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ZSRR -SPRZECIWIA

tworzeniu państwa zachodnio-ni'-mieckiego (Bizonii) i
ceniu uchwal poczdamskich przez Anglosasów

gwał

Przemówienie marszałka Sokołowskiego na sojuszniczej Radzie Kontrol . w Berlinie
BERLIN PAP. W dniu wczorajszym o godz. zajmowała się wyłącznie problemami gospood czasu zer- darczymi.
w~nia _kon~erencji londyń_skiej
pos~edzenie
Dyskusja nad sprawą reformy walutowej
So3uszmcze3 Rady Kontroli dla N1em1ec.
w Niemczech wbrew przewidywaniom, nie
W posiedzeniu, które odbyło się w dawnym odbyła się na plenarnym posiedzeniu rady.
g~ac_hu _sądowy
dzielni~y
ameryk~ski~j Na wniosek gen. Clay,a, zagadnienit; t? rozpa
wz1ęh udział wszyscy gubernatorzy wo1skow1: trywano na poufnej naradzie, w ktoreJ poza
marsz. Sokołowski (Z~RR) gen. Clay, (USA), gubernatorami wojskowymi wzięło udział je·
gen. Robertson (Angha) gen. Koenig (Fran- dynie 4 członków z każdej delegacji. Narada
cja) wraz ze swymi doradcami. Przewodni- trwała zaledwie 10 minut.. Gen. Koeniga, fran
czył przedstawiciel Wielkiej Brvtanii gen. Ro cuskiego gubernatora wojskowego, którv opu·

śclł

konferencję przed

z~oń~zeniem
sesji,
na . naradzie Jego . zastęp~a:
Prze~1egu_ narady nte podano do w1adomosc1
pubhczne].
*

14,30 rozpoczęło się pierwsze

repre~entował

„

~ER~IN PAP. -

*
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Ge~. Lu<:ms Clay._ amery.... , . ..
..
kansk1 _gubernator w_oisk~wy '-!' N1e.mcze~h,
.
~;-%.>~ "'
·''*"
w ~O ~inut po z·akon~zeruu ~osiedzenia SOJUPolicja francuska, na rmkaz Bluma - Schu•
szntczeJ Rady Ko~troh, odleciał do Waszyngto mana rozpędza w SainttEtienne tłumy robonu, Gen. Clay'owt towarzyszył jego doradca
.k _ d
tr
h
e i d Ga Ilowi.
polityczny Robert Murphy.
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wa uchwal niedawnei konferencji frankfurckiej oraz sprawa reformy walutowej w Niemczech.
TreśĘ uchwał frankfurckich, które jak wiadomo przewidują utworzenie rządu w Niemczech zachodnich zreferował amerykański gubernator wojskowy gen. Clay, po którym .zabrał głos marsz. Sokołowski.
Przedstawiciel ZSRR w Sojuszniczej Radzie
Kontroli domagał się całkowitego uchylenia
Cl
od'· ·1a · ą „ sprze
ł f ankf Ck . h
u iwa r
ur ic
P A:res J c iz
•
czne są one z postanowieniami poczdamskimi
oraz wcześnie1·s'TV'm; decyz1·ami Rady Kontroli.
~,~
·
Marsz. Sokołowski oświadczył, iż zdaniem
Z SRR ucl1wały konferenc1'i frankfurck1'e1· są
nowym krokiem w kierunku :rozbicia Niemiec
1 utworzenia państwa zachodnio·niemie{:kiego.
Mówca zaznaczył, że zwołanie k onfer-en-:ji
. .
d k . . b d .
f
ran kfurck 1e3 oraz porzą e jeJ o ra me zostały uzgodnione z Racją KciTI,troli.
W końcu przedstawiciel .ZSRR · podkreślił. z

Że

naciskiem,BiZ-Onij poro:rumienie
frankfurckie
w
sprawie
nie posiada po,parcia
prawdzi
wie demokratycznych żywiołów niemieckich,
natomiast z żywym zad1>woleniem przyjęte zostało przez niedemokratycznych przywódców
niemieckich w rodzaju Kurta Schumachera
(SPD), Jakuba Kaisera (COU)
oraz Konrada
Ad
(CDU
f . b t · k' ')
enauera
v. s t re ie ry YJS te) .
Marsz. Sokołowski nie zgodził się z twierdzeniem gen. C~ay'a, iż konferencja fran kf urc
ka nie miała charakteru politycznego i że
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Główn'odowodzący sił
podał się

RZYM PAP. - Agencja „Elefteri Ellada" do
nosi, iz w Macedonii środkowej jednostki
armii demokratycznej· zaatakowały w pobliżu
Galicos dwukrotnie większe siły monarcho-fa
szystowskie. Po krótkiej walce faszyści zmu
szeni zostali do bezładnej. ucieczki,· tracąc 27
, •
zabitych, 40 rannych i 17 .i encow.
olnierze
M k
ł
d 0 b l.1 7 k
b' ·
genera a 25 ar osa z
Y
ara. mow maszy
nowych,
automatów i wiele tysięcy sztuk
naboi.
Oddział armii Markosa zaatakował i zajął
. .
,D
1
k t ł
mieiscowosc
emerzog ou,
prze sz a coną

z

·

Klęska

P rzez żołnierzy Sophulisa w prawdziwą forte-1
.cęW. okolicach Kawalii•armia · demokraty.:zna
rozpędziła kompanię wojsk rządowycłl., zada·
d kl'
t t w
lk h t h
i
ją<: jej
ot twe s r.a Y·
wa ·ac
Y_C zg_nąl dowódca kompanii, b. kolaborant i zdraJca _ Anton Tsaous.
W Tesalii na odc1'nku Neutopo11·s oddz1'ały ge
nerała
Markosa wyzwoliły mieJ·scowości' i od.

dała wczoraj w nocy
omentarz, posw1ęcony
katastrofalnej sytuacji politycznej, gospodar·
czej i militarnej tej części Grecji, która znaj,·
ł
d
• ki
duje się jeszcze pod w adzą ną u atens ego.
Komentator podkreśla, że obi~ partie, wcho
ał
dzące
w skład
rządu ateńskiego ·- liber o·
·
•
·
b'
d
·
wie i populisci - zrzucają na s1e ie o powie
dzialność za obecną ciężką sytuaci·.ę gospodar
czą Grecji, oskarża1ąc jednocześnie Anglię
4
i Amerykę za wszystkie niepowodzenia.
parły atak wojsk rządowych przeciwko zajęTwierdzą oni, że polityka USA przyśpieszy
temu przez nie niedawno miastu Pezoula.
RZYM PAP. - .. Rozgłośnia Wolnei· Grecji na doi'ście generała Markosa do władzy. Zda·
niem kbmet,łtatąr.a rząd. a{eą~ki. yJr~yllll1j.e· się
·
•przy władzy jedyn~e dzi~ki _wysiłkói:n' Amery-:.

•'pow· I dz·1· we Franc·.··1·1·

I

PARYŻ (PAP). Wskutek długotrwałych
deszczów wschodnią Fra.ncję nawiedziła druga
t . .
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mos.vw i
wyrządziły szkody, obliczone na około 8 mi-

liardów franków. Rzeki Móza i Mozela wystą'ł
b
·
·
b
rzegow, za1ewaJąC o szar o po.
h
.
t
.
k'l
t
ó
k
wierze ru ys1ęcy i orne r w wa d ra t owyc h
między Metzem i Nancy: Wiele rodzin frani:uskich musiano ewakuować z zagrożonych powodzią wsi.
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Walki na przedpolach Mukdenu
Katastrofalna
wojsk Czang-Ka"-Szeka
sytuacła

na froncie mandżurskim

chcą ~opuśCić

kanów, .którzy' Die
do jego
upadku.
Sytuacja gospodarcza przed~tawia się, rozpa
czliwie. Inflacja przybrała zawrotne tempo. W
ciągu· ostatnich dni ceny wzrosły o blisko
40 proc.
Równie krytycznie przedstawia się sytuacja .
na froncie. Dowódca naczelny wojsk królewskich . generał Ventiris uznał w tym stanie
rzeczy za właściwe zgłosić swoją dymisję,
którei jednak rząd ateński nie przyjął.
RZYM PAP. - Radiostacja Wolnej Grecji
donosi, że wszyscy pracowil.icy techniczni redakcji dzienników ateńskich, ogłosili strajk
domagając się
podwyżki płac.
Dzienniki w
Atenach nie ukil!lały się i właściciele musieli
uwzględnić postulaty Tob~lników,
Ponieważ wszyscy rnbotnicy
zastrajkowdli
solidarnie, rząd ateński nie mógł zastosować
ogłoszonej ostatnio ustawy o wydaniu straj·
kujących sądom wojskowym, gdyż oznaczało·
. by to iamknięcie wszystkich dzienników nie
. "°yłączając organów rządowych.

MOSKWA (obsł. wł . ) . Według doniesień Waszyngtonu przez departament stanu.
Pomimo przerzucenia doborowych oddziiłów
p rasy szanghajskiej wojska chińskiej armii
Jak donoszą ponadto w sztabie Czang-Kai- wojsk zmotoryzowanych ku.omintangu z Sinludowej atakują zewnętr:mą linię obrnny Muk Szeka omawiano obronę• rze ki Yan•czy, przy dao do rejonu Pei-ping - Mukden armia
ludo
denu Należy spodziewać się, że w najbliż czym na zebraniu obecny był dowód!=a floty wa paraliżuje ofensywę tych wojsk na ten wa
szych dniach nastąpią w tym rejonie wielkie amerykańskiej w Czin-bao - admirał Cook. żny węzeł kolejowy.
i d e cydujące walki, podkreślając stałe pogorntllll!l/li:'l 111iM •1111/11' Ir! l1'llill l 1I I \!I 111111111•l ~l!~~Jfll„.lilillllllil/lll'll~i 1 11111Jtlll~~·l~!llll~lli'.l'!l!ill~ lllUUll~ll1Hmnm11 1 1 11· 1 lm'll• I, I 111„1 I l 'l l"H l1!l'l l 'IHll'l 'i l lllllillllllllllll ll·I 1111111111•1 11111111111m 1i11'1 rt11llllUll lUllllllllll 1·ll1llilllllll:1111u11n1111111111111u11111m 111111111u11;11111<1i'
szenie się sytuacji woj,sk rządowych na pół
nocno-wschodnim odcinku, zwraca również uwagę, na nagły wyjazd konsula generailnego
USA w Mukdenie, który został wezwany do

lst. ołny

to odbudowa Hiem1ec

Cel planu Marshalla
stwierdza

podżegacz

wojenny Nr 1

WASZYNGTON PAP. - John Foster Dulles,
którego wiceminister Wy,,szyński nazwał w
swoim czasie „podżega9czem wojennym, nr. 1",
wystąpił na wczorajszym
posiedzeniu senac·
k iej komisji spraw zagranicznych w obronie
planu .Marshalla, określając go niemal jako

- John Foster Dulles

akt miło~rdzia i wspaniałomyślności ze stro Zachodniej leży w interesie USA, które w
ny USA wobec państw Europy zachodniej. przeciwnym wypadku mogłyby być narażone w
Dulles zaznaczył jednakże, iż pomoc amery- przyszłości na poważne straty.
kańska
może
zahamować
wzrost
wpły
Mówca wypowiedział ~ię za un ią celną i mo
wów komunj.stycznych w tych krajach. Podkre netarną między uczestnikami planu Marshalla,
ślił on nadto. iż udzielenie pomocy Europie zaznaczając, iż pożądane by było nawet utwo
rzenie w przyszłości bloku państw zachodnich.
Specjalną uwagę poświęcił Dulles roli Nie·
miec zachodnich w realizacji planu Marshalla.
Podkreślił on że właściwie istotnym celem pia·
nu Marshalla jest odbudowa gospodarcza Nie·
miec, jeśli cel ten zostanie osiągnięty, Stany
Zjednoczone będą mogły ciągnąć korzyści ze
swej politY'ld gospodarczej w Europie zachod•
NOWY JORK:PAP. - Wbrew przewidy-, renach.
PRZEDMIESCIE MUKDENU
W OGNIU
niej.
DZIAŁ ARTYLERYJSKICH
waniom o utknięciu na martwym punkcie
Na ostatnim posiedzeniu obie strony dziaDulles nie szczędził obietnic pod adresem
sprawy Wysłania specjalnej komisji Rady Bez łające w duchu kompromisu, miały si~ zgo- Francji, łudząc Ją nadzieją uzyskania pewnej
pieczeństwa do Indii, w wieczornych godzi- dzić - zdaniem dobrze poinformowanych kół kontroli nad Zagłębiem Ruhry a jednocześnie
nach w poniedziałek osiągnięto pewne poro- - co do tego, że komisja będzie działała jako zaatakował Anglię, zarzucając jej, iż jest głó·
zumienie. .Jakkolwiek Indie i Pakistan zgo- wysłannik Rady Bezpieczelistwa dla. rozpa· wną przeszkodą na drodze osiągnięcia jedno•
Macie trudności w dostaniu się do dziły się zasadniczo na wysłanie komisji ONZ, tr;r;enia szeregu problemów. W czasie prac ko ści wśród 16 uczestników planu Marshalla.
kina? Trochę t:ierpliwości: wkrótce, to jednak nie rozstrzygnięta pozostała sprawa misji, Rada Bezpieczeństwa będzie przekazybez żadnej kolejki i łaski ze strony „ki- jej kompetencji na skutek różnicy zdań ze wać jej zlecenia, zgodnie z każdorazowymi
nofikacji"' będziecie wszyscy oglądali strony obu dominiów podczas, gdy delegacja okolicznościami.
BRUKSELA (PAP). w dniu wczorajszym
Rezolucja tego rodzaju ma być oficjalnie przybył z Paryża do Brukseli sekretarz genefilm ciekawy, awanturnic~y i wesoły. hinduska chciała, aby komisja ograniczyła się
do roli obserwatorów, Pakistan domagał się przedłożona na Radzie Bezpieczeństwa we ralny ONZ, Trygve Lie, celem zbadania mot.
Szczegóły w najbliższych numerach
przyznania komisji szerokich pełnomocnictw wtorek przez jej t>JlP'.ewodniczaceą. van. Lan- liw~'t_L ~~~Ye.ill__~go~(!JID.ej sesji Zlttornadze·
„Głosu Robotnicze20".
" opg_aJlilł.otlllallłtl mbisc:ritt .mi. soom:vch te· genhove.
~ · "'~ń'J!l!tQ.1.ę1~1.

lnteFwencja Rady

Bezpieczeństwa

w sporze Indii .i Pakistanu o Kaszmir

Uw ~ ga,

Czytelnicyl

Trygve Lie w Brukseli·
11
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Partyzantka w Hiszpanii przybiera na sile
Chłopsko-robotnicza

po-

Według ostro żnych szacunków liczba wieź
n iów polilyczny ch w Hiszpanii wynosi 140
tysięcy. Represje te stosowane są nie tylko

Wy bitu i Ame• ykełnie
przeciw

m~I

taryzmowi USA

NOWY JORK (PA:P) . 21 wybitnych amerykaóskich uczonych, pedagogów, duchownych
i dzi ałaczy społecznych z profesorem Einsteinem na czele opublikowało obszerne udokumentowane oświadczenie przeciw powszechnej służbie wojskowej i wywołującej coraz
większy niepokój militaryzacji życia amery•
kr.ńskiego„

W sprawozdaniu tym

podkreślono , że

jed-

n;f·~r; gf6'wnych· gwarancji amerykańskiej de-

Ukraińsk"j

••

MOSKWA (PAP). W dniu 25 stycznia przy.
powstańcza
i gż
pada 30-lecie powstania Ukraińskiej Repu11 ki Radzieckiej. W okresie tych 30 lat
·
ze wzgJę d u na ruch pows t anczy,
nIe i· dl a straJ·k, domaga3·ąc się pod\vyżki plac. Wobec bUkraina
przekształciła
się
z zacofanego
odwrócf'nia uwagi od zagraża ją ce go kryzysu odmowy dyrekcji zadośćuczynienia wymaga.
. .
.
państwa w którym panowali obszarnicy oraz
gospodarczego przewidywanego przez · fery mon: r?bot~1kow: do akcji straJkowej przylą- kf:pitaliści zagraniczni, w republikę
nowo0
finansowe Hiszpanif.
ezy!1 się row?1~z robotni.cy. fabryki metalo- czesnym przemyśle i posiada największe w
weJ la Marqmmsta Marihm1 y Terveste. Po• świecie kolektywne gospodarstwa rolne.
PARYŻ. PAP. His~·pańska demokratyczna mimo represji ze strony policji frankistow•
agencja prasowa donos i, że robotnicy fabryk skiej, która dokonała licznych aresztowań,
Produkcja przeMysłowa Ukrainy przekra'sztucznego jedwabiu w Bart:ęlonie ogłosili strajk trwa.
czata w roku 1940 11-krotnie produkcję z r.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1913. W dziedzinie budowy maszyn produkCJa wzrosła 50 razy. Przed Rewolucją 40 proc.
UJą .
chłopów nie posiadało narzędzi rolniczych.
Przed wybuchem drugiej wojny światowej na
roli ukraińskiej pracowało 90 tysięcy traktoarmłi
rów i 31 tysięcy kombajnów. Sredni urodzaj
w Republice Ukraińskiej w roku 1947 przeBERLIN (PAP). Interesujące oświadczenie niczego do armii greckiej, W istocie, jak wyższał dwukrotnie zbiory z r. 1913, który
złożył mechanik niemiecki Gerhard Baudies, s twierdził dalej Baudies, w obozach w Hel- uchodził za rok wyjątkowo urodzajny.
który zbiegł z niemieckiej kompanii służbowej zen i w Lueneburg rozpoczęto pobór do
nr 510-519 (519) stacjonującej w strefie bry- 4-ch rodzajów służby, szoferów do transportu
tyjski~j. Baurlies opowiedział w Berlinie o benzyny i amunicji, do transportu żywności ,
i>rzeprowadzonej przed świętami Bożego Na- wreszcie do dywizji człogów.
Dokumentarny film produkcji c2e::hosłowackiej
Komendantami ochotnicz~·~h formacji byli pt. „Lldice" nakręcony przy pomocy UNRRA,
rndzenia ochotniczej
akcji
werbunkowej
'cia wni oficerowie wehrmachtu, zaś jeden z przedstawiający
barbarzyńskie
zniszczenie
wśród Niemców do wojsk monarchistycznych SS-Sturmbannfuehrer.
w
Grecji.
przez hitlerowców czeskiej wsi Lidi<:e, nie zoMeldunek Baudiesa potwierdza wiadomości, stał przez cenzurę amerykańską dopuszczony
W kompanii nr 519 zjawił s ię były kapitan . które już poprzednio docierały do Berlina, o na ekrany amerykańskie jako „ponury". Film
w~hr.machtu -;- Natz, występując z przemó-1 trans~orcie ochotników z obtJzów niemieckich ten był nagrodzony przez francuską akademię
w1emem, w kt orym wezwał do zaciągu ochot- do Grecji przez Bremę.
filmową.

w szeregu prow.ncu

walczy

armia

PARYŻ
• k a d emokr t
• , PAP. H'iszpans
a yczna
agencja prasowa donosi, że wraz z uaktywnieniem wschodnich oddziałów partyzanckich
w obszarach T'eruelu i Valencji partyzancki
ruch wyszedł ze swego tradycyjnego trójkąta
kraju Basków, - Katalonii i Andaluzji przechodząc na ważny z punktu widzenia stra
tegicznego obszar zamieszkały przez biednych
i dotychczas niezorganizowanych chłopów.
Dane z wiarygodnych źródeł niszpańskiego
ruchu podziemnego wskazują na zjednoczenie
chłopów
z roł,)otnikami prz emysłowymi i
utworzenie jeclnolitej ar,mii powstańczej.
A r mia ta ma zgrupować najbardziej do&\viadczone oddziały partyzanckie, dotychczas
rozproszone na całym terytorium Hiszpanii
1 rzucić t<; . oddziały na najważniejsze strategicznie obszary, podczas gdy inne rozproszone oddziały prowadzą dalej woj nę partyzancką mającą na celu zdobycie broni i żyw, · wsch od me
· o dd z1a
· ł Y pows t ancze
·
nosc1,
oper u·ą
w
prow
·
nc
·ach
Teruel
ValencJ·a
kto'
1
1
J
.
·
•
rych 'surowy klimat niezmiernie utrudnia w
miesiącach zimowych ich obronę.
Dla zniszczenia 1ruchu powstańczego w
tych prowincjach Franco zgromadził tam
nad 20.000 ludzi włącznie z oddziałami zmotoryzowanymi.
Oddziały
generała
Franco starają się
zgnieść ruch powstańczy stosowaniem niebywałego terroru. Minister pracy w rządzie gen.
Franco, Giron ośw"iadczył: „liczba naszych
nieprzyjaciół ogromnie · wzrosła i dlatego duch
ofensywy naszego ruchu musi być wzmocnio-

30-lecie Re1tubl kl

*
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I

*

Ang IOSaSI. werb . hI•t1 erOWCOW
.
'
do faszystowsk·ei

SophuUsa

W kilku wierszach

0§łtatnie
(ciąg

dalszy).
KOROWOD UCIEKINIEROW
A sytuacja pogarszała się z dnia na dzi eń.
Swiadczył o tym nieprzerwany korowód uciek inierów, którzy w miarę gwałtownego posuwania się wojsk przeciwnika naprzód, szukali
gorączkowo
schronienia w głębi kraju. Na
wszystkich szlakach, prowadzących ze Wscho
du do Berlina, pełno było porzuconego w pośpiechu sprzętu domowego, leżały trupy ludzi
i zwierząt. Dantej,skie wprost sceny rozgrywa·
ły się na berlińskich dworcach„. Były on~
szczelnie wypełnione przez wystraszonych,
zgłodniałych ludzi przybywających do stolicy potokiem niezliczonych, rozbitych nieraz
przez bomby pociągów ... Niektóre pociągi skła
dały się z samych tylJ<:o platform dla bydła„.
Na dWj!Ze panował tęgi mróz, padał bez
przerwy śnieg. Ludzie zamarzali w drodze i do
Berlina przybywały zasypane śniegie!ll trupy„.
Wszędzie odczuwano niedostatek pirodu1ctów
piP..rwszej potrzeby, brak opału, ciasnotę, szalały choroby„. Smieić zbierała obfity plon. W
dodatku, na tę Zgłodniałą zsiniałą z zimna, wy
straszoną i chorą z wycieńczenia ludność bezustannie sypały się bomby.„ Naloty nieprzyjacielskie następowały kilka razy dziennie„
Wszystkie te ' straszne obrazy rozpaczy, nędzy
i śmierci , mimo całe] swej zgrozy, absolutnie
nie dochodziły do świadomości Hitlera.
Były mu obce .. Wolał o tym nie wiedzieć.
Przynajmniej udawał to. Przecież nic nie by·
ło w stanie zmienić lub w ogóle wpłynąć na
jego ,,genialne·• d~cyzje I „posunięcia wodza'.

Hitlera

niego pojęcie wojny składało się przede dne realne i nieprzyjemne wiadomości.
wszystkim z długiego szeregu liczb oraz nota·
Wolał przebywać wówczas
w zaciszu pod
tek, robionych czerwonym lub niebieskim ochroną niezliczonych, uzbrojonych od stóp
ołówkiem na mapach sztabu generalnego .. Nie do głów ss-manów.
znosił żadnych opowiadań o wojni€. Nie inteJednocześnie większość swego czasu tracił
resował się wda.le filmami
dokumentarnymi.
Hitler na różne błahostki. Często wszystkie,
Nigdy i~h nie oglądał.
najważniej,sze nawet sprawy o znaczeniu pań
Niecierpliwie i ostro przerywał referującym stwowym, nie cierpiące 2włoki, - szły w kąt..
mu generałom, gdy pragnęli odmalować w Hitler poprostu zapomninał o nich, głowiąc
swoich referatach ogrom zniszczeń, wywoła· się nad utworzeniem nowego orderu.„
nych przez naloty ... Nie chciał o niczym sły
szeć, co dopomogłoby mu w wytwor~niu so·
MAł.OSTKOWOSC HITLERA
bie chociażby przyblifonego pojęcia o rzeczyJil6k.rawym pn:ylkładem 'lnamenia, jalkie
wistości.
A rzeczywistość ta była naprawdę
Hitle'I' pnzyw1iązywał do 6{PII'<UW Tl'll[lełnie bla·
trag!czna i straszna„.
hydl d niei!iifloitnyidh, xwiłaMJCZa w obeanycih,
tre.gicr.nych wamtlllk.aC'h jest fakit, iż jes2cze w
UCIECZKA PRZED RZECZYWIS'IOSCIĄ
ma.rcu 1945 li'. wyioobiMŻnię i mó7lg jego absor·
Właściwie mówiąc, Hitler, zwłaszcza ostaiborwal nowy order. Kazał 6-0bie przynieść z fa·
tnio, nic nie wiedział o cierpieniach ludności
cywilnej. Celowo i rozmyślnie nie chciał o bry.ki WU.Ol!y tego 111.owego or.de'IU, zallllknął &ię
tym 'fiedzieć. Wyczuwając dążenie fuehrera w galbinecie i pm.ez dłuższy cz-a-s za&tanawiał
do stanu błogiej, lecz fatalnej w skutkach sa· się z ;naIT' ~ -szczeniem ·na.d WY'boiem od;powfodiniC'h ws ·
k do t{!9o orderu.
moułudy najbliższe otoczenie Hitlera dokla
dało wszelkich starań, aby go nie dosięgły . ża·
(D. c. n.)

mokracji, jaką jest kontrola życia publicznego
przez. osoby cywilne,-znika niesły.chanie szybko:-Nre ·tylko pr'zeasfawicieTe kół wojskowych
zajmują coraz liczniejsze kluczowe pozycje w
rządzie, lecz również armia i marynarka USA
rozciągają
coraz bardziej swe wpływy na
n a ukę, przemysł i wychowanie.
Oświadczenie przypomina, że podobnie wyglądał wzrost tendencji militarystycznych w
przedwojennych Niemczech i Japonii, Szczególni/? os trą krytykę wysWlięto pod adresem
departamentu stanu, kontrolowanego przez
OZNAKI NIEUNIKNIONEJ KLĘSKI
koła wojskowe.
Wolał przebywać zdała od tych realnych i
„Nasi przywódcy - głosi oświadczenie widomych oznak nieuniknionej przegranej.
działają , jak żołnierze, a nie dyplomaci, ma- Ostatnio, poza Berlinem, najczęściej i naj-.:hęt
j ą cy za zadanie tworzenie przyjazny.cl). na- niej przebywał
w Rnstneburgu w Prusach
strojów zagranicą dla' Stanów Zjednoczo- .Wschodnich. Tam się znajdowała jego główna
nych".
•
kwatera, której wolał nie opuszczać prawie.
Grupa 21 wybitnych Amerykanów oskarża
Rastenb_u rg by~ położony wśród mal?wnib
, dni
r z denta Trumana 0 to że zo- czyc~ jez1?r, laso:w. i łąk: Panowały tu c1~za 1
ezposr~
o P c. Y
,
' •
spoko. Upiorne Wl7Je wo1ny były obce te] za·
stał wc~ąg~ięty ~ s!stem ,,mysl~n.ia WOJsko- cisznej, idylli-:zne) miejscowości. Charakterywego" 1 me czym me dla zapob1ezenia ~gre-, styczne jest, że Hitler w ogóle starannie unis:vwnym wystąpieniom przywódców WOJsko- kał wszystk iego, co mogło mieć jakiśkolwiek
wych w USA.
real'1 y zw i ązek z okropnościami wo jny. Dla

W związku z rocznicą śmierci LENINA, która przypada w dniu %1 stycznia, odbę
dzie się DZIS J.>REMIERA w kinie „WiSŁA" Daszyńskiego 1, Filmu Produkcji Radzieckiej pt.

PRZYSIĘGA
W rolach

głównych:

M GIEŁOWANI,
S. GIACYNTOWA,
N. BOGOLUBOW
Reżyser:

M. CZIAURELI

Ilustracja Muzyczna:
A. BAŁANCZIWADZE

O, fo <lmbnositka! - I filu1tern1e pana n waiżnie słucha1ją1cego Bach1111.ieti.ewa, d·odał z uśmiesz!J<ie1111: - w Moskwie są takie nieszkodliwe sbarnsz,ki,_któ
re IJ)Otrarfią -0 wielu rzecza.ch wiedzieć ...
Pan mnie chy ba rozumie. pa1J1ie inżyinje
rze? Więoej niestety, nic panu narazae
poowiedz.i.eć nie mogę ... A1e c1
hyiba t·o wystarczy? Nieprnwida:ż?
Oc:zy Pe-trnnescu w tym momencie

trwaJ.o tylko sekundę,.„ Bad1rnieti.e1w spo
kiojnie skandrował u.&tyszaną przed chwi!<\ wiardl()mość od Petronescu:
- Nieszkodliwe staruszki... - i P-0 oau
z,i.e dodał 'l dziwną into·nadą w głosi e:
- pan opowia·d1a dalej, To bardzro ciekawe rzeczy. Naprawdę bard1zo ciekawe...
- Mam wrażenie, że pan usłyszy
wkróke rzeczy jesz.cze ciekawsze, - od
powiedział 'l dumą Petronescin, partriąc
r;poika'ły się
z uw.aiżnym sipoj~enJem na ,„nieziara.dnegd' R•os1janiina. - takie, o
Baic.11mieti·ewa. Na sekun!lę Niemiec się któryich Pan !16We•t nie ma poję.cia„.
.
1.miesl.lał,
gdy dos.t1•zegł Jakieś dzi\rn·e
--: Ja .również mam ~a~ie wraże~i~, J;>. 1r „
,-k\ w /~f!.l.'lch •v.~ZlQ fońca. Ale to i!hv1erdz1! nada1l snoko;ime &chm1etiew 1

dni

frząc

1

Produkcja:
Wytwórnia Studio Filmowe w Tyflisie
Eksploatacja: Film Polski
Początek seansów: w dni powszednie:
16, 18, 30, 21.
W niedz. i święta: 13,30, 16, 18,30, 21.
498-k

- hoję si ę jednak, ie nie skonysllam z dzami, gdyż uważał, że był <lostarte.cznie
tego. Ale zobaczymy.„
iprz.ez nie zro.z umiany. Jednak. cz.as ciJ,·
.,De.legaci·' p.rzysluchiwaJi się tej roz- gnął się niesłychat11ie dfo·g<>.
mowie niez,byt uważ.nie. Ciągle wyipa-1 Bacft'lmie-Uew sp.okojnie 00.Serwo\'\ral!
trywali na ciemn~rn.1 niebJe. z~vowiedz~a- wyraźne zdene.rwowanie -0taicizających
ne·go samol.o.fat. Byli ogarnięci zroznm1a- ~o ,.delegatów". Wiedizial, co go c~eka, o
l,~'.11:_ ni.e1pokój:m. PO nieco_d~_iennych .emo- ile .i~totl1lie za'Po;vied~a·ny s.aimolot przy"Ja•,,,h i prizezy•c.1ach. Chc1ef1 'PrędzeJ do- bę·dzie na czas 1 zalb1·e rze gio na tamtą
śtać się dio bezpjec~nie•jsze.go miej.se.a.
stronę. Wiedział, co ma czyinić w tym
Sam Petronescu, m!m-0 I>Oz10otneó l~k-0- osta.tecznym w:vipad1ku. WycZ1Uwa.ł wkie
my ' lności, z ia·ką prowadził rozmowę z kłość i got'Zlkie rozczarowanie Niemców,
jeńcem również wy.czmvał coraiz wi~k- gdy s.i~ dowiedzą kogo wła•ściwie porwa
s z ~r niepokój
i zdenerwowainie. Stary li i z taką pieczołowitością dostamzyli
szpieg inSitynkuownie wyczuwał, ie coś
sw-0.ią stron~. Zdawał sobie Sjprawę z
•. wisi w p-0wietrziu". Obawiał Się s~usz- tego. iż będ:oie to prawdop.odobnie ostatnie. iż właśl1i·e w tym momencie niema~ ni w jeg.o żydiu czyn j przyigoda ... A, .iedostatecznego zwyóęs·twa może mu s1ię nalk, jakiś wewnętrzny g'łios mó\vił mu,
potknąć noga . To by~oby dQIPrawdy bar- Ż·e wywfa.d rndizieck.i nie śpi, wie foż o
dzo nieprzyjemne i nawet t.ragiczne ... Pe- wszystkim i działa... Również wyczutronesc1u, i.a.k w&zyscy zresztą SZ1piedzy, wał nie!J)okój i ja.kiś dziwny nastrój wybył zabobonny. Wierzył, iż to, co z. Po- czekiwania. Lecz zachowywał zewn ~:trz
czątku idzie fa'k po maiśle, mu·si być za- nie kamien.ny spokój_
koft.czone co prędz.ei, bo inaczej mogłoby
Na.gie rozległ się w ciszy nocnd warsię coś przy<trafić.„ i dlate~o tie,g o „cZJe· ~ś" koit zbli-ża 1j•cego się samolotu. „De:!cg·1ó"
najbardziej obawiał się Petronescu. Sa- podmieśli gł-OwY· Pierwszy ocknął się Pe
m-0lot mocno się sipóźniaoł. C-0.m z czę- tronescu, 'krtó.ry głośno zawołał:
ściej Po rozmowie z Bachmi-et.'iewem Nie
- Samolot! Po nas! Po nas! Ogniska,
m~ec .spo·gląd~ł na ~eg~rek. Nie: .ciłt.ciał pr_ęd:zerj ogni'S'ka. Widzfrie. ·oodlatią, uml}
w1ęce·1 komumkowac s1~ ze swoimi wł:l- w1nn"" <>vtrn::ił"'

•
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21 stycznia 1924 r. o g_odzin!e !l wieczorem I runkach nowej epoki, nadał :~m pojęcioi:n ręku klasy kapitalistów, której istnienie za_
w G:>rkach (pod Moskwą) zmarł WŁODZI-1 właściwą treść. Nie ma. wolnosc1 tam, gdzie sadza się właśnie na ucisku kla.sowym i kolol\UERZ LENIN.
istnieje wyzysk człowieka przez człowieka, nialnym. Wolni mogą być tylko ludzie uwolUmarł ten, który był ucieleśnieniem całej n•~ ma demckr::cji tr.n
:n:hle wht<'.•.:. k'.>t w „;c-i r;ł sk!'nnków kapitallstyczn;vch.
•ewolucji Rosyjskiej, ten, klo wyp1as1ował ją
w. swej myśli, pnygotowal, urzeczywistnił, '
uratował. LENIN jest największym i pod każ. j
dym względem najczystszym z twórców hi- ;
stfi.-ii człowiekiem. Nikt więcej nie zdziałał
dla ludzkości niż LENIN" {Barbusse). tmierć
1
Jf!go była ciężkim ciosem nie tylko dla narodu ?
r<11>yjskiego, który go wydał, ale dla wszyst-1
kich uciśnionych świata.
W sercach i umysłach proletariatu polskie- I
go żył już wtedy LENIN. Wbrew ustawicznym kłamstwom i najohydniejszym wymy.
słom, przy pomocy których reakcja szkalowała Wielkiego Rosjanina już wtedy robotnicy polscy widzieli w Nim syna całej ludzkości i śmierć Jego odczuli jako stratę poniesioną przez ca.le człowieczeństwo. W tragiczny
dzień żałoby wraz z całym proletariatem
§wiata, przodująca część klasy robotniczej
Polski, z polskimi kolejarzami na czele ~c7:ciła
pa.mięć Lenina
pięciominutowym stra1k1em.
Nieśmiertelne nauki LENINA są dziś podstawą praktycznej dzia.ła.lności wielomlliono- ,
wych rzesz które JUŻ ~zucHy z sieb~e. ja.rz:
mo k~pitału, są natchnieniem i na.dzteJą teJ 1
części ludzkości, która trwa jeszcze w walce '
z rządami trustów i karteli, z uciskiem kolo11ialnym.
W konkretnej sytuacji histo.:ycznej narodów Związku Radzieckiego, leninizm ut'zeczy.
wistnlł się w postaci państwa socja.listyczne- 1111111 ; 11111111111 n111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111 "'''"n
.-o, rządzonego przez klasę robotnkzą w soju- Lean Pat~ternak
SZ:u z klasą chłopską; w krajach kolonialnych
nauki LENINA są drogowskazem w znale7-ieniu właściwych tym krajom form przebudowy społecznej, uwarunkowanej specyficzny, W murach więzień w ten dzień purpurowe
mi stosunkami ekonomicznymi i polityczny_ Dudni marsz nasz potężny i milionostopy,
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kokardki,
mi. Nauki LENINA, jako dalsze rozwinięcie biją strajki w kartele, lamią bruk w /Jarykady,
w dyżurkach policji zrywano telefony,
nauk Marksa i Engelsa są ukoronowaniem krwawią chłopskie powstania, płoną nieba
krew w jezdnię wdeptywał bieg przechodniów
tego wszystkiego, o co walczyły pokolenia. na
str-0py
wartki
przestrzeni dziejów, pochodu ludzkości - od - wstaje świt. Majakowski ogromny i blady - nam w karcerach Berezy widniał
Plac
niewoli, wyzysku, upośledzenia - ku wol- pi.sze marsz rewolucji dla
Czerwony.
ludów Europy.
ności.

LENIN przywrócił godność wielu pojęciom,
które od wieków stanowią tęsknotę walczącej ludzkości. Pojęcie wolności, pojęcie demokracji - <:Z;Ym stały się te słowa w rękach
przeróżnych szalbierzy politycznych? - Ostatnie lata historii i to, co aktualnie rozgrywa
si~ przed naszymi oczyma w praktyce
za_
chodnio-europejskich pseudo-demokratów, da.
je nam na to odpowiedź. LENIN rozwijając
nauki Marksa i Engelsa i stosując je w wa-

Dzwonią

szyby palaców -

już drżą

Piotrogrndy.

Wpiąłem mć dębowy

w stary portret Lenina,
dziejami walk proletariatu:
Gdziekolwiek powstawał, zwyciężał, lub ginął,
gdzie się zrywał d9 boju i szedł do ataku,
nad nim okrzyk płomienny - Jego - w burzy
pamięć błyska

płynął

i dyby żandarmskie łamał gniewny Spartakus.

Zwycięstwo

*ł''

I nowe szeleściły na drzwjach celi kartki,
nowe w noc szły transporty do Łomży
i Wronek.
Stoi Lenin a pod nim je<lna szósta świata,
dymią wokół fabryki, syczą bloki stali
i choć śle interwencja za atakiem atak
- skrzą się lampy łukowe w eskimoskiej dali.
I patrząc wstecz w historię, widzimy nowe lata:
w epoki wichrach - Lenin - wielki jak
socjalizm.
1940 r.

zwyc· ężonych

Wł'

w

·

Tak więc duch LENINA jest wsz~~e ~~
gdzie człowiek pracy ~a 1czy ~ sw?J. w
by~, wszędzie tar~\ gdzie człow1e: z;~~~;', w
ucisku narodow.~sc1owym czy
ym
walczy o godnosc ludzką.
Nasze, polskie doświadczenie hist~ryczne
~ est tego jaskrawym przykładem. Narod Polski gdy toczył bój z caratem, gdy stał w
og~iu walki wyzwoleńczej - nie skądinąd, ale
właśnie z rąk LENINA otrzymał pomoc. To
LENIN nieustannie tłumaczył rosyjskiej klasie robotniczej, że ucisk narodowościowy Polaków leży w interesie wielkiej burżuazji rosyjskiej, że proletariat rosyjski musi na równi z proletariatem polskim walczyć o wyzwolenie Polaków, że niepodległość Polski potrzebna jest rosyjskiej klasie robotniczej w
tym samym stopniu co Polakom. Błędną in.
terpretację tego zagadnienia LENIN zwalczał
zarówno w ruchu robotniczym Rosji, jak też
w samym kierownictwie polskiego ruchu robotniczego. Fakt, że jednym z pierwszych aktów młodej władzy radzieckiej była deklaracJa niepodległości Polski, .wynikała logicznie z
tej postawy LENINA i jego najbliższego
\\'Spółpracownika STALINA.
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Związku

•

Radzieckim rocznica śmierci
LENINA obchodzona jest łącznie z rocznicą
słynnej demonstracji styczniowej robotników
petersburskich
przed Pałacem Zimowym
1905 r. Klasa robotnicza Polski, w tym rewolucyjnym roku godnie towarzyszyła wówczas
rosyjskim robotnikom na arenie walki rewolucyjnej. Potężne strajki i demonstracje prolE'tariatu warsz:łwskiego i łódzkiego były
wspaniałym echem walk rewolucyjnych rosyjskiej klasy robotniczej. Solidarność robotników rosyjskich i polskich w _walce o wyzwolenie społeczne i narodowe została wtedy przy
pieczętowana obficie przelaną krwią.
Po ćwierćwieczu izolacji, kiedy to burżuazja
polska oddzieliła nas murem nienawiści od
ZSRR, znowu spotkaliśmy się z rosyjską klasą robotniczą w walce przeciw faszyzmowi.
Nie ustaniemy już we wspólnej walce
przeciw tym, którzy niosą zagładę wolności t
demokracji. Dochowanie wiernosc1 w tej
walce to prawdziwy hołd złożony pamięol
LENINA i bojowników 1905 r.

W

E. A.

Lenin o Polsce
MAJ 1917,
„Ro-sjanie nie będą przemocą. zatrzymy·
wać ani Polski ani w ogóle żadnego innego narodu"

LISTOPAD 1917:
Deklaracja praw narodów Rosji, podDzieje współzawodnictwa między komb.natami Łódź-Północ i Łódź-Poludnie
pisana przez Lenina i Stalina uroczyśtlt.
„„.O równym s-taroie we ws.pólzawo.dnic· &ię za kaidy procent s.oadku nieobec.ności
proklamuje prawo wszystkich narodów
byłego imperium rosyjskiego.
twie między Komb:natami Łódź-Północ a Łód7. w s.tosu-nku do poprzednlego miesiąca je<len cza PZPJG Łódź-Południe wygrała na calej linii.
W
Kombi.nacie
„zwyciężonych" wre. Nas
„Do swobodnego samostanowienia aż do
Połudn i e mówić nie można, a to z tego w-z,glę punkt.
z prasy nie do.puszczają w ogole do gło6'11. Rooddzielenia sie 1 utworzenia samodzieldu, że pm:ikt wyjściowy - miesiąc czerwi&,
Wyniki współzawodniotwa najlepiej ilu- botnicy, majstrowie, ikierownicy - w'Szy-;,cy,
nego państwa".
przyjęty dla punktu 3-go umowy
i miesiąc &trują cyfry.
od najniż'Szej drabinki do najwyź'Szej - są
Styczeń 28. 1920 r.
wrzesień pU·ll!kl'll 4-go nie daje równych szans
rozgoryczeni. A co ohodzi jakie są argumenobu kontrahentom.
Deklaracja Rady Komisarzy Ludowy<"h
CO MÓWią LICZBY?
ty niezadoiwofonycb? „Start był nierówny" WydajJ11;>ść (,p unkt 3) w wą1tkach na jedną
RSFSR za podpisem Lenina;
Za po·ds-ta.wę dla wydajności pracy uznano tłumaczy tow. Wł. Gierucki. - „Oni szybciej
pracownika-godzinę w mie'Sią<"u czerwcu wy·
„Rada Komisarzy Ludowych oświadcza,
miesiąc czerwiec,
dla dy6Cyplirny pracy
mogli z.dobyć swe punlkty, gdyż go rzej stali
l!losila: w Kombinacie Łódź-Północ 3.857 wąt
że politylca RSFSR w stosunku do Polwrzes1en. A oto rezultaty:
od nas"
mówi tow. Umiński. kie:rownik
ków, w Kombinacie Łódź-Południe 3.263 wąUki.
ski, wychodząc nie z przypadkowych,
Ozerwie<:: Kombindt Łódź·Pólno-c - wyJ;:o- Tkalni l·B. - „Dzięki nam o•ni podciągnęli się
Proce<11<t nieobecno-ści (pun.kt 4) w miesiącu
chwilowych
wojennych czy dyplomanano wątków na pracownika-godzinę 3.857, - podwyższyli wydajność, W7'1Ilocnili dyscytycznych kombinacji, lecz z niezachwiawr.ześniu wynosił: w Kombinac ie Łódź-Północ
Łódź-Poludnie - 3.263. W październi,k,u Łódź· plinę ipracy" - jednym głosem stwierdza cała
nej zasady samookreślenia narodów bez
6,9 JHocenta, w Kombinacie Łódż·Poludme Północ - 3.907, czyli 1,3 p.rocent wzro'Sltu wy· „zwyciężona" załoga. Ten oota.tni argument
warunkowo t bez żadnych zasl:rzeżeń
11.11 procenta."
dajności, Łódź-Południe - 3.368, czyli 3,2 proc. jest sJu5zny i najprawdziwszy: Pracujący Kom
uznała t uznaje niepodległość i suweren
Zacytowałam urywek z protokółu, przeola·wzrostu, w Jistopa.dzie Łódź-Północ - 4.061 bina.tu Łódź-Południe, dzięki wspólzawodnicność Rzeczyposp•>M.tej Polskiej i lo uz.na
ne.go przez Kombinat Łódź-Północ do Sekreta- 5,03 procenta, Łódź-Południe ~ 3.821 - 17,1 lwu z
silniejszą od siebie i pra<"owi1szą załogą
nie od chwili ·powstania Państwa Polriatu Komitetu Wyścigu Pracy Łódź-Południe. proc.
Łódź-Północ, 'podciąg;nęli
się pod każdym
skiego uważa za podstawę stos1111kó~
Pro<toikół !kończy s.ię prośbą o newidowa.nie (I)
Punkt czwarty wypadl dla Kombi>na.tu Łódź- względem. I to jest zwycięstwo zwyciężonych.
z Polską" „Rada Komisarzy Ludowych
pwiktu 3 i 4 i jes.t podpisany przez irnkretarza Południe jeszcze lepiej. Wrze.sień: ł,ódż-Pól- Dla.tego
wydaje się wieilikim nieporozumieniem ,
oświadcza, że o ile jest mowa o rzeKomitetu Wyścigu P.racy Łódż ·Północ, to•w. noc - 6,9 proc. nieobecnych, Łódż-Połudn.ie decyzja akitywu, że prze•rywają W'S;półzawodczywistych interesach Polski i Rosji nt-.
Włady!Sława Gieruclci.ego o·r az przew•odniczą
11,11 proc.; paździenn.iJc: Łódź:Północ - 6,4 pr. nictwo z Kombinatem Łódź-Południe. Odwrotistnieje ani jedno zagadnienie terytocego, iow. Romana Ros.iaka.
nieobecnych, Łódź-Południe - 8,7 proc.; listo- nie - wiszystkie :znak.i na niebie i ziemi ws.ka·
rialne, gospodarcze, które nie mogłoby
Obaj mo·i rozmówcy „wilkiem" patrzą na
być rozstrzygnięte pokojowo na drodze
pad: Łódź-Póluoc 6,3 proc. ru-eobec:nych, lzują _n~ to, że w _pi~rw~ym k:-vart~le. - 1~48 r.
mnie. O wż im <:hod.z.i? Łódl·Po-łudnie zwy- Łódź-Południe - 5,2 )>roc.
pertraktacji, wz.ajemnych ustępstw t
zwycięzy fo?1malme ł faktyczme ł.odz-Połnoc.
ciężyły we współzawodnictwie z Kombinatem
wnów'',
Jak wynika z powyższego, załoga robotniB, Beatu.s.
Łódź-Północ. Zwycięi-eni uważa.ją ten wynik
za niesprawiedliwy, a ja zaś z obow i ązku &umiennĘgo sprawozdawcy stanęła.ro po &lronie S11n1bol iednoliteąo #rontu
zwycięzców. Uważam bowiem, że formalnie są
0

zupełnie

w

porządku.

KTO PRZEGRAŁ?
Na to p}"ta.nie z peł.ną odrpowiedzialnością
należy o<;lpowie<lzieć, że nikt. Wygrali robotnicy jednegQ i drugiego Komb::la1tu, pod.nosz4c wydajność pracy, a więc i swoje zarobki
wygrał kraj caly,
gdyż podcza.s trwania
współzawodniotwa wyprodukowano dndatkowo
wi<!'le setek i tysięcy metrów tkaniny.
O CO TOCZY SIĘ SPÓR?
· Największy spór wywołują dwa wspomniane pUiD.k.ty: 3 i 4 umowy. W t!"lecim (podniesien!e wydajności pracy) przVLnaj.e się za każ
dy 'flrocen,t podnie'Sienia wvdajności 3 punkty,
w awa.rtym (dyscyiplina pracvl - orzvznaiie
.

-

Wspólne odsłonięcieI sztandarów PPR i PPS wPZPW Nr 36
Nledawno w świetlicy oddzi'<lłu Kombinaitu
Po ukoTuSty•tuowanilu się przydium z :;irzePZPW Nr 36 przy ul. Siedleokiej, odbyła 5lę wodnkzącym tow. Ziomkiem z PPS, gio.s za.uroczystość odsłonięcia i wręczenia sztand;r- brał przedstawidel W .K. PPS, tow, Jaszczur;;ki.
rów kolom party;nym PPR i PPS.
Cechą charakterystyczną tej uxoczysto0 godzinie 18-tej w odświętnie przybranej ści - mówi.! tow. .Jaszczurski - jest fakt. że
świetlicy zebrali ' się lica:nie członkowie obu jednocześnie odbywa &ię odsłon ięcie sztanda·
bratnkh organizacji partyjnych. W uroczy- rów dwu bratnicli partii robotniczych - PPR
stości wzięli również udział bezpartyjni robot- i PPS. Połączenie tych uroczystości obu partii
nicy, przeds!awici-ele Dowództwa Garnizonu - to symbol jednolitego frontu PPR i PPS.
Łódzkiego . Prze dstawici ele dzielnic partyjnych
Następnym mówcą był pierwszy sekretarz
oraz Dyrekcji Pr2e.ruyslu Wełtlia.neoo tllZY Dzielnicy Gó.rnej PPR, tow. K;isJJrza.k, który
CZPW.l..
oo·wiedział mierl:zv ,;,.,„-..m; •
L

- Dzisiejsza uroczystość w PZPW Nr 36
jest jednym z dowodów , że jednolity front
PPR i PPS umacnia się na każdym szczeblu or•
ganizacyjnym.

Po oficjalnych przemówieniach - przedsta·
wiciel W.K. PPS, tow. Jaszczurski, i nierw'5.zy
s.ekreta•rz Dzielnicy Górnej PPR, tow. Kasprzak
wręczyli sztandary chorążym.
Obyiclwaj chorążowie, tow. tow. Le-iańsk!
z PPR i Pawlicki z PPS, przejmując s~tandary
z rąk przedstawicieli partii, wśród podni1Js!aj
ciszy złożyli ślubowani& na Wliemość 6Ztctnda·
rom pairtyjnym
fD•}

G-L os

"itr. 4

Nr.

21

Mqr. Adqm ŻebroUJshlDyr. administr. CZPWI.

włókienniczym

z oln two zawodowe w· przemyśle

n:e zdawał-Oby si ę niem ożli we , g 6y b yśmy mierzyli zamiary na siły. Naczelnym zadani em
byln uruchomi enie n i czvnnvch i zdE: -.va~towanych przez okupant.i !abq,J.;., zo rganizo·,.. - anie
i rozwój produkcj i. \V tym kierunk u :z ostały
znrnbilizowane wsz ystkie ~i ły CZPW I.
\V momenc ie w yzwo lenia pa(1stwo ;ia,; z e
stanę~o wob eyc kata-s trofo lnego braki1 ludzi.
Przed tym eamy m probkm':m sta nc1 ł p :z~;.1ysł
włóki enniczy. I j em d zieło . 1tmchomie-, i1l fnbryk zostało do;ko nane - to st«ło 5ię tn c!f.!C}ki
E'ntuzjazmowi i o fiąrnpści wszy5'k:cJ1 p·~- w„
ników, d.zięki temu, że jedno3l!d p·Jcl2j nu wały s i ę i spe!nialy zacl ąn>. · tóre w norwa lnyc h
warunkach przemy ł mu si a ł!w W\'k'> ll' wą ć
przy ipomocy cona jmnie j po tró 'n ej ]!17• 'i • fachowców. Sil <)o pra::y do:hwąła {; w'~d;-imG~r\
-że pracuje s i ę dl ą s :e.bie, rll a Polski Ludwre j.
·
·

7

szkół

dla mistrzów -

i go

i stoi dla nich otworem ta sama droga.

Po ukończeniu si,koły pows7i0Chllej ucroio·
ogółem 241 6~lcół.
Wagę tego zagadnienia ilustruje po•równa- wie mają możność wstąpienia do C:&im:nazjum
zd a wał sobie w pełni świadomość z wagi te·
go w9ad11ie11ia. W hierarchii jednak potrzeb nie wydatków na szkolnictwo zawodowe. Państwowego i poprzez Li<:€um - na P.oti.techu:z;u, elnien.ie braku w kadrach mus•iało us tąpić W roku 1946 CZPW!. wydatkował o 50 proc. n ·.kę. Tak .samo od zdoiności l dobrej chęci
miejsca .kon i eczności uruchomienia fabryk więq!j, niż w 1945 r., w rn~rn 1947 p i ęć r~y ucznia zależy, czy po ukończeniu odpovrie<;l·
Zagadnienie

kadr było

paJące

CZPWł.

i

i rozwoju produkcji przy pomocy tych ludzi,
klór?y sta.!i do dyGpozycji. Zagadnienie uzupelqienia Ji:;i.dr ZO'$lalo przes11•r.ięte w cia~ie la
.
.
plan .dalszy.
Nie 7 ·n ac<1y lo J ~ d-:iai- , ~?Y o n im 1.apomn :a~ o. „22 kursy, 5 n1µma2.1ow, 1 hr~u111 •. zorga.n1.ww any~~- w ~945 r. _s w;adczy, :r,ę . ~1 eia
l_cm ie . oq 1=_,,.11pleni a uwaq1 na prpd uk q1 my„
slaro . 1 rnąl i ~owan:i . prpgr~m ~kolenia.
·!uz ocl p:cr~l'5z.eJ ch'Yłlt .czPWl. wytyczył
. .
scb;e trz,r drogi . po~tęp.owania:
zdolnyc{\ prar.ownukow na
. ; t) vy ys uwame _
l•. ero w 1 1~ " ;. ~lanow :;;.ka,
2) Pow ; pkszen1e kwąlW:kacji ~racown . k.iw
prz 0 ~ rlqksz \alc „n e i <lns-;:~. al~n i !,> UiJ. ku :-.sl<.h,
3 ) Zapew.pi enje sobie nowycłi, wy zko1onych. kad_r przez kszt.akenie mlodzieży :nieza„
~rud.n 1 oneJ w przemyśle Włók i enniczym, w or·
ganqowanycl~ ~:r;k.ola-::łi i gimnazjach.
SZKOLNICTWO ZA WODOWii
Zad;inia -te przemysł wlókiep,niczy reąlizo
W 194.5 r. 'kształciło i;ię
wał .k o n ~e kw~ntnie .
1554 6łu ::tiany na kur~ach i w szkołach wz~.
nwslnwv ch.
. VV 19~~ ro~~ lkzba drnr~ów wzro.sla c\o \OO,
It!:z b~ g1mn~ziow rlo 21, szkó'ł przemysłowych
15 . . Zorgan_rzowano tecł\nicum prr,emyslowj!.
OgołE.'m ks-i: iilki!o się 10.293 uczniów w \98
s;:<olach . W m k.µ 1947 ·- i.lqść ~·łuchaqy wy·
n 10sł'J I.~ 038 osóp, było już 108 KLH·sów, 96

I.

To I Owo

o sz1uce

„Czasy, gdy tlum y l }'iwiar k i ł yżwi ar zy
na .ś lizgaw kac li w tall( ,,l,cs patineurs", nieśmierteln ego' w alc a \'\fald t et:flą st wierdza w cieiw ·
należą do prz eszło śc i" wym artykuliku pt. „Upadel, łyżwia rst wa" ob.
wirowały

Stem (Zycie Warszawy" Nr 19 „ 1162).
Ze swego punk tu wicl~ c nia ob. Stem ma, b y ć
Ły żwiars tw.o bowwm, sport op·
może, rację.
tycznie i fizy cznie miły, Iiigi eniczny, l ani podupadł jakoś w samoj rz eczy . Przyc z ~·nq l e-go stanu jest b.rak zimy i brak lodow i.sk i brak

szkół jprzemysłowych,

ZAGADNIENIE KADR

Przemysł włóki enn iczy wyzwo lone j P-0lski
stanął wobec ogromu za d ań, k tórych ~pełn i e-

1

c

więcej, niż 1945, a na rok 1948 przewiduje się ni~j uczelni zechce zo51tać majstrem, techni·
wydat k i prze szło dwadzi eś c i a razy wyższe, niż kiem, czy inżynierem włó.kie!$i<:rz.ym.
WszysLkie te typy szkół, z.a wyjątkiem Pow HJ45 roku.
Wysiłki nasze skierowane będą w s (ronę litechniki, znajdujące się w ramach orga!lizaw ramach cy~nych _CZPWł„ uie wyczerpują całokształtu
powiększ enia ilo~ci stµdiµjq9ych
Obok
islnifłiących obecnie ośrocll1 ów szkoleniowych. dzia!alnos.c1 szkolnictwa zawodowego.
W roku •1948 w 140 5z."oli:ch przewidu jemy tych 6 zkół istniało i istnieje cały szer99 kur19.050 uczniów, a w pja.nac/t na dalsze, Ja!n - sów przeróżnego typu. Kurny, jako na.jszyb·
o wiele wię ~ ej . Ozn<1cza to c',„dałaln-ość w g ł ąb . sza forma doszkalania, mają za zadanie nie
tj. powiększenie p 0 jemnofri istniejących szkól. tylko szkolenie, ale i podnoszenie już pos.iada-

Sł4sw-ośĆ ta·lii ego zaloienia potwiel'dza zre,sz„ nych w!adomości.

wykladowców, któ1-y~h w tej
chwili mamy do dyspozycji.
DROGI JUTR{\ STOJĄ OTWOREJ\1
Przed zqolnym pracownikiem ~priemy.s łu

tą s~crnpl::i ilość

wlpkiepnlczego

motli woś:::i

opiekq .•:tudiujqcq
CZPWł. otoczył także
Rada Furnduszu Stypenc'! ialne90
młodzież.
CZP\Vł. udzieliła w roku bieżącym około 300
stypendiów na uczęlnie różnych typów J ucze·
zapewnioną
Przemysł ·wlókiep.niczy
bli.
trzystu Iaclwwców w najbliższej
ws półpracę

stanowisk w przemyJa:ko
ma
śle POprz e7- p r ~tykę i kształcenie si~.
1t1lopc C'i11-nY ik.sztalci się w Szk.oJe Pq;emysło
wej, po ukoi\cren iu której może przejsć do Li- przyszłości.
na Policeum Prze1'Jyslow1li}o i dalej W koilcowym stadium znajduje się obec·
organizacja aparatu administracyjn~o
tech11 ikę lub do T~hnkum . Ukończenie obu n ie
wrini enlo.r ych uczelni da je mu tytuły nauk1- s zkoln iclwa zawodowego. Przed nowozorgani·
Wfl i moi liwo-ś ć zajęc i.a. naj w yżs1yc\l t>lano„ zowaną D yrekcją Szkolnictwa Zawodowego
Wi'i:k w prz~myśle -..1·lókieI1<!liczym. Zależv to CZPWł.. ob2jmującą całok.s~tałt zagadnień dotylko od zclo! .ości i dobryclł chęci pracow- tyczących 6i:ko1nictwa, 6toją olbrzymie zada·
nika.
nia: ustalenie ilości i typów szkół, zorg<Jnizo·

y-

ym

ob~nie

stoją

os i ągnięcia najwyższyc{l

OPIEKA NAD STUDIUJĄCĄ MŁODZIEŻĄ

ku

., _......,. .,.

wanie pparatu nauczycielskiego, opruco ~·anie
progrnmu nau('zania ~zczególnle przecliniot 'i1v
zawodowych, zdrnwa i racjonalna gos.po-dark-4,
~racowanie

i realizowanie jplanów it:\We5ty·

cyjnych.

~rtk;
. ; •
turfów i panczenów„. N ie wolno j ednak spra„
r
wy traktować powierzchown ie, tj. na podstaPLANY WYCHOWA WC'Z}E.
C
wie pqwierzchni lodu . Ludziom bowiem ni e
Najważn.iejszę jednąk jest opracowcinie
mięso, J.tonSeZ'WV
,.,ułuer,
potrzeba wca!e łyżew i lodowisk. a by się ~/izi realizowaljie planów wycl1owawc.rych. Waż·
\.~ydział_Ąpro- mąki psz. 80 proc. w <-enie zł 3.:;o z:i 1 !\!J
. Zar~ą.d_ ~1~ejski w Ło?zi gali. Zyc.ie (n i e t;-lko „tycie Worszawy " ale
KAT. m 1 KAT. IR RCA _ na oddnek Nr ne jest ogólne wykszt11kenie i wyksz.talcenie
I całego świata) dosta rczą do w odów, że ,,Les 71za_cj1 nu_ue1sz~. podaJe do wiadomoscl, że
to
p.alineurs" nie należą bYIJ ctimni ej do p,zcszlo- t? karty zywn~St:1owe zwyj<~e oraz 7. nadru- 18 po 0 ,25 kg cukru, w cenie zł ; 7 za 1 kg; zawodowe, ale najważniejsze zadanie ści, ale, wprost przeciwn :e, traflajq się często klem RC~ (Rejonowa Centrald Aprowizacyj- na odcinek Ńl' 19 po 1 kg mąki psz. 80 proc. wychowanie ucznia - przyszłego p.racownika
przemysłu włókienniczego, nie tylko dobrego
na) n~ m1es1~c ~tyc~eń . 1948 r. w ~kle-pilch w cen~e zł 3 ,56 ia 1 kg.
i dzisiaj.
~ĄT. ~R RCA - na O<Ji:lnek r,;r 21 po 0,5 obywatela, nie tylko uświadomionego pracowOt, np. te zręczne panienk i, Q których mó· ~:Jąq?nych do m1e1sktej s1~ci rnldzielc7.ej powimy, „że się poślizgn(!ły " . Albo QWi „spor· b ~naJąc _ od dnia 21 slycz~1a r~. sprzeqawane j.:g kaszy jęczm. (lub inne art. rnn;iennel w l'e mka. Wychowanek szkoły włókienniczej poza
tym mus_i ?Yć '.v pierwszym rzędzie wzorowym
nie zł 3 za 1 kg.
ę ą następujące artykuły spo~ywcze:
towcy", o których wiadomo, że się (do czasu)
KAT. IRD 3, 7, 12 i KAT. IRD 3, 7, 12 pracownikiem l towarzyszem pracy.
KĄT. I i KAT. I RCA - na odcin-?k -.;r 1il
prześlizgują przez „oko sprawiedliwości". Du„
Dlali'qo wychowawcą jego musi być doświad·
żo jest także takich, co si c;' „ślizgają po po„ po _o, 5 l•g cukru, w cenip zł 11 za 1 kg; na RCA - nil (lQci:pek Nr 23 po UO kg cukru,
odcinek Nr _19 po 2 kg mąki pszennej 80 pro w cenie ~ł 17 za 1 kg; na oddnek Nr 22 po czony robotnik, p!1.ądka, tkacz, .ślusarz, brygawierzchni życia i poślizgt1jq na kancie".
A cóż robią liczni „111ęibv.·ie st1J.11u"? Blum, cent. w cenie zł 3,50 za t kg; qa o~ciiiek Nr 3_ l<g mąki gat. w cenie zł 4 ia 1 kg: na od- dzisla i majster. Ci wychowawcy w war>SztaSchuman czy Mocl! „holendrują" za·wzięcie 22 po. 1 kawałku l11Y~a do pta.11i<1, wag' vier- cinek Nr 29 po o.s k~ kaszy !ęc;m1. {lub inne lach i w bursach wpóją mu od pierwszy.cli
chwil w ~zkole zasady solidarności kole-żeńz de Gaulle'm, a Bevin i .All/ee od.<la,\•1a1·q 1·az- wt otne1 0,2 kg w ceme zł 3,20 za 1 kaw. albo art. za~lenne) w ceme zł 3 za l kg.
„
'.
.
·
.
,
KAT. IRD 7, 12 i KAT. 7, 12 RCA - n
wadLe
kinvalek mydła do prania UNRRA
'
.
s/11 a, w spół.prac:!'. J szla?het~e/ ryw(llizaCJl. Zaa
kraj
czekolady
kq
2
O
po
dę figurową dokoła 1'\arshalla. S!izga się nad pierwotnej 226,80 gr w cenie zł 3 ?O Zil 1 odcinek Nr 27
fa·
naszych
w
obowiqzujqce
J
panu1ąc~
sady.
b'Vl
"l'b
cenie zł 25 z 1 t„b1 'ą· 100 !]ram
p.rz~ręblem ameryk111lski m de Gasperi, Sophu· ~ kąwalek.
<I. · • brykac/1
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. Przodoy..mcr: pr~cy uswiadomiem, uspo~eczspecyfl~zny rodza_1 slirnania łyżwiarze z Labour 2 puszki k<>11serw rybnych o wadze po 425,2~ ·nie zł° 28,50 ia t tabliczkę.
KAT „M'I i KAT. „M" RCĄ. - na odcinek :i1em, O·bq~rzen.1 duzą praktyką zawodową ł do. .
Party ' 1~ar;cusk1ej S.F.I.O. wirują nie tyle gr. kaidi! w cenie d 13 :za 1 puszkę.
KAT. I R_CA - na odcinek Nr 16 po 1 kg Nf Hl po (l,25 ~g ~l<ru, w nmie zł H ia 1 kg swiadcz.enrnu~ zycipwym m~gą być J będą
w tal-./ . Illflsm1ertelnego walca Waldteulla, ile
KAT. „C" i KAT. „C" RCA - na odcinek prawdziwymi :~clw_wawcaini przyszłych kadr
~aszy jęnm1e11nej, w <:eniCt zł .'J 'I.a 1 kg (lub
w rytmie marsza „Dulles, Dulles ilber alles",
Nr 10, -po 3 puszki kisz.ki krwawej vrag! a 340,2 przemysłu ~łokienn1~zeg_-0„
• inne ąrtyk11(y zamienne).
Winszujemy w-w pasji do ślizgania ale
0
Pla.nowame w dz1edume produkcji wybie·
KAT. Il - _na odcinek "1'r 18 po 0,4 kg gr. każda w cenie zł 4,50 1a ł pi1sLkę, atbg
nieważ w tej sportowej namiętności mle-sz P .
0
im widać słowo: Jud za słowem lód m m a ~ię culcrµ • w ccme zł 17 za 1 k~1; na odcinek po 1 kg konserw mięsno·ji!rzyn. w cenie zł ga dale~. poza za;kres naszej przedwojennej
.produkC]1, plany 5zJmlnictwa zawodowego
zlomnq nadzieję iż prędz ej czy P:. ~ . Y nie- Nr 19 Po 1,5 kg 1I1ąki psz. 80 proc w cenie 14 za 1 kg.
Uwaga: mięsq tzw. rą\lanlrn wv\lawaąe l:ę- w iir~emyśle :Vlci.kienn.iczVm będą realizowały
•
oz~c;T pozo„ zl 3,50 za 1kg.
staną _ na lod;ie.
KAT. III - ~a odcinel> Nr 19 110 t kg dl.ie wzamiap tluszcrn w skl<ł;Jach rzeźni:zych z~da.n.1a, o ktorych w latach przedwoje•nnych
· "am.
wlącz_onycll 'do miejskiej sieci roz~zielczel w m_kt nawet nie myślał. O realizację tych pla·
~~~iJ~~!li!'~~-EliJ!~~-im~m!J~
w dntac_lt od 26 do 2_8 stycznia rb .. wł~cznie. now będzien:y się starać z konsekwet\otnym
f
Wydział iaznacza, ze termin reahzaqi wy- uporem. Będziemy zwalczać na naszej drodze
Odcinków Z kart iywno- \ "S7.elkie trudności.
wołanych powyiej
Ką.idy pracownik przem •slu włókiennicre
ścio~ycb zwl'.:kłych i z nadr~1kiem RCA 7:a
:inles1ąc styc:ien upływa z dmem 31 stycznia go może i powinien dosko.ha.Ji ć się w tym zawodzie.
1948· roku.
lllllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllnJIU
. PZPB w Rudzie: Pabianickiej
W PZPB Nr 3 czo111we miejsc!ł w
wśrod t}taczck pracującn:~1 na 8 kros- tkalni zajęły: Maria OTJtllak (181 proc.)
nach pierwsze miejsca ~ajęly: Irena i Zofia ~onw'Erska (l'75 proa), 1' w
Ziółkowska (180,1.l proc.) oraz .Marta Ma- ~rzęd~alni: Genowefa Szulc (166 proc.)
jer (169,8 prp11,), n na „szóstkach": Qeno • Ąntollina Slodkitlwic:i (160 proc.).
wefa. ' 'arcJwliiislm (178,2 proc.) i llelc11a
Robotnicza Lódź uczclla dzień wyzwolenia leli n_acl odbudową · raju. \V imia.niu 'v\'ojs.;;.a
We W!'Pó!zawodnictwic zespołowym
Bacqma n (1'75,8 proc.).
szeregiem uroczy6tych akademii, które odbyły Po!~k1~go !Przemawiał por. Wieczo.rek, podwynrzeclził salowy Buchner (113 proc.)
się poi;ząwszy od piątku ub. tygodnia zarów- .kre.s!~JiJC braterstwo broni mi ędzy żołniarz.aml
W F~PB Nr 1 na „szóstkach" plcnv- Bociana (106 5 proc.), a. Mamrot <HD
no w małych, jak i duiych fabrykach. Załogi ~rmu Czenvonej a Wojs.kiem Polskim, 6 tające
·
SZłl miejsce zajał SLefan Pałczyński . proc.) Szełesta (109,5 proc.).
roba·l nicze wzięły masowy udział we wszyst- s1_ę podsta~ą sojuszu i pr~rjatni dwóch brat\V PZPB Nr 4 w tkalni na czoło wy.
(173!7 pr_o~·! Da! ~ ze miejsca zajęly:
kich urządzanych na terenach za.kładów pr<1- m<;h Ili!fOdow. Na czę:lć artystyczną AkadeHalma. L1pmsl1a (169,7 proc.), Janina. sunęli się: Jan Dołek (161.6 proc.) oraz
' cy uroczys.tościach. Akademie, poświęcone mu złozyły się: recytacje w wykonaniu ob. ob .
.Jurek (166,9 proc.), Helena Bogns (165.1 i Zygmunt Głl!dek (15~M prQc.). Prządka
obchodowi roczni<:y wyLwolenia Łodzi od oku- Marszaka, Rzepkowskiej i Birkowskiego -oraz
P~Gc) ora.z. f~elcna Rybak 072.6 1>ror..). Władysława Piasecką 13 strony) WYko·
pan~a, od,byl,Y się w PZPB Nr 1. w zakladac'jl wy!łtępy chóru rewelersów (wyk. Herli·ng KaJo~efa Jozwm.k obsługującą. ł kro:;na nała normę w i63,9 Proc.
im. Vary11jk1ego. w nkładach konfekcyjnych la.nek, Krawczyk, Morawiec)· i orkiestry. '
. W_ PZfB N~ 7 w;vrfiiąily się w przęosiągnęła. 164.,3 proc.
•
•
.
„Warita'', w zakładach im. Barikkiego, PZPB
W
We wsvóbawodnictwie zespołowym Llzalm: Korneha lliowi\it (l6a,2 proc.) 0 •
Nr 6, z&kladach im. Strzelczyka, PZPB Nr 2,
l~kalu d_z ielnic PP~ „Górna" w dniu 18
PZPJG Nr 1, PZPJG Nr 8, w Wojskowych Za- bm
WYRnedził Stefan Stolarz (l'.31,4 prnc.} raz Maria Wituła fl63 .6 pi:ooc.), a w tkał
: n.lb~ła si~ akddem1a, urządzona przez
kładach Motoryzacyjnvch. w Fabryce obuwia
Stolarza Zygmunta (119,4 proc.), a Ki- ni („czwórki"): Mich11-lina Zdunek f162,3
l'i{r t, w Kolejtkach Dojazdowych. w Niciarni sp~łct~ielc<;>w al~ :iczczer..i~ tr~eoiej rocznicy
l>fO(),), oraz Maria K~kuła (161,8 proc.).
bier (111,3 proc.) Engła (107,3 proc.).
i w Wimie, w dzielnicy PPR Prawa Sródmiej- J~}Z~ o lenia Ło~zi I podkreslema faktu otwarW PZPR Nr 8 w przędzalni (920
W PZPB Nr 2 w przędzalni na czte5.ka, Fabryka Pas·ó w i Pikierów ·oraz w wielu ci~ _1 poszerzen.1a skleipu spółdzielczego Nr 3,
Hezaj~ły:
miejsca
pierwatze
rt'!ch stronach wyró:i:niły się: Helena Jo- wrzeci!m)
iµny.~h mniejszych i większych zakladadi ~ueszcząccg~· stę y~zy ul. Pabian_kkiej Nr 26.
achimiak (138,4 proc.), Genowefa Strza- łena Stolenwerk (158 proc.) i Helena
efer~~ . oh\;:o.iczno~c1owy wygłosił tow. B0<le·
organizacjach spoleczny<:h 1 ipolity~zpracy
5 ~w nic orek. O rozwoju spóld1iekzo~ci mó·
ła (135,8 proc.) • Genowefa Smulik (1 36 Górecka (156 proc.). Stefania Jankownych.
wił to""., Fr~ciszek Orszuk. W części artyproc.) i Stani~ławn Wlodllwska (13<1,ą ska obsługąjąca 6 krosien uzyskała. 166
*
~
·
5t.yczneJ wz•ęła udział tow. Szandurska i orProc.), a na 3 stronach: .J:ózefa Bursa proc. normy. a Jani{la l\farcinialt (4 kroW Rudzie Pabia.nickiej w Państw. Za.kła· k1estra_ Zw. Zaw<>dowego Spółdzielców. !nieci
'140 li proc.) oraz Zofia Gronowska (l43,3 sna) uzyslmla 171 proc.
dach Prz~mysłu Bawełnianego (dawn!ej Horak) cz!o~_kpw sipóldz_ie·lni w 7bogaciły program akaW PZP}ł ~-- 9 vną,dka Antonina
proc.).
o-d~yła 61ę uro-czysta akademia. W prezydium de!lłl!, wygłaszaiąc okolicznościowe wiel'ISze.
• W tkalni na „sióstka<ih" wyróżniły Chruścińska 0 1>sługująca '750 wrzecion
zas1e_~li prz~_dsta,~iciele Rady Zakładowej, dysię:. Marła Dcrlich (165,9 proc.), lUaria wYkonałą plan clzienny w 142,8 proc.,
Radosną ro<'~kę ;..,..,wole~ia uczciła zalorekcji, partu polity-cznych. ZebraJllie zagaił
'M
Bor.owka (15'1,l proc.) i Franciszka Szy- Słanisłąw Kubik obsługujący 6 krosien
El k
tow. Sokołowski, odda iap glo;; tow. Kędzier·
uzyskał 169 proc. µ 0 rmy.
•·e ·tro~ni _Łódzkiej podniosłą akademią. ,
ga
przerzeczowym
krótkim,
:V.
sk!e~u. _ Mówca
mąns""' (151,9 proc.), a na ,.czwórkach":
. Po zaga1enm w części oficjalnej i odegra·
mow1enrn po_dkresltł znaczenie rocanicy i jej
W PZPB 'Nr 17 (4 słrQny} czołowe
H l
!' e:na Płachtą (16'7 proc.), Zofia Rogut miejsca zajęfy: Katarzyną ł[afger (lGJ
wa.gę dla sw1ata pracy. buduiącego now11, de- mu ~11mnu narodowego, t-ow. Adolf Netzel wy(1S5,1 proc.), Lucyna. Jus:zczalt (153,2 P~oc.). Maria K1·zesińska (152 proc.) I
m~ilua•tvczną Polskę. T<iw. Po.tkańs.ki, nawią- qłosił ,wyczerpujący · refe.rat okolicz.nościo;wy. ,
W częsci .koncert-owej doskonała orkiestra u .
d
Jpzefa Wąsowska CISO.S proc.).
oraz Irena Kucharska (15'.M proc.).
""
·
d b
zu1ąc . o moment?_w wyzwo'le.nia, omówił wy· !ono
atutą tow. Jana Pi-otrow&kieg.o
wa po
dk
czerpu1ąco ~ozw
politycznych, odeqr"ł
w~a · ow
o!
'
<- a s_zere9 utworów muzycznych.
z~ch-od~ący<:h w <i1ągu uo. trzechlecia na areme ~1ędzy.i:arodowej i uwypuklił wagę 6ta- . Z ko.1.ei ~matorzy świeUic-.r odegrali dwie
iednoaktowki: „Polacy pod Berlinem" oraz
łel'Jo l wytęzonego wysiłku wszvstlnch o·bvwa- fraamen.t
-z ~ VJ~-..."'VJT.
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Agnieszki

Jedną z naszych głównych trosk jest,
jak wiadomo, niska wydajność z hekKin a
tara. w roku 1946 mieliśmy z 1 ha:
Kino „BAŁTYK" (Piotrków). Dzi- 9 kw. ży~a;. a 8,8 k~. pszenicy. Istota
siaj premiera filmu produkcji amery- 1 rze~zy leZJ'. .Je?nak .me w tym Ja~a cyfkańskiej „Niewidzialny detektyw".
ra J~st dz1s, 1ecz J~k odbywa się .l?rogresJa. W roku ubiegłym uzyskahsmy
z 1 ha - 9,9 kw. żyta, a 10,2 pszenicy.
Ta ilość jest za mała, jeśli wziąć pod
Ważni.ejsze telełonv
uwagę, iż rok u biegły był rokiem skie10·49 Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
rowania na wieś szerokich kredytów na
13-14 Powiatowa Komenda l\1C.
obie akcje siewne, oraz nawozów; był
10-41 Miejski KomisariatMO.
tedy rokiem stabilizacji, zagospodaro10-12 Straż pożarna
wania się parcelantów i osadników, ro11-13 Ubezpieczalnia Społeczna.
kiem zmniejszenia ilości ugorów.
10-70 Szpital św. Tró1cy
Rok bieżący, ma za zadanie przede
Pogotowie lekarskie:
nocne telefony:
wszystkim przełamać zacofanie do11-13 od 21 - 7 rano. W niedzielę i święta tychczasowych metod uprawy, podnieść
dyżur

dzienny w sz.p italu

św.

Trójcy.

---Redakcja 1 administracja „Głosu Piotrkowskie
go" Piotrków Trybunals:ti, ul. Słowackiego
Nr 26. Telefon 15-40

Str. 8

PIOTRKOWSKI

oświatę rolniczą, oraz dostarczyć wsi
wyprodukowane przez przemysł maszyny rolnicze. To zagadnienie, zagadnienie
rozładowania stoku
maszynowego, upłynnioo.ie produktu,
który nie powinien być gromadzony w chwili, gdy go
bTak na wsi - nie jest sprawą organizacji zbytu przemysłu Maszyn Rolniczych, nie jest też tylko sprawą uruchorniienia szerokich kredytów na ten
cel. - Nie można bowiem rzucić ma-·
sowo maszyn na ''ieś jak długo nie
rozbuduje się sieć Ośrodków Maszynowych, a nie można było nawet marzyć
o rozbudowie sieci Ośrodków, pokąd
spółdzielczość wiejska była rozczłonkowana i rozOita.
·
Tak więc dopiero reforma spółdziel-

Sprawa autobusów do
naszego miasta
Mieszkańcy

zwracają

się

do nas z prośbą o poruszenie sprawy samochodów kursujących na linii
Konto czekowe redakcji „Głosu Piotrkowskie· Piotrków-Lódź. Autobusy PKS odgo":. Komunalna Kasa Oszczędności w Piotr chodzące do Łodzi w godzinach popokow1e Nr 425.
łudniowych są przepełnione przez pasaAdministracja czynna od godz. 8 do godz. 16. żerów podmiejskich. Już na godzinę
w ~oboty od godziny 8 do .13.
przed odejściem autobusu wszystkie
---miejsca
są zajęte przez mieszkańców
1
•. m l 11M ii111Milllll l'.ll!ll!fl1lllill'l'llllll'llillllilfl:l'•l~M'!l"I· 111111M lf\111 M\'l,.11'1 11.l>:M'.I. M1:111•1.' U

Łodzi

okolicznych wsi. Do Łodzi autobus przy
chodzi prawie pusty, natomiast w Piotrkowie pozostają z braku miejsc w samo
chodzie liczni pasażerowie. Czy nie dało
by się uruchomić na podmiejskim odcinku powiatu piotrkowskiego specjalnego autobusu, który by odciążył autobus dalekobieżny, kursujący na. odcinku
Piotrków-Łódź?
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Co otrzYmamy na kartki w styczniu
Na

miesiąc styczeń

br. na karty kupon nr 29. kateg. IRD 3, 7 i 12 wydawane następu oraz po 0,25 kg. na kupon nr 15 kateg.
„M" oraz „C".
jące artykuły żywnościowe:
CUKIER otrzymają posiadacze I kat
MĄKA ŻYTNIA 80 procent. do wypo 0,5 kg. na kupon nr 20. Kateg. Il
pieku chleba:
Kategoria I po 6,16 na kupon nr 1- otrzyma 0,4 kg. na nr 20._ Dla dzieci
będzie wydawane po 1,10 kg. na nr 22
17; Kat. II-gapo 4,71 kg. na kupon nr kat. IRD 3, 7 i 12. Kategorie IR oraz
1-13. Kategoria III po 3,62 kg. na ku- „M" otreymają po 0,25 kg. na osobę
pon nr 1-10. Kat. IR po 4,35 kg. na na nr 16.
kupon nr 1-12. Kat. IRD po 4,35 kg.
~lliLEKO będzie wydawane po pół lina kupon nr 1-12. Kategoria TIR oraz
tra
na kupony kartek następujących kakat. C. po 2,90 kg. na kupon nr 1-8.
tegorii:
łIĄKA PSZENNA 80 PROCENT.
Kateg. IRD kupony 32-45. Kupony
Kategoria I po 2 kg. na kupon nr 18
Kategoria II po 1,5 kg. na kupon nr 18.
Na kupon nr 13 posiadaczy katt żyw
li
nościowych kategorii III i IR otrzymaKATASTROFA SAMOCHODOWA
ją po 1 kg.
·
Dla posiadaczy kart żywnościowych
W odległości 3 km. od miejscowości
IRD 3,'1 i 12 lat będzie wydana na ku- Rozprza na aut~tradzie piotrkowskiej
pon nr 21 po 3 kg. mąki pszennej ga- wydarzyła się tragiczna katastrofa saprowadzony
tunkowej oraz po 0,5 kg. kaszy jęcz mochodowa. Samocho'd
miennej 65 proc. na kupon nr 25. Na przez ob. Grzywacza Romana na sku,kupon nr 32 będzie wydawana czeko- tek defektu w motorze wpadł do rowu przygniataJ·ąc Grzywacza. Samolada po 0,2 kg. na dziecko.
TŁUSZCZ
(olej kokoi;;owy) będzie chód został powaz·n1·e uszkodzon".
.; Grzy
wacz w stanie ciężkim odstawiony do
wydawany w ilości 1 kg. na osobę na
gdzię lekarz skonstatował złakupon nr 27 kat. 1, - po 0,5 kg. na szpitala,
manie prawej nogi oraz zgniecenie
szczęki. Ofiara wypadku pozostaje w
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
szpitalu.
•
żywnościowe będą

Z

Z• uc1·a·

m•1asta ., pow•1atu

Zawiadomienie

Niniejszym zawiadamiamy, że dnia 25. 1.48
r. (w niedzielę) o godzinie 11 przed południem
w sali im . Kilińskiego, Al. 3-go Maja 12 od·
będzie się walne zgromadzenie członków zwią
zku emeryt. Oddział w Piotrkowie z następu
jącym porząilk~em obrad:
1. zagajenie
2. odczytanie protokółu z organizacyjnego
zebrania
3. sprawozdanie Zarządu za czas od 15.11
do 31.12 1947 r.
4 odczytanie protokqłu Komisji Rewizyjnej
5. zatwierdzenie budżetu na rok 1948
6 przedłożeni e projektu regulaminu lundu
szu pośmiertnego
7. wolne wnioski
8. aa zakończenie rozlosowanie kuponów
odzieżowych dla członków ZUS

=-=rOglaszenia drobne

kategorii IRD (MK). Oraz ną kartki
Dod. „M' na kupony nr 21-34. Łącz.
nie na kartę każdej kategorii przypada siedem litrów mleka.
KONSERWY rybne otrzymają posiadacze kart kategorii I - po 1 kg. na
nr 24 oraz posiadłczy kart „C" - 0,25
kg. na nr 14.
śLEDZlE otrzymamy na kupon 19
~ilościach: posiadacze kart kat. II
1,5 kg.; kat. III - 0,75 kg.; kat. IR 1 kg.; kat. IIR - 0,5 kg.
N a kartki kat. IRD 3, 7 i 12 po l
kg. na nr 26.

DOCHODZEl\TIE W SPRAWIE KRADZ~żY W ZHP.
W sprawie kradzieży w świetlicy har
cerskiej organa Milicji Obywatelskiej
prowadzą energiczne dochodzenie celem ujęcia sprawców kradzieży głośnika radiowego. Narazie harcerze pozba-

czości wiejskiej otworzyła drogę, którą
maszyny pójdą na wieś. Rozpracowywanie odpowiednich kredytów na tPn
cel jest w toku.
Ważną sprawą przy
reorganizacji
spółdzielczości już istniejących ośrod

ków maszynowych będzie zwrócenie
specjalnej uwagi na należytą obsadę
stanowisk kierowniczych. Jeśli bowiem
maszyny służyć mają zwiększeniu naszej wydajności z hektara, a nie kramikarskim interesom spółdzielni czy
jej kierownika - nie może się powtórzyć zjawisko takie, jak to, że chłopi
orzą koniem, a tr(lktor przewozi ziemniaki do gorzelni, czy buraki dla cukrowni - bo za transport dobrze się
płaci. A takie rzeczy w roku ub. zdarzały się dość częstb.
Plan na rok 1948 przewiduje wzrost
wydajności z 1 ha dla żyta o 0,7 kw.
t.j. do 10,6 kw.; dla pszenicy o 0,8 kw.
t.j. do 11 kw. Jak widzimy plan te11
nie jest zbyt napięty i przy pewnym
wysiłku będziemy mogli z. pewnością
go wykonać.
Przy omawianiu spraw, związanych
z postępem kultury rolnej, nader rzad~o porusza się sprawę ziarna selekcyjnego, mocno związanej ze stosowaniem
racjonalnego płodozmianu i ddnawiania
zboża.

Ziarna szlachetnego dotąd nie mieliśmy niemal, wskutek czego plony nasze były niskie nie tylko ilościowo, ale
i jakościowo. Hodowlą jego zajmują się
głównie PZNZ i PZHR.

W roku ubiegłym wyprodukowaliśmy
18 tys. ton nasienia (żyta, i pszenicy
łącznie).
Ust to bardzo duży postęp
w porównaniu z rokiem 1946, kiedy
ilość jego wyniosła zaledwie 14 tys. ton.
Oczekujemy, iż w roku bieżącym majątki państwowe wyhodują 24 tys. ton
ziarna szlachetnego (żyta i pszenicy;
nie licząc innych zbóż).
_
Taka ilość, rzucona na rynek podwyższy wyClajność na tych terenach,
które będą obsiane ziarnem szlachetnym - na przeciąg 3 - 4 lat.

Sądząc po szybkich postępach, jakie
robi praca majątkow państwowych, fiwieni zostali możliwości korzystania z czymy, iż z końcem plan.u 3-letniego
uda nam się produkować dość ziarna
audycji radiowych.
szlachetnego dla pokrycia zapotrzebo·'.'(
KRADZIEŻ MASZYNY DO SZYCIA wania kraju.
Ob . Ad am W o1s k.i zam1esz
· k a ł y przy
Przewidziana
przez plan cyfra
· · h
k dwydaj·
ul. Przedborskiej Nr 20 zameldował w kn?sc1 z a, wprawdzie dale a o kwyndl·
komisariacie MO, że w dniu 11 stycznia
owkradzieckic~, stanowi jełdna
la
.
. sprawcy s k radl'i z Je.
nas rok naprzod.
Stanowi
pe ną
w nocy meznam
.,
.
. samo. ·oraz wystarczalnosc
zbozową, a moze nawet
go mieszk ania maszynę d o szycia
· . ·
k
pościel.
Jesh pogoda dopisze - począte
- - - · · - - - - - - -111111111- - - - eksportu.
Oznacza to równocześnie - a. jest to
~wy
„Głosu"
korzyścią nie do pogardzenia - zwiękw redakcji „Głosu Piotrkowskiego" szenie się ilości otrąb zbożowych z 460
tys. ton do 971 tys. ton t.j. o 511 tys.
zainstalowano w tych dniach nowy a- ton, czyli 0 ponad 100 proc. (wysokość
parat telefoniczny. Nr 15-40. Również tej cyfry związana jest ze. zmianą prow sprawach administracyjnych należy centowego przemiału).
zwracać się pod ten numer.
'ak więc wzrost wydajności zbożoRedaktor Głosu Piotrkowskiego" od wej spowoduje równoczesną poprawę
15 stycznia " przyjmuje w redakcji w ~a 1)7llku hodowl~~· t.j. mleczarski~
. . . .
. .
. _
1 mięsnym, rozw1JaJąc wszechstronnie
pomedz1ałk1, srody i p1ątk1 od godz. 13 dobrobyt wsi i miasta.
do 14.
·
F. Leonczuk

N

telefon

I

Przyg·ody

1·~ j 3Sj3

HELENA Ostrowska, zam. Gorzkowice, pow.
Piotrków unieważnia pap;ery z '>bozu.
27·K

KARALUS Felik~
zam. wieś Płyćwa, pow.
Skierniewice unieważnia zagubioną kartę RKTJ
wyd. Skierniewice.
25-K
PIĄTEK

Józef, zam wieś Ogrodzona, pow.
Piotrków unieważnia zgubiony dowód osobi·
sty, kartę rejestracyjną RKU, wyd. w Piotrkowie.
·
28-K

111111111111111111111111111111111111111111111111

D-018830

Deszcz Ie je!

O!
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GŁOS

żqcia

Z

Ze sportu

Partii

-

Na basenie YMC·A

ZEBRANIE EGZEKUTYWY KOMITETU
GÓRNEJ PRAWEI
Dziś o godz. 17-ej odbędzie się posiedzenie
egzekutywy komitetu Górnej Prawej.

UWAGA, PRELEGENCI I INSTRUKTORZY
DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE!
Dziś o godz. 17-ej w · lokalu własnym przy
ul. Piotrkowskiej 63 odbędzie się kolejne zebranie na którym będzie kontynuowany wykład Ila temat „PPR Partia Marksistowska".
Wolni słuchacze mile widziani.

frekwenc1a wzrosła o 100 proc. Wniedt eh~ .nową „sensac~ę·· przygotowuje nam ŁOZ.P
Łódzki Okręgowv

Zw i ązek Pływacki po·
wz iął chwalebny pro\.._~(
-~~
-~~~
je•kt. Nic to, że impre"~
zy ply-Wackie w Łodzi.
~' •
ze względu lna szczup·
łą widowrJę na base·
ZEBRANIA KOt. PPR.
1
n.ie YMCA nie przyno·
W dniu dzisiejszym odbędą, się zebrania
sza zysków i ŁOZP
kół PPR w następujących f<1bryku.!h
instytu
~ .
· k a s:· ę z t ru dn ob ory
cjach:
:·
,~
-ściami - pływacy posla·nowih wy.korzy-stać
RUDA PABIANICKA
. .. ! . 1kal- ~ J-...,..~..:,...._.,,,_"'·,..zastój w sezonie zimoo godz. 13 - ,~ odrh:i„ł IT.
wym na :propagandą
~~
nia nr 7.
plywactwa w Łodzi.
Do wyłJk~ i ętego celu
WIDZEW
zm :e rzać będą najwłaściws-zą drogą _ drogą
O godz. 16-e.i tkalnia - :.-miana. dzienna, ciekawych imprez pływackich .. Oto co na ten
węglarze zmiana dzienna. O godz. 14-ej temat mówi nam re.ferent sportowy ŁOZP, ob.
dubl., skręcalnia, motalnia i przewijalnia Leśniewski.
zmiana Il PZPB Nr 5. O golfa. 15.30 Kwas
~

----..

I -

3

:::::·

~-

„Znloz".

.

O godz. 13,30 PZPB Nr

o

godz. 15-ej

czp

-

i

21

.
:ia li.

skórz.

Pięściarze ŁKS-u

GODNY POCHWAŁY PROJEKT
Chcemy w okresie zimowym &prowadzi ć
do Łodzi jak największą il-0ść drużyn z.amiej:;cowych. Zawody takie - to wielki bodziec
dla naszych młodych z.awodników do :pracy
nad sobą. Chłopcy 'Palą się do wody. Najlepszy dowód, że po me.czu Praga - Łódź frekwencja na ba.senie YMCA wzrosła prawie sto
procent.
KATOWICE
. _ ŁÓDŻ
- W najbliższą niedzielę - mówi nam ob.
Leśniewski mządzam.y mecz Katowice Łódż. Katowiczanie przyjeżdżają w swym najsi.Jniejszym -składzie. Ich asem atutowym jest
Wąs . który w biegu na 100 m Gtylem grzbietowym legitymuje się czasem 1 ;16.2. Rekord
Karli<"Zka na tym dy.stansie wynosi 1:14,2. Drugim d-0skonałym zaw-0dnikiem Ka:towic jest
Szołtysek, dwukrotny mistrz Polski w s.tyl.u
klasycznym na 100 i 200 m. Na 100 m ikatow.i-

czanin ooiągnął już czas 1:19,6, a ID.a 200 m ~
2:59,4. Rekordy Polski na 1 tych dystan6ach należą do Heinricha i wyn-0&z-ą na 100 m - 1,17,
a n·a 200 m - 2:52,4.
_
K Ł •a
- Trzed reprezentant Ka~~;'ic
'ta uz_
pływ.a styJem dowolnym. Na
..m egi ymuJ 9
s-ię już cz.a-sem 2:33. rekord P<:>.l ski Bochenskiego wyinos1 2:20,2 6eik.
. .
- Ci trzej zawodnicy. - mow1 nasz. •r ozmów.i:;a reprezentowah
ibarwy
pol&k1e
.
.
. h
· - d · na
·o..
meczu z Czecham1. Procz me p-rzyJeZ za J;;ze.ze do. Łod~i .'."kemietrz Polsiki w skokach
z ~rampohny i w1e:iy - S~or_upka„.
- Mecz Katowice - ~odz będ~e pUlll!k!towa.ny tylko w konkurenc1ach mę~i<:h, z wy•
tącze_niem _Piłki v.;.odnej (mec.z _piłki wodnef
będzie. n~&ł charaoc~er _tow:ai:zysk1). W zespole
katowickim wystąpi row.ruerz trzech reprezen-

l

Paot1 znów na widowni

wybrali nowy zarząd

Nie sprawy f1nansowP, lecz dobro s11ortu

będzie

celem

GÓRNA PRAWA
PfiłCY ROWP-~O zarzątiu
O godz. 13,30 PZPW Nr 1, PZPW Nr 2, 0Zarząd sekcji pięściarskiej
drużynowegv ' riął nowy rz;arząd? oto pytanie, z kitórym
Arodek Konf. Nr 3. O godz. 16,30 PZPW Nr 4.
mis·trza Polski, ŁKS-u, po os tatnim. rocznym ze- zwracamy się do !llowowybraneg.o kierownika
O godz. 15,30 PZPB Nr 6 - „A". O godz.
braniu sprawozdawczym, uległ wielkiemu prze· sekcji, ob. Okołowicza.
16-ej Fabryka im. Strzeiczyka, ZMS.
obrażeniu.
- Przede w-szyslkim zdobycie po raz drugi
Ze stanowiska swego uSitąpił dolychczaso- t)"tułu drużynowego mi-s.trza Polski - mówi
FABRYCZNA - PZPB Nr 1.
wy koierownik sekcji, ob. Sikorski, a na miej- nam o•b. Olwlowicz. - Dalej starrać się będzie•
O godz. 13,30 Nowa Tkalnia - koło 14 sce jego wybrano jednogłośnie byłego kap1 ta- my organizować jak najwięcej
zawo:dów dla
ł 15. Oddział „G" koło 2, 5 i 8. Księży 11a sportowego ŁOZB,
ob. Jana Okolowicza. zawodników rezerwowyoh. Kwes.tie finanso·Ne
Młyn - koło 3 i 4. O godz. 15,3Q R!<'~~y Młyn Zastępcą kierownika sekcji został ob. Stam- nie będą
u nas odgrywały decydującej roli,
- kolo 5.
sław Słaby,
opiekunem - ob. Maniszewski, będziemy 5ię kieroyva.Ji jedynie dobrem sportu
członkami zarządu: Klimczak, Olejniczak, Ję- ikończy nasz roo:mówc.a.
SRóDMIEśCIE
drzcjewski i Pawlak. '
·
Ze 6Wej strony nowowybr.aillemu zan:ądowi
·O godz. 17-ej CZPWł. - Dy~. Dziewiar- Jakie plany na najbliższą przy-szfość po- sekcji życzymy jak •n ajowocniejszej pracy.
ska. O godz. 15,30 CT - Hurtownia. O godz.
16-ej Zjedn. Przedsięb. Bud. O godz. J5-ej ff' pr„ededniu Oli ... piad.!J.
OUL. o· godz. 14,30 Książka Nr 2. O godz.
14-ej 7 kom. MO.

I

Czy

hokeiści wyjadą

do St. Moritz?

SRóDMIESCIE LEWA
KRAKÓW . .....,.. Jak oświadczył delegat PKOL szych zawodników po tournee ;p.r.ze5.Zik:o•lenioO godz. 16-ej Elektrownia - koło 5, KEt.
- koło IO i 11, Instytut Filmowy, Fabryka inż. Przeworski, w czasie konferencji prasowej wym, jalki odbywa się w o•becnej ahwili Doskonały p1ęscrnrz Węgier podczas meq.til
Węgry Austria znokautował w Budapeszcie
Wózków, f. „Wud~e". O godz. 14-ej PZPB PZN, udział hokeistów polskich na Igrzyskich w Czechosłowacji.
w pierwszej rundzie Bauera
Os.taJtnia wyso'k-a porażJca . naszych chłopców
Nr 4 - kolo 4, f. „Alt". O godz. 15,30 PZPJG Olimpijskich w St.-Moritz nie został jeszcze
w Czechach mocno zachwiała ich szanse na
Nr 1 - kolo 7 i 8. O godz. 8-ej rano Postezdecydowany. Zależeć to będzie od formy na- wyjazd do St.-Moritz.
tarutów Poldi, a mta,nowicie: Boch.ene:k, H~.l
runek - Łódż Fabryczna..
1
I I I I I I loll• I 11I 'I I 01' 11'1 J.M I I l;l l l!,(1'1 1 1 I HI H U I I I I I I l'l'il'.I "'\ ' I I 'I I I li• I I I I I I I I I I I•, I I I I I I I I I I H I 1.11 I M I I I I U
lor i inż. Szczepański.
SRóDMIEJSKA PRAWA
REPREZENTACJA ŁODZI
O godz. 14-ej PZPB Nr· 9
zmiana ranUSTALONA ZOSTAN:IE W PIĄTEK
na. O godz. 16-ej Rejonowe Magazyny Kon- Reprezentacja Łodzi na mi:cz z Kil!towifekcyjne, f. „Relts", f. „Miller i Zeidel", Facami ustalona zo5tanie dopiero w piątek. Pod
bryka Nr 28. O godz. 14,30 f. „Ciber Mandel".
uwagę są bra„ni: Boniecki, Jara, Jaworski, DoO godz. 20-ej spółdzielnia „Metalowiec". O
browolski, Krawczyk, Chojna-cki z HKS-u, Wit·
15,30 spółdzielnia ,.Nadzieja". O godz. 18-ej
czak i Krogulec z KP ZjedntlczOtlle, Mrówczyń
terenowe koło Nr 3.
ski i DaczkowSlk.i -z Włók.niar!La (Zgierz) r rdZ
MartYIIlka z AZS-u.
Za.powi€dź wystawienia w Teatrze Wojska toiwcy.
Za
rprawidłowe
rozprow.
a
dzenie
bileSTAROMIEJSKA
O godz. 16-ej odprawa prelegentów PZPB PolS!ki ego „Halki" i „Sprzedane] Narzeczonej" tów odpowiedzia•l ni są dyrektorzy naczelni fa„SZTAB" JUZ JEST„.
Na zawody niedzielne wyznaczony JUZ zoNr 2, składy opalowe, Warsztaty samochodo- wywołała żywe zainteresowanie wśród wielo- bryik oraz kierownicy płacy i pracy, iktórzy
ustalają
listy uczestników w porozumieniu stał również „sztab". Podzia.t funkcji dokonawe MO. O godz. 8-ej Straż Pożarna PZPl;J WMsz-tatowców i przodown ików pracy przez , Radą Zakładową. Są oni zobowiązaru do no, jak na6tępt1je: naczelnikiem :t.awodów bę
Nr 2. O godz. 15,30 Urząd Wojewódzki koła mysłu włókienniczego w Łodzi.
dostarczenia do CZPWł. !i6ty osób, Móre ·Sikoróżne. f. „Zajdenwurm".
O godz. 19-ej teW celu zaspokojenia ciekawości zaii!ltere- rzy.sitały z biletów. Listy powmny być zaopa- dzie ob. Stanisław Piątkowski, sędzią głównym
renowe koło Koziny.
sowanych podajemy szczegóły, dotyczące or- trzone w podpisy robo-tników, którzy otrzy- - ob. Eugeniusz Majchr.z ak, kierownikiem t.:eganizacji lej ciekawej imprezy. Przedstawie- mali bilety, w podpisy dyrekcji i przewodni- gów i skoków - ob. Marian Bielook:i, ~tarte
rem - ob. Tadeusz Leśniewski, sędziowie ndeBAŁUTY
nie „Halki" odb'ędzie się w sobotę po polu- czącego Rady Zakładowej.
O godz. 16-ej f. „Rosner", f. „Einbrot Abel" dniu i w niedzielę wieczór. „Sprzedana narze- · Dyrekcje wydają przodownikom pracy w z.a- rzący cza6 - Golębi-0wski. Marciniak, Rutl'Z·
oddział mechaniczny ŁWE_KD, wydział gospo- ~zona''. wysta:v-irnna będ~ie w 6obotę wieczór sadzie .po jednym bilecie.
Jednakże mają one ki, Szwank-0wski, Idzikoiwsika, ~nformacja publiczności Chojnacki, celowniczy
Lt~ś
darczy PZPJG nr 8.
1 w medz1elę po połudnm.
prawo wydawać drugi bilet dla żony lub męża.
niewski i Przyborowski.
Bilety w cenie po 20 zł znajdą sią w ciągu
Numery rzędów i krzeseł zostały na bileUWAGA PRELEGENCI i INSTRUKTORZY
dnia dzi ie Jszcgo w fabrykach. Otrzymać je lach wy-kreślone. Oznacza to. że oosiadacz
DZIELNICY SRóDMIEśCIE
mogą wył<t" 'n i c przodownicy 1 w1elowar5zta- biletu ma prawo zaj'ąć każde miejsce·.
Z ż))cia KS WimlJ
W środę dnia 21.l 48 o godz. 17-ej odbę·- -·~- ~.. ---~-~
dzie się kolejne zebranie, na któ1·ym będzie
NA TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ
żywnościowych kat. I, zagubienie lub zniszczekontynuowany wykład na temat PPR-partia
.
. ~O~I~R~A
_
nie jednej z omawianych kart spowoduje utra.
W0 1 . 1 h
.
'd ·
Zamiast złozen1a w1encow w dmu uroczy- tę przydziału
Uchwałą roc?.nego walnego zebrania zos~ał
marksistowska.
ni s uc aczt mi1e wi
- stości 3·leria O,wobodzenia Łodzi Izba
·
•
Wobec powyższego karly żywnościowe kat. wybrany następujący zarząd w osobach:
m.
j y>rzem~słowo - HandlowJ. w Łodzi przekazała I-ej z bieżących miesięcy 1948 roku należ1
Prezes - mgr Zygmunt Stac.Qowicz, 'liceUWAGA, SŁUCHACZE V KURSU DZIELNI- , 20 .tysięcy ~łotych na rze-::z Towarzystwa Przy bezwzględnie przechowywać.
•
pTezesi - Jan Toreru>a, Teofil Wojtczak,
1ac10ł Żołmerza.
sekre.tarz - Zofia Damikowska,
COWEGO GRUP B.
AKADEMIA
go!>podarze - Ignacy Walter, Tadeusz Bąk.
UWAGA
Komitet Łódzki Wydział Pro1Jagandy zaW ramach uroczystości 3-ej rocznicy wyPOSIADACZE
KART
ODZIEŻOWYCH!
wiadamia, że dziś w środę 21 stycznia br. o
zwolenia Łodzi z rami~n1a Obywatels:dego Ko
Zarząd Miejski w Łodzi .:_ Wydział Aprołódzcy
godz. 18-ej odbędzie się kolejny wykład n.t.
mitetu Obchodu zorganizowane były w kinowizacji
podaje
do
wiadomości posiadaczom
·teatrze „Włókniarz" pod kierownictwem Ed„PPR - Partia naszego typu". Wykładają w
też ma· ą nowy zarząd
kart odzieżowych i kart żvwnośc10wych kat. I. warda Kowalskiego dwie akademie' dnia 18
Dzielnicach: Dzielnica. Staromiejska - tow.
Walne zebranie Łódzkiego Okręgowego Zw.
że przy następnym rozdziale artykułów teks-tyl- i 19 stycznia rlla ~złonków Zw. Zaw. I wojska.
Flatan, Dzielnica Śródmieście Prawe - tow. nych za r lub II kwaI;.t:al 1948 roku, żadne zaPo części oticjatnej odbyły się występy arty- Ko•l arskiego wybrało nowe władze w nas-lępu
Lewandowski, Dzielnica ś1·óc1mieście Lewa świadczenia za zgubione albo zniszczone karty stów i wyświetlanie fiimów: Marsz na Berlin. jącym składzie: prezes ......,. Mieczysław Karpiń
tow. Jagodziński, Dzielnica Górna - tow. żywnościowe kat. I przez Slaro~I wa i Wydział
Płonący Ra_
d ogoszcz i proces Pelzhausena. Re- ski, pierwszy wiceprezes - Jan Wróblewski,
Kopacki, Dzielnica Górna Prawa - tow. Ma- Aprowizacji wydawane nie będą.
feraty okolicznościowe wygłosili ob. Kowalski członkowie zarządu: Rzepecki, Edward Kyż .
daliński, Dzielnica. Górna Lewa tow. AlPonieważ realizacja kart odzieżowych od- i Spychała oraz przedstawi~iele tutejszego gar Zygmunt Krawulec, Tadeusz Jóźwiak, Denys,
pern, Dzielnica Widzew - tow. Smętlciewicz, bywać się będzie na podstawie re_je&tracji kart nizonu.
Tarczyński, Urbanowicz.
Dzielnica Pabianicka - tow. Domagała.

Opera dla przodowników pracy

I

Nowy

Zarząd

Kh1bu

I

Kolarze

1

Program rad;owy n~ dziś
I

Uwaga, „Życiowcy" l W czwairtek, dnia 22
s•tycznia br. o godz. 19-tej odbędzie się zebranie 6ekcji matematycz.no-przyrodniczej. Obecność obowiązkowa.

..... „„;„

w

h«ndo

lin i.a 'l~ hm

„dwolu ie sie.

Niniejsz~!~!unl~!my~:z~

dniu B·gO
PROGRAM NA SRODĘ 21 STYCZNIA 1948 R '.;-iego z cyklu: .,Nauka w Polsce i swiec;e stycznia br. w świetlicy firmy Barcińskiego
12.03 Wiadomości . po•l udniowe 12 08 Prze· ;rsp?~czesnym". 18.15 Koncerit życzeń z Łodzi Nr 174, odbyło się pierwsze zebranie orga,nigląd prasy stołeczne i
12.15 Muzyka. 12.20 1 (częsc I). 18.45 „Żelazna kurtyna . 19.00 Z ;a- z.acyjne ŁOZŁ, na którym wybrano tymczaso.Z mikrofonem po kraju". 12.30 Koncert dla gadnień wiej.skich". 19.15 Lekcja języka •o· wy komitet org,.rnizacyjny. W 6kład kQmitelu
młodzieżv .
13.30 Przerwa 15.00 Arie i pieśni syjsk!ego
l9.30 Utwo,ry kompoz,,tnrów 'r,1n- weszli: kpt. Kużnicki, przedstawiciel Wojewłoskie 'z Łodzi. 15.20 ,O zdobyczach kultu- cu.skich. 20.00 Dziennik. 20.30 Rezerwa. 20.50 wódzkiego Urzędu Wychowania Fizycznego,
ralno - o~wiatowych ma-s robotniczych" 7 l.o- Rezerwa. 21.50 „Głos Młodych". 21.00 Audy- ob. Czyżewski, kierownik WF Zw. zaw„ ~ib.
dzi. 15.25 Wiadomości loka.l ne z Łodzi. 15.30 cja Oho,pi.nowska. 21.30 „U naszych przyj
Leszewski, instruktor PZŁ, ob. Przyborowski,
„W 23-cią rocznicę śmierci" - pogada:nka dra ciół". 21.50 Muzyka. 22.00 MuzY'ka taneczna. delegait RKS „TUR", ob. Czernik ora.z przed·
E. Adlera.
15.40 Ro--z1J1aitości 7. Łodzi.
16.0_0 22.45 Ko·ncert życzeń . · 22.58 Omówienie pro- stawicie-I KP Zjednoczone, ob. Wójcicki.
Dziennik 16.20 Rezerwa. 16.35 „Anielka" gramu lokalnego na jutro z Łoclzi. 23 OO O·· , ..
Uchwalą komitetu postanowiono zorganizosluchowisko dla dzieci s•t;u<;-zych 16.55 Audy- ni~ wiadom.ości. 23.20. ~uzyk~ ~ameralna. 23. ~51 wać i:nistrzostwa okręgu łódzkiego w je.~dzie
cja muzyczna dla mlodzieży. 17.20 Kotllcert W1adomośc1 z ostatnie] chwi11l1. U .OO 7Ak cm '7Vhl' «"i i figurowei oraz kur..; dl.11 nnn cl•JWPi·
oooularnv. 18.00 RHT. - wvkl<1rl dra J. Sieradz- c1PniP AnrhroC'ii i HV\IDJ'
·
· ·.v I1 · .. :-„·skid•

I

