodziny miarowo otwierały sie
drzwi i jeden za drugim uezestnicy zebrania
opuszczali mieszkanie.
Najdiużej pozo$ta liśtn~· u Blicharskiego ja
i Marek. PokrzPpiliśmy się f!lifankc! h.awy i
zaczefiśmy porzadkow»ć papiery
Było te;0
sporo. Jako sekrPt.arz mł 1łem przygotó•v· '
protnk6ł i musiałem wszystko ulokow :
bezpit>c.znyin miejscu.
Gdy obładowan~ rlnkumet"taml - końc;zy
min. Mljal - znąla7.łem ~lę w towarzys'wii> ·
l\IBrka na ul'cy było już ł:upełnie . widno.
Szliśmy powoli spl cerem aż na Plac Zelazne.i
Bramy. Kręciło się dużo ludzi, wrac.ali z zabaw, z hucznego Sylwes ro myśmy też nie
STUDENCI
de:mii Nank i 55 członków. korespondentów, spali całe, noc. ale spędziliśmy ją w sposób
W 78 wyższych uczelniact. Moskwy (nie li- :?36 cr nf~rndnv 399 docentów.
szczególny
·
,:ząc kursów
korespo'ndencyjnych) studiuje
Gdy dotflrliom •:Io siebie do domu, był już
~16.000 studentów. Liczba ta przewyższa ilość
*
pełny dzień. Piękną, mroźną pogodą witała
•vszystkich studentów w Rosji carskiej. Na
SZKOLY
Warszawa .nowy - 1944 rok, który miał przy.
1
.111iwersytE'cie moskiewskim, założonym w
Przed Rewolucją 116.000 dzieci u c;.;ę<;zczało n i eść tyle brz<!miennych w wydarzenia dni.
1755 r. kształci się 12.000 studentów 45-ciu do szkót mo~kiewskich. Obecnie w stolicy
Rolmowę przeprow&ciziła
narodowości. W:)lkłada tam 12 członków Aka- ZSRR uczy się 600.000 dzieci.
JANINA WEISSOW..4
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GLOS

żqcia Partii Ze sportu

Sportowcy łódzcy pierwsi i przy warsztatach

ZEBRANIA KOt. PPR
. W dniu dzisle.jsz;vm odbedą się ZPbrania
kol PPR-u w następujących fab1·ykach i instytucjach:

szersze masy .

Współzawodn ictwo \Y wydainości pracy ogarnia coraz

WIDZEW
O godz. t~.:W zebr imJe prrlrgentów PZPB
W p ierwszym ok re~ i e współża'wodn fc twa
Sportowcy, zorgan izowani w zw i ą z kowych)
Nr 5. O i:-odz. li-e.i koło trrrnowe „;i; ikawa'',
klub ac h spo:iow ych -:- jak żeśmy już 6Wego na czoło drużyn branży ba wełni anej wysunął
O gqdz. 14-eJ egz. kom. fai>rycznego ,.Niciarc zas u. donos1l1 - pod j ęli obo.k rywalizacji na s i ę SKP - Łódt;, z.dob y wa j ąc 970 punktów.
nia".
teren ie sp~JT ~owy~ ró w ~ i eż . wsp ó łza woctn : c- Prz odowała w druiyn ie Sabina Lewandows ka .
W branży bawe łn i ane j na czele 17 zespołów
GORNA „
two w zw i ększa niu wyda; no.•c1 pracy.
•
Rtu~one ,we wiz~śni u br. hu'5'1o . współz..i - zn i\Jla,ła s \ ę KS „Łodz , anka", która u·zyskata
O godz. 12-ej HPW Nr l!6. O godz. li-<>j
jedwabnic'w - gala.nwo~ m <'> wa na tw· hm•„o<;•t 10st-1 ł o pod 1ę' e przez 2.020 pkt. W branży
f. „Błstram".
Zawodowego tery jne j rywali.zawa ło 10 zespołów. Zwyci ę~ y
Zwi ązku
sportowe
dru ~yny
GORNA·PRAWA
v\flokniarzy. CzJon kowie d ruż yn włączyli s i ę la 7.dccydowan !e kal'sk a „Plu.sZO•Wn ia" - 19fl 0
O godz. 17-ej ogólne zebri!nie kół I'ZP\'V na t~,re n i e swoich fabryk . do ogólnej akcji punktów. Przoduje w zw ycię sikim zesp ole
Nr 2.
Lk acz Czesław Górecki. \V branż y d zicwiarw.spo11awodn;<"lwa.
BALUTY
O godz. 13-ej f. „Rzejak". o gollz. 14-ej
rarbarnia •.Nl ecala". O godz. 18-ej terenowe

sko-pończoszniczej współzawodniczy

18 zesp„
wkt&
rym wyróżn iła się Wan<la Szulicz. Wre&ZC'ie
w branży wł~kien łykowy<lh z 3-ch współza
woduiczących zespołów na p ierwszym miejsal
t.715 p.
zn alazł się KS „Len" z Nowej Soli Poza tym do rywal'zacji wew·nętrmokl'Uh<ł- •
wej s·t anęli sportowcy KS „Czółenko". Jest to
niewielki klub sportowy, m imo to uc.iestnicy
uzyskali poważne wyniki, przyczyn i ając .tę
do zwiększenia wydajności pracy zakladU.
Uzys~ane nagrody sportowcy przeznacza~ aa
, zakup sprzętu sportowego. ·
1
Wieść o wspól.:zawodnktwle pracy m!ęt!zf
obiegła
z w i ązkowym i zesoolami spo•rtowymi
~.
koło „żablcniec".
wszystkie o.środki włókienn i cze . MeJdtmki
\V niedziPlQ' 4.71 odh~cl" sir ti:.>.'.>tępujące ~a- '
z ostatnich dni donos.zą o 73 wakzących zebr~!tia. kół tere!.r '"Ych.· O f(oflz. 10-e.l . M:try- i ł,
Na czoło zespołów bawełnianych
społ a ch.
•!!in • O gcclz. 14.„j „Rrymontów". O godz. la-ej
I W \nsu mlł s i ę tpraz na 1-s7.e m;" l<;re K~ „Włók
Radogoszcz-wieś.
i niarz" z Prudnika, bijąc dotychczasowego leade
łódzki SKP o 360 pkt. SKP znalazł -1.ę
ra na 6-tym m iejscu w s.wojej grupie.
W branży wcłn i;me j prowadząca w p!eT'W'·
szej turze „lo<lzianilca" ustąpiła pierwsr.e m!e]·
2.330 punktów.
Ke łódzkiej „Jµt.rzence"
„CHOINKA'' W ZWTAZlm
W branży jedwabnic'lO - ga.lanteryjnej wysuNAUCZYCIELSTIV A POLSKIEGO
rpla się na C'Lolo choda~<awska „B1ura" Ch'li nka dla dz ieci członków Związku
1.650 p'kt„ z przodownicą pracy Wandą Adii.!D·
Naucz. P.o!skieqo odhędz1e ~ii: w niedzielę dn . l
czyk. Natomiast w branży dziewl·arsko-poń
4 stycznia 1948 r. w s :'!!i „Domu Milic janta" '
czosrn!czej utrzymał się na pierwszym miej·
Nawrot 27 o godz. 9 ·dla , dzie<'i roczników
scu KS „Dziewiarz" - 2.900 pkt., w branży
1939 .. 1938, 19~7. 1936. 1935. -0 qodz . 12 0 1,1
włók i en łykowych w dals.zym ciągu prowadzi
dzieci roczn ikow ,1944, 1943, 194 2. 1941 , 1940 1
„Len" - 2.100 pkt.
Zarzą? prosi czhnków o przestrzeganie termimię1hy sporto·
Współzawodn i ctwo pracy
nów 1 ro".'zników.
wymi z~połami włókie-nnicz y ml ma ws.-zelkie
R·JJJI u .,, ...... , V p l ~~' ,„, ~il.u w•;git:l lUUfliee SWO 1e po Polsce zn koń c zyła lllL'r.:zcm n u dapcszt Łóclf:, w k tórym zwyci dy /a 11 :5. Na zdjęciu, pięś ciarze w~g i erscy po przyje~dzie do Łoqii. cechy rywalizacji sportowej. Emocjqnuje ono
?:arówno uczestników, jak i ich otoczen~e W środku z czarnymi wqsikami Papp, zwy- clęzca Pisar~ki e go. W pierwszym rzędzie w
widzów.
środku trener Węgrów Adler.
Pro2•am na sobotę 3 stvcrnia 1948 r.
12 03 W iadom . priłudn tZ.08 Przeql. prasv
stoł. 12, 15 Muzvka . l 2 2.O „z mikrofonom. po•
1'3,15
12,30 Koncert rozrywkowy.
kraju".
Przerwa . 14.00 Audyqa rozrywkowa 14,35
BEETI:JOVEN - Trio op . 1 Nr 3. 15,00 (Ł)
Opowiadania z książki Z. Peterso·nei pt. , Liczyrzepa, duch qór' . 15, 15 fł,) Arie i pie:jni · ·
Mozart.a. 15. 35 fŁ) Wiadom . lokalne. Vi.40 (Ł)
!'lasi ~o ke i ~ci, przygoto-, J<a ch Olimpijskich traktuje poważnie i podcho- których miał możność oglądać w To~u
Rozmaitości. 16.00 Dzienni:- . 16.12 Przegl. qofi Bydgos-zczy. Miejmy wi ęc nadz i eję, że egwu;ący s ę do Igrzyik 01.m- dzi do tej sprawy „fair".
spodarczy. 16.20 Rezerwa dziennika. 16.30
Dr Ka&prza:k je.st jednak podobno bardzo zamin w Czed1osfowacji wypadnie pomyślriie
n1;sk ! ~h w St. Moritz, wo„B:an1a pod Warząchwią" - słuchowisko dla
hec braku mrozu znależli zadowolony z kondycji na~zych hokeistów, i chłopcy nasi znajdą się w St. Mor.itz.
dzieci starszvch. 17,00 „Przy sobo".'ie po robo.
. •
.
.
·i ę w ba•rdzo przykrej sy- ~
cie". _18,i5 „Wieczór literacki". 18,30 (f_.) Kon' ,...,,,,!"'"...,.,.
. H1 ;i.1nnhi z pras)l warszawskze1
1acji. Na wtorkowym je- ·.
cert zyczeń (cz. I). 19,00 ,.Z zagadnień świata
Komiposiedzeniu
nak
<l
pracy". 19, !O „z zagadnień wfejskirh". 19.:JO
Ol:mpijskie.go po' tu
.,Melo:ilri !udowe·. 20 ,00 D1iennik. 20,30 Reslanowiono ormpijczy
ze~a dziennika. 20,50 poq. sporlowa. 21.00
ków nas?.y<"h wysiać
„Boze Narodzenie w Polsce". 21,45 Audycja
do Cze<:hosło
· 'I. lód
Biura Studiów. 22,00 Muzyka lililecina. 22.45
'"·'lcii. Eksnedycja ma
(i,.) Koncert życzeń (cz. TT) . 22„'i8 (Ł) Omów.
liczyć 17 graczy i
progr. lok na jutro , 23 ,00 Os' atnie wiadomorozegra szereg spot
ści. · 23 20 Muzyka taneczna. 23,55 Wiadom.
Olejnik pierwszą rundę w walce z Morto-1 rundę wygrał wysoko Węgi er. W '1mgiej %11Jnkań w Morawskiej
z os1 2.t. chwili. 24 .00 (Ł) Knni:ert życzeń
nem w Warszawie miał 'wygraną i walczył do- dzie atakuje Trzęsow6ki i Papp pozosta.je
(cz. JT P n ;g (ŁJ Zako11czenie audycji i Hymn. •
Ostrawie, Budziejobrze. W drugiej rundzie trafiony w szczękę, w d~ensJWWi.e, . od_ cza'S~ do e&a<Su „ ~er.i.aj'c
w'cach, a naw~t
padł na. moment na dMkl i był lekko zamro- swymi szybk1m1 s1erpa,m1 z lewej ó. z praW!'J·
możliwe; że i :w
Runda ta była wyrównana. W trzeciej rundzie
.
.
.
Pradze. P~erw,;1e spolk anie na , terenie CSR ~ony. ~aw_azy~o to n~ pr~eb1egu d.alsze11 w~l- Trzęsowski trafiony w żołądek; s Z·ara.z ipo<te!ll
Poli!<"Y rozegrają prawdo:podobll!ie ~ bm.
k1, w ktoreJ większą IDLCJatywę miał Węg i er w szaękę, pada na deski. Na 6 wstaje. TT'1NA POMOC ZI 10WĄ
fiony drug i raz w szc~ękę. pada znów na deski
'
Wojewódzka Rada Narodowa w Lodzi PPLK. CZARNIK W ROLI OBSERWATORA i był trochę lepszy.
Z ekspedycją nasz'ych hokeistów ;wyjedzie
Spo tkan ie Trzęsowskiego z Pappem było i wstaje na 8. Wk rótce potem gong daje sygd . 5.000.
r ówn i eż ppłk. Cz ~ rn ik, który sprawdzi poziom najbardziej dr~maty<:zną walką dnia. Pierwszą na! końca walki,
NA R.T.P.D.
Wojewódzka Rada Narodowa w Łodzi naszej drnżyny. J eżeli będzie on zadawalają·
„ł. 5.000.
cy, wówczas nic nie stanie na 'J>Tzeszkodz ie Sport Ul ZSRR
.
Aprowizacji U:zedu nci•szym hokei6tom w wyjeździe ich do St. MoNao::zelni!ć Wydziału
I
•
Wojew. Łódzkiego oh . Edward Goss zł. 1.500 ritz i wz i ęcia ud1i:iłu w Olimpiadzie.
L
Z okazji zaślubin Kubiak Lucvny z ZychKONDYCJA NASZYCH HOKEISTÓW
lińskim Marianem z,1miast kwiatów składają
ZADAWALAJACA
IJauma cowie .zł. 1.000.
W . G~rkij . zostały .ro:eg·rane :vi_elkie zaw_o- ~ da<:h tych uzys•k : n•J cały szer~ dobrych wyNa pcniedzeniu Komitetu Olimpijskiego był
nbPcn ' dele!'lal PZ!IL, dr Ka.sprzak, którv zgo- d}' łyzw1arsk 1 e w 1ezdz1e s1ybk1e1 na lodzie,, ników, zarówno w konkurencji męskiej, Jak
Na AKCJĘ PRZECJWGRUZLJCZĄ
.
Przewodniczący Powiatowei Rady Narodo- dz il ,; i ę ni! powyżs'Zą koncepc j ę , d:._i ąc• .!owód, w których wz i ęli. udział uczestnicy 'ZW i ązko· i żeńskiej.
iii .... „
. b'
.
k
Na zawowej ob. Aleksander Wcsolowski zł. 1.500.
że PZHL w y stęp naszych .hokeistów na Jgrzys· wego obozu treningowego ZSRR.
Ko-n urenCJe męskie: 1eg na 500 m· ,., n.u·
---------------------------driawcew - 43,7 sek., 2) Liuskin - 44,0 sek„
J(OMUNIKAT
3) Bielajew - 44,8 sek., 4) Anikanow - 45,2
Izba Skarbowa Zawiadamia że zg ooriie z przepisami art. 15
sek.
1ekretu o podatku od wynagrodzP11 (D~. U. R. P. z r. 1945 Nr GB,
Bieg na 1.500 m: 1) Aniikanow - 2:241'.
ooz 220) w brzmieni11 obwi eszczenia Ministra Skar bu z dnia 12
marca 1947 r. (Dz. U. R. P: Nr 30 poz : 129 z 1947 r:) prarndawcy,
2) Bielajew - 2:27,4, 3) Kudriawcew - 2:2&;ł.
wypłacający poszczególnym pracownikom dwa lub więcej wynaCzas Anikanowa jest bardzo dobry. ŁyLwfan
!Jrodzeń, obowiązani są. jeżeli ł;iczna suma tych wynagrodzeń w roten zademe>nstwwal bardzo ładny styl.
podza
przyjmując
podatek,
ogłasza
obliczyć
'jł.
.
72.000
przekroczyła
ku 194?'
Bieg 5.000 m: ·1) PiekaTiew - 9:06,9, 2) Pie·
stawę łączną sumę tych wynagrodzeń.
Jeżeli obliczony w ten sposób podatek przekroczy kwotę podatt raw - 9:13,8, 3) Ippol,itow - 9:20,6.
ku potrąconego w m y śl art. 11 , różnicę należy potrącić dodatkowo
Konkurencje kobiece: bieg 500 m: I) Szlinajpóźniej przy ostatniej wypłacie wynagrodzenia za rok 1947
na· składanie węgla przeznaczonego dla fabryk włókienni chowa - 50,4 sek., 2) l6sakowa - 50,5 se'k.,
i wpłacić do Kasy właściwego Urzędu Skarbowego w terminie do
dnia 7 następnego miesiąca po dokonaniu ostatnie] wypłaty.
3) A·n tonowa - 50,9 sek., 4) KudriaWina czych w Lodzi
Na zasadzie przepisów art. 17 powcłanego na wstępie dekretu
51 sek.
osoby, które otrzymują wynagrodzenia od różnych pracodawców,
Oferty w zalakowanych kopertach bez żadnych znaków
5 :53,7, 2) An.I·
Bi~ 3.000 m: 1) lssakowa obowiązane są po upływie roku kalendarzowego 1947 uiścić tyfirmowych należy składać do godz. 12-tej dnia 20-go stycz- kanowa - 5 :55,6, 3) Z~owa - 5:51,9.
tułem podatku od wynagrodzeń róinicę m ięd zy nale żno ś cią podatku od lącznego rocznego wynagrodzenla według skali art. 11, a kwo nia 1948 r. w Biurze Węglowym CZMPWł. - Lódź,
tą potrąconą w trybie art. 12 tytułem podatkn w ciągu roku 1947.
Ż mistrzostw kl. B ~1 1. Zwycięstwa 2, poczym nastąpi otwarcie ofert.
Kwoty przypad'ijące z powyższego tytułu do zapłaty pow inny
być przez wymienione osoby ohliczone 1 wpłacone do Kasy wła
Do oferty należy dołączyć kwit na wpłacone do Naro~ ciwego Urzędu Skarbowego w terminie do dnia 15 styC'znia 1948 r.
W dniu 4 stycznia br. o godz. 11-tej rano
dowego Banku Polskiego Oddział w Lodzi, konto Nr 95,
Równocześnie z' wpłatą należy złożyć w Urzędzie Skarbowym obliWimy odbędą się zawody bokserSlk.ie
hali
w
czenie różnicy , sporządzone na przepisanym formularzu. Właściwość
wadium przetarg·owe w wysokości 50.000.- złotych.
miejscową w sprawach podatku od łącznych wynagrodzeń, pobie- ·
o mistrzostwo klasy B pomiędzy KS ZWM
Oferentami mogą być tylko firmy hurtowe koncesjono- ,.Zryw" a KS „Concordia",
ranych od różnych pracodawców. określa się podług miejsca,
w którym pracownik w dniu 31 grudnia 1947 r. miał miejsce zawane.
mieszkania lub pobytu.
' Centrala zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru ofeBliższych informacji udzielą zainteresowanym właśdwe te!ytorialne Urzędy Skarbowe, w których' podatnicy mogą zaopatrzyć
renta bez wzgl!;du na proponowane warunki i ceny, oraz
.
się w druki przewidziane w art. 17 dekretu.
POSZUKUJE ZIO'!onego li trzech Izb
1111ieważni~nie ptzetargu bez podania przyczyn i ponoszeIzba Skarbowa nadmienia, że w przypadkach przekroczenia wyżej powołanych przepisów mogą być nałożonr grzywny lub kary
pomi~zczenia na biura. Najchętn:ej w
rna z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności mateporządkowe stosownie do przepisów art. 142 Dekretu z dn ia 11
Zwrot kosztów remontu
śródmieściu.
rial11ej.
::twietnia 1947 r. o prawie karno-skarbowym (Dz. U. R. P. z r:
zapewni:my. Zgłoszenia Wólczal'l.ska 1~
1947 Nr 32, poz: 140).
Informacji udziela B.iuro Węglowe CZMP'\Ył. tel. 206-02.
względnie telefonicznie 220-24
Łódź, dnia 31 grudnia 1947 roku.
IZBA SKARBOWA W ŁODZJ
łów. Prowadzi sosnowiecki „Dziewiarz",
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