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w budowaniu dobrobytu i kultury narodu polskiego

R

Przen1ówienie PrezlJdenta RP Bole.1lawa Bieruta na _po.1iedzeniu Rady Głównej dla spraw nauki i .1z•olnlctwa wgzszeqo

A
N
K
A

WARSZAWA (PAP). Na inauguracyjnym\w parze z unowocześnieniem stosunków spo· slowych, wychowawczych i kulturalnych,
posiedzeniu Rady Głównej dla spraw nauki łecznych, gospodarczych i politycznych w pań- należy przezwyciężyć i im szybciej się to s$a1 szkolnictwa wyi:szego Prezydent R. P. Bole- stwie, musi iść bezwarunkowo unowocześnie.. nie, tym lepiej.
sław Bierut wygłosił przemówienie, w -którym nie w sferze stosunków ideologicznych, nauDo obaw występujących wśród niektórych 1
powiedział m. in.:
kowych, wychowawczych i kulturalnych, że intelektualistów należy obawa przed ideą pia- '
Konieczność szybkiej i wszechstronnej rea- 1':<żde pogłębianie rozdźwięków między jed- nowości w regulowaniu i przyspieszaniu po·
lizacji zadań, podjętych przez Radę Główną ną i drugą sferą stosunków jest szkodliwe dla stępu społecznego. Dawna, liberalna nauka
nic ulega wątpliwości, ale jest rzeczą również narodu, ponieważ hamuje, osł&bia, .u trudnia społeczno-ekonomiczna odrzucała realność takiej idei.
rJewątpliwą, że pomyślne ich wypełnienie za- jego rozwój.
,...,. Rene .Mayer
leży w znacznej mierze od zaufania, poparcia
Ale
nauka
ta
brała
za
podstawę
swych
baP~RYŻ PAP). Francuski l'inister Skarbu
Obecnego biegu stosunków społecznyc'h, go.
ł pomocy zarówno z .:; strony wszystkich praspodarczych i politycznych w Polsce nic nie dań inne stosunki spoleczno-gospodarcze niż Rene Mayer oświadczył, iż sprawa dewaluacji
cowników nauki i zwłaszcza ze strony istnie- jest w stamie
odwrócić, ponieważ odpowiada te które powstały u nas w wyniku wojny i w franka w dalszym ciągu jest przedmiotem nających i czynnyctl organizacji naukowych, ja.on postęp<>wemu kierunkowi dziejów i obiek- wyniku unarodowienia · podstawowych gałę rad zarządu międzynarodowego funduszu mokc też ze strony młodzieży akademickiej, ze tywnym interesom rozwojowym narodu, jako zi przemysłu, transportu, komunikacji l krenetarnego w Waszyngtonie. Minister podkrestrony wszystkich oclpowiedziz.Jnych czynni- całości. Jest to dziś dla każdeg-0 światlejszego dytu. Nasz 3-letni plan gospodarczy ma już
ślił, iż delegat francuski Mendes-France poków państwowych. politycznych i społecznych. umysłu prawdą bezsporną. Ale z teJo wynika za sobą realne doświadczenie ubiegłego roku,
zostanie w Waszyngtonie dopóki sprawa de.
To z :i ufanie i poparcie zależy oczywiście od iasno, że wszelkie obawy przed unowoczes- w którym został wYkonany z dokładnością cal
waluacji franka nie zostanie ostatecznie :za·
szybkiego przezwyciężenia do końca oporów, nieniem w sferze stosunków i potrzeb urny-'
latwiona.
(Ciąg dalszy na str. 2·e/)
iakie istnieją jeszcze w psychice pewnych
kół inteligencji naukowej, pełnej często dobrej woli, ale ul<!,'Iaj ą c"j wciąż jeszcze obawom czy zmiana ustalonych z dawna form i
metod nie załamie samej fundamentalnej
struktury, na której opiel'ał się dotychczasowy
dorobek naukowy,
dotychczasowy system
wychowawczy, dotychczasowy układ stosunusługach
zmontować
ków wzajemnych między nauką a życiem
LONDYN PAP. - Minister Bevin wygłosił Związek Radziecki odpowiedzialność -za napię są źródłem surowców i żywności dla szeregu
praktycznym. czy aby nie ze szkodą dla nauki. w Izl:J.ie Gmin
przemówienie, poświęcone bry- tą sytuację, jaka się wytworzyła. Sytuacja ta krąjów Europy, z czego ma wynikać ich •jeNa przesh-.zeni m:nionych trzech lat mogli- tyjskiej polityce zagranicznej. „
~ podkreśla Bevin- .::... zmusza państwa zacho- dność z Europą.
W związku z tym minister
śmy zaobserwować, jak obawy te kruuyły się
Podkreśliwszy powagę sytuacji międzynaro· <lnie. do zacieśnienta swej wspóij>racy, W Bevin oświadczył, że powinna być zacieśniQna
stopn:owo pod wpływem codziennego do. dowej, minister Bevin wystąpił z krytyką po- związku z tym przygotował rząd brytyj.ski współpraca między państwami kolon~alnymi,
świadczenia. Doświadczenie to dowodzi,
że lityki radzieckiej. Mówca usiłował zrzucić na 'Plan „konsolidacji Europy zachodniej".
Plan jak Wielka Brytania, Francja" Holandia, Bel·
ten ma polegać na zacieśnieniu współpracy gia i PartugaHa. Zaznaczył. oµ przy tym z na·
---------------------~ -"':~..- · .........._
-,.w_'"""' ._Y'
francusko-brytyjskiej przy rów110czesnym za- Ciskiem, że współpraca taka nie powinna wca
warciu palitu między Wielką Brytanią i Ffa'n le dopro~adzić do żadnych konfliJ!mów z dwocją z jednej strony a krajami „Beneluxu" ma :linnymi mocarstwami, a mianowicie Staz drugiej.
nami Zjednoczonymi i Związkiem Radzieckim,
Dalsze z.a.miary brytyjskie dQtyczą pm;ydą- kitóre posiadają własne ogronin~ źródła surowRZYM, PAP. W Mediolanie odbył · się wie· stowano przeciwko odmownemu stanowisku gnięcia· do ścisłej współpracy innych - jak ców.
w :.ysięC'Lny wiec robotniczy, na którym prote
;i~t!. wobec po:tulatów strajkujących robot- Bevin określił - „historycxrl.ych krajów euro-· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·
Włochy.
Następnie robotnicy udali się pod prefek- pejslcich"
Mówiąc włączająj:
Europie, Bevin zaznaczył, że nie
8! U • • .
'
0
~ę i delegacja strajkujących ~ostała przy- ma na myśli Europy w sensie geograficznym,
WARSZAWA PAP. Marszałek
Sejmu
Jęła przez prefek!a. W tym czasie ~o~zło do lecz w planie swym uwzględnia terytoria w ustawodawczego Władysław Kowalski zwołał
starcia między ma:iiifestantami a pol!Cją. P-0 Afryce i w Azji. zależne od krajów europej· posiedzenie Sejmu Ustawodaw-::zego na dzień
obu stronach byli ranni.
skich. Mówca podkreślił, że kraj,e zamorskie 28 stycznia br. na godzinę 10-tą.
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na

Marshalla

próbuje
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Wielkie straty faszystów ateńskich
Broń amerykańska

coraz

częściej

wpada w ręce

oddziałów

Markosa

RZYM PAP. -

Radi.o Wo'lnej Grecji tlono- Gtr.at. Ataki wojsk ateńskich w Tracji 'Z06t.a- \egoż senatora -z podróży do Grecji, w ywołafy
(;i, że w ciągu ostatnich trzech dni oddziały ly odparte.
żywe zanieyokQje.nie wśród greckim ikół .reakormii demokratycz.n ej zaatakowały garmzony
PARYŻ PAP. Agencja EAM..Presse d-0- cyjnych, które obawiają się, by w wyniku
Poi,terunkj wojslwwe przed gm3chem preiek- rządowe w 20 miejscowościach na terenie Ma· n06ii z Aten, że wywody sena.·tora a.merykań· lyich wynurzeń nie zreduk01Wano „pomocy" a•
tury w Med:<>lanie
cedonii i Tracji. Przeciwnik doznał ciężkich mego Brooksa w Nowym JQJ;kiu, ;po powrocie merykańsk:iej. Senaitor Brooks wyyaził mianowicie 6We oburzenie z powodu faktu, że broń
dostarczona pl'zez Amerykanów przechocbi w

l

ojlisz

wągiersko-rumuński

zus?anie 1mdp sa&iy
BUDAPESZT, PAP
W czwartek rau<>
,n·i: ybyła do Budapesztu rumuńska de
legacja nądowa z
premierem Grozą
na czele, celevi
podpisania traktatu przyjaźni i wza
jemnej pomocy mię
dzy Rumunią a Wę
grami.
Delegacj e powitali
11ro czyście

ręce armij demokratycznej i to często bez bJtwy. Armia rzą:du ateński.ego wyikia.zuje coraz to
więk.szą 11tiezdo,lność du zwakzan'ia poW1Stań
c.Jw. Rząd ateń ski
unika podawania do·
kładnych strat swoich wojsk. Im bardziej Ame
tym mniej armi,a
ni' ostatnio .-ozmowy polityczne mają obecnie który przypieczętuje
-zbliżenie obu narodów rykanie pomagają Grecj.i,
doprowadzić do podp"sania
traktat11 między ·o raz pozwoli im wraz z innymi liemokracjami grecka bije się p11Zeciw pow.stańcom.
SŁOWIANIE GRECCY ZA MARKOSEM
obn krajami.
ludowymi Europy przyczynić się do wielkiego
Premier. rumuński Groza 5lwierdził Zt! swej dzieła postępu i pokoju,
RZYM PAP. - Rozgłośnia Wolnej Grecji
strony, '!e .ieszy 'lię, mogąc · odwiedzić ofi·
Następnie delegacja rumuńska udała się do donosi, że odbył się QStatn:io ik.om.gres delega•
cjalnie J\Tęgry , :ako pierwszy szef rządu ru· wyznaczonych jej apartamentów w hotelu Gel tów mniejszości słoiwiań&kiiej w Grecjj, z pro•
muńskiej republiki iudowej.
lerta. Po szeregu uroczystości, w sobotę nastą w:incji: Florina, Kas.tora, Edossa, i K'07'illll!i.
Podró2 1a zakończy się podpisaniem aktu. pi uroczyste podpisanie traktatu.
Delegaci positanowm. że uczynią wszystko,
by zapewnić całkowite zwycięstwo armii de·
----.---------------.~.--·'
mokratycznej, która będzie jedyną gwarancją
respektowania praw mniejszości,

uroczyście

NOWA PO'WIESC
J uż

Poifki, Ru mun ii

od jutra· rozpoczynamy druk

>. wykłych wvdarzeń, głośnej powie ś ci

Bułgarii

,,Głosu''

tchnącej

czarem egzotyzmu, pełnej uroku nieLEONIDA SOŁOWIEWA p.t.:

,„PRZl"GODI"

p rzedsta w iciele dy plum&.ty·czn j ZS RR, C2e<:ho·
słow u c j i, J u9osław ii,

I

---....

::z łon k o w i e
·~ ą du
"' ęg ie r .;k i e go
oraz

Holandii i Austrii.

w ahiiu iuirze;szym w Budapeszcie

/ł/ASllEDINA'-

w przekładzie Zofii Beylin
Wkraczamy tu vi tajemniczy, barwny; swoisty I odrębny, lmerujący się własnymi
prawami i żyjący własnymi obyczajami Swiat Wschodu.

USA
Turcji

MOSKWA PAP. - Agencja Tass, po~
Premier węgierski Dinnyes w przemówiejąc się na informacje ze źródeł
dziennikarpowitalnym wyraził zadowolenie, że może od
skich, donosi, iż rząd amerykański wystosow-zaj emnić się delegacji
rumuńsk i ej za ser·
NASREDIN - ten bohater wielu legend ł licznych OPO\vieści, z prostotą a humował przed klllw dniami d<> rządu tureck!łego
d0czn e pr z y jęc ie, z. Jakim sp (lfkąła ~ie w • Rn·
rem istotnego mędrca daje nam przy sobie poznać ludzkie dole i niedole, odsłania
notę, w której domaga się oddania do dyspom11nii delegacja w~q1ers~a w lisl0padzie ub.
głębie życiawY.ch prawd, ukrytych za rąbkiem pozorów, porywa zainteresowaniem,
zycji USA wielkiej bazy lotniczej, analogicmej
roku.
przykuwa uwagę, uczy l bawi zarazem.
A WIĘC UWAGA - JU2i JUTRO!
'i>remłer oodkreślil z iadościa .
te orowadzo _ _ _ _ _ _ _ _.__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __. do tej, jaką. St"'Wi ~~• . ~. p
bJiild TdnalisG.,-
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Delegacja nolska w Mos1<wie
polskiej
nauki
rola
Czo ·owa
w budowaniu dobrobytu i kultury narodu
(Dokończenie

twórcy.
procesy tego rodzaju wymagają
pewnego okresu dojrzewania, nie rodzą się
nagle Ale już sH~ za::zęly, już dają znać o
sobiP. Tylko ludzie nie umiejący patrzeć nie
spostrzegają tego.
Trzeba unowoczećnić metodę obserwowania
i d05trzegan'a nowych zjawl5k społecznych.
Aby to osiągnąć, trzeba przezwyciężyć ciąża
ce jeszcze często przesady t nawyki formalistyczne. Doceniamy w pelni twórczy wpływ
łączności z wszystklm3 ogniskami postępowej
mvśli naukowej, ale czy nie ma posmaku czo
natchnienia
łobitno1ki tendencja do szukania
ośrod~ach na zachowv.łacznie w pewnych
dzież . Czyż nie Jest to naszym zadaniem wła
śnie dziś uwypukf ć zaniedbany często i niedo
ceniany doro-bek nastych pobkich. uczonvch,
Ich cenny wkład do skarbca wiedzy ogóinoludzkiej1
naukowymi
Dziś przed polskimi ośrodkami
~rvrastają szersze niż kiedykolwiek możliwo
ści rozwinięcia nasiej własne.j, ·polskiej, twór
sunek do

ze str. 1-ej)

kowlcie zadawalającą Idea planowania w
dlliedzlnie naukowych prac badawczych, w
clziedzinie kształcenia kadr fachowych, w
dziedzinie upowszechniania oświaty i kultury
jest tylko prostą konsekwencją Phlnowania ro
spodarczego, prost~ konsekwencją unowocześnienia stosunków społecznych, gospodarczych
i polltyczr..ych, jakie się dokonały już w naszym państw!l.e.
Oczywiście idei planowania nie należy wulgaryzować idea planowości jest słuszna i realna tylko w określonych warunkach •1strrJjowych i tylko w określonym zakresie może
przynieść pozytywne wyniki. Pewne elementy planowego regulowania przez państwo potrzeb gospodarczych czy kulturalnych 5'tosowane są w krajach o różnorodnej strukturze
społeczno-gospodarczPj. ale inny zasięg i inny ch&rakter ma planowanie w ZSRR inny
w krajach demokracji ludowej, a .leszcze inny
np. w Anrlll, gdzie również mówi się o planach eksportowych, o normach zatrudnienia,
zaopatrzenia itp. Ale mimo używania podobnej terminologii planowanie w znaczeniu istotnym !'ile jest dziś w A.nglii moi;Jlwe. Mimo
to, jak świadczą lic· ne wypowiedzi, nawet w
krajach starych liberałoV1--ych teorii społeczno
ekonomicznych, uczeni i to bynajmniej nie z
obozu lewicy - zdają, sobie sprawę z olbrzymich korzyści, płynących z planowania i z koniecznośol zrewidowania swej dotychczasowej
postaWY.
Rozwój n-eh stosunków społecznych ogromnie wzmocnił rolę państwa i jego ingerencje w różnorodne dziedziny życia obywateli we wszystkich krajach świata - ale tam,
gdzie państwo reprezentuje tylko inteTesy
warstw uprzywilejowanych - ta ingerencja.
l wzmożona rola państwa. nie tylko nie sprzvJa postępowemu rozwojowi kraju, lecz na odwrót - postęp ten hamuje i kładzie się nowym ciężarem na życiu.
W Polsce I w krajach den1okracjl ludowej
planowa I r~ulująca rola państwa zmierza w
kierunku podniesienia d0:brobytu I poziomu
kulturslrteqo całego narodu, a przez: to samo
sprzyja rozwojowi najwyiszych form twórczości człowieka, przyśpiesza postęp nauki, oświa
ty, kultury, sztuki - któremu lowarzyuy ich
upowszechnienJe.
.Upowszechnienie nauki, oswlatv, ·kultury 't
sztuki nie omacza bynalmniej nbn'żenia kh
pozioimu. Nie oznJcza też w ża<lnym razie·
ograniczenia wołności -pracy bad!iwczo-naukowej. Wprost przeciwnie - otw'era bH porów
nanla szersze pole dld twórczości uczonego,
pcrdnosząc Jego autorytet w sercu i świadomo
kl mas ludowych.
Wzrost dobrobytu, oświaty l kulturv naro·
du rozsz.erza automatycznie 1apotrzebowanie
Da kii!ążkę, na pracę twórczo-badawczą, wy<"howawcy, poetv, nisarza, artyslv, podnosi
stopniowo poziom wymagań I krytyczny sto____,..,.....,~----~--~-------------------

dzieła

Oczywiście

MOSKWA PAP. - Podczas swego pobytu
w Moskwie delegacja polska na czele z premierem Cyrankiewiczem zwiedziła słynną gaczej d1iałi!Iności naukowej. Wskazuje na to lerię Tretiakowską. zakłady budowy samocho
coral żywsza działalność towarzystw nauko- dów „ZIS" oraz fabrykę „Krasnyj Oktiabr'.
wych, nasz dorobek w opracowaniu probłe
mów z:em Odzyskanych, coraz lic7niejsza i
cieljawsza inicjatywa wydawnicza. Wskazuje
na to, działalność niektórych instytutów badawczv~h i rosnące zadania naszvcb wyższych
Agencja TASS donosi, że w Pradze, Buda•
uczelni, obleganych przez coraz liczn'ejsze sze pe5zcie, Belgradzie, Sofii, Bukaresu:ie i w wiereai praqnącej się k~ztałcić młodzieży.
lu innych stolicach Europy odbyły się uroczy
To tei pragne dziś złożyć najgorętszP. ży ste akademie w związku z 24-'Łą · ro.czaticą
czenia Radde Glównet do spraw nauki i szkol śmierci Włod'Zlimierza Lenina. Prawie wszystn·dwa wyższego, aby dookoła swych wiel- kie dzienniki zamieściły obszerne artykuły,
kich i zaszczy•tnych zadań, zdołała skupić jak
poświęcone życiu i działaJ.ności wielkiego teo•
najliczniejsze kadry polskiej inteliqencli napańs·twa rad.ziec·
ukowej i wszystkich ąorących w'elbiciell wie retyka mar.ks.izmu i twórcy
dzy i nauki, a.by WLbudz.iia w nich poczucla kiego.
*
te; wielkiej misji sp<>łe<:znej, które otwierają
Agencja Reutera donosi z Buenos Aires, ił
przed światem nauki polsk· ej wielkie procesy odrodzenia, Jakie zachodzą w naszych naro w prowincji Corrientes nad Pa,raną zanotowadzie. W cparciu o te wielkie lwórcz.e przeży no 15 minutowe t!"lęsienie zi-emi. Wstrząsy pod
cia duchowe polskich mas ludowych - niechaj wznosi corat. wyżej płomień wiedzy i my ziemne odczuto również w zachodnim Urug·
waju.
śli twórczej nauka polska.

W kilku wiersiach

„sojusz~'' z Anglią
chce
nie
kraiu. Zabici i ranni na uHcach Bagdadu
Olbrzvm•e d'-monstrac·e antya ngfelsk;e w
całym

LONDYN, PAP. - Akcja protestacyjna I strantów i 40 pollcjatów rannych. Poli~ja are- dziedzinie wojskowej,
Partie opozycyjne - narodowo-d~mokraty•
prz~clwko :r.awartemu ostatnio tikładowi z Wiei sztowała kilkuset studentów. Ulicami miast&
kl\ Brytanią zatac:r.a w całym Iraku coraz szer krążą auta pancerne.
1czna. liberalna i 11iepodległościowa - zapoUkład z Wielką Brytanią spotkał się z os- wiedziały, że nie będą głosować za ratyfikasze kręgi.
Wczoraj doszło w Bagdadzie do '!tarcia t~ krytyką prawie całej prasy irackiej. która cją układu. Jak sądzą w kołach poinformowa
między 6 tys. studentów a llOh'.cją·· w <'zasie, w szczególności atakuje klauzule, przewidują- nych. również wielu posłów z partii prol'ZI\•
którego 8 osób zostało zabitych, a 100 demon- ce wspólpraci; Wielkiej Brytanii I Iraku w dowycb wstrzyma się od głosu.
Pod wpływem nacisku opinii publicznej,
regent Iraku Abdul Illah zwołał w dniu wczo
rajszym konferencję w któtej wziął udział następca tronu i szereg wybitnych działaczy per
litycznych. Komunikat ogłoszony po konfe.
rencji, która trwała 5 godzin stwierdza, lt
Jak stwierdza Agencja, wśród · ludności cy nowy traktat nie zaspakaja aspiracji na.rodo·
LONDYN, PAP. Agencja Antara donosi. iż
w poniedziałek Ł.J. w 48 godzin . po podpisa- wilnej jest wiele ofiar. Obie wsie zostały pra wych Iraku. Komunikat zapewnia, iż rząd nie
zatwierdzi traktatu przed ratyfikowaniem g;o
niu holendenko-lndonezyjskiego porozumienia wie całkowicie 11n szczone.
w sprawie zaw'eszenia dzialań wojennych, od
W Semarangu, według doniesień prasy in· przez parlament.
wsparte przez lotnictwo donezyjskiej wylądował ostatnio nowy bata·
działy holendenkie
I ciężkie moż.d.zierze zaatakowały dwie wsie
LONDYN, PAP. - Agencja Reutera donowe wschodniej części Jawy w pobliżu Malang. lion piechoty, przysłany z Holandii.
si z Bagdadu, że po oświadczeniu regenta I
przywódców politycznych, którzy stwierdzili,
że nowy traktat a.nrlo-ira.cld nie odpowiada
aspiracjom narodowym Iraku - oczekują po·
wszechnie podania. się rządu do dymisji.
Cała ludność Bagdadu wzięła udział w PO•
studentów zabit~ch w czasie demon•
grzebie
NOWY JORK, PAP. Wdl•ł l donleś:eń · 2 · • Wychodzący w~ Bogocie organ partii libe·
oKolumbii, zbrojne _star..:.a dn j1:1Ic.!:~i:\;. d.-~łC1· w 1-ralnej ··stwierdza., żi: w w"'l'.niku s~arć po obu stracji przeciwko zawartemu· t.raktatowi.
departamencie Santander .iP.l Notte między lt- stronach .Jest po~azna llosć 1abtych I ran- soby, aresztowane podczas demonstrac.ii, zo·
stały w czwartek zwolnione.
berał.aml I konserwatystami przybierają coraz nycb. Wiele domow zost„ło spdlonych.
ba~rlaj na sile D~u~ment ~mu USA po· ~~----~~----~--~~------~------~----~--~--~~~~~~~~~------~-

Zdradziecki atak Holendrów
na wsie indonezy:skre

-

m·mo zaw! eszen a broni

• .* •

Krwawe zamieszki wKolumbii
Konserwatvwn·v "'órezY:deitf '.:łikwiduie · 11artię

twierdził, iż

o"'.;:ręgu

rzeczywiście loc2ą

t•rm
w
oddziałem re3 lv~'•:~1nym
się walki między
zerwistów a znacznym odłamem ludności cywilnej.

liłlera·łóvi·

st ra1· k po.wszech.ny w Bizon ii
zawodowe na znak arotestu przeciwko katastrofalnej

Jak wynika z relacji prasowych. starcia ~roklamują związki
•
••
te wywołane zostały polityką prezydenta reSJ!HCll 31'0WllaCfiRti
publiki, konserwatysty Ospina, który usuwa
BERLIN PAP. Ag. ADN donosi z Monachium postanowiła pro.klamować na piątek 24 goliberałów ze stanowisk pań1Stwowych i dąży
że komisja Związków Zawodowych Bawarii dzłnny strajk powszechny na znak protestu
do likwidacji partii liberalnej,
sytuacji
się
pogarszającej
przeciwko stale
aprowizacyjnej mas robotniczych.
Kino „WŁÓKNIARZ" Zawadzka 16 DZIS PREl\UERA Amr'rykański film muzyczny
Strajk objąłby 2 miliony robotników f uBERLIN, PAP. - Agencja ADN donosi z
rzędników. Czynne byłyby jedynie rozgłośnie
Norymbergi, że w 'rodę vr godzinach wieczor
radiowe, redakcf P gazet, urzędy pocztowo-te17, 19, 21.
w
nych wrzucona. została do sali restauracyjnej
legrafic:me oraL przedsiębiorstwa znajdują.ce
Gra.nd Hotelu bomb&, której wybuch na szczę
W niedz. i święta: 13, 15, 17, 19,. 21 W rolach głównych:
się pod amerykańskim zarządem wojskowym.
ścłe nie pociągnął żadnych ofiar y ludziach,
FRED ASTAIRE, BING CROSBY
Wytwórnia: Pa.ramount
Na wypadek gdyby postulaty komisji związ
powodując jedynie nieznaczne szkody mateReżyser: MARK SANRICH
ków zawodowych w sprawie poprawy bytu
Własność: MPEA
rialne. Grand Hotel jest siedzib11 ameryka1'1-1
klasy robotni~zP.j nie zostały uwzględnion~.
Muzyka: IRVING BERLIN
Eksploatacja: Film Polsld
skich urzędników norymberskiego trybunału
postanowiono kontynuować ~lrajk, począws1y
525-g
bezpłatne I passe-pa1·tout Wi\ine od wtorku dn. 27 stycznia.
Bilety
wojskowego.
od poniedziałku.

Zamach bombowy
w Norymberdze

I
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Ostatnie dni Hitlera
(clą~ dalsz~,

Himmle.r również nie nalcii:dł do bdzi, któ·
rzy eię rr.alrivmują w połowie drogi, gdy ra.z
już ina co.ś 1»ię z.decyduj!l. Po ro-zm:>w1e z G•i·
denimem uda.I i>ię on naityohmiast ·li) Karl-n·
laol.n. gdzie prz-ebywał podówczas Go~ring.
R1nmorwa Himmlera z Goeri1IJgiem trwall prze
~zie> 3 go<lzi!lly.
HIMMLER -

GOERING

Przekonywać Goer.i nga n.ie trze:ba oyło dłu·
go. Zdawał· on <lo.s'konaJe sobie siprawę z te-go,
Jż podob.nv krok jes·t koni.ecZ:ny. Ale jedno·
bał się
c:z:eśnie baJ się śmie11te'1inie Hi•hlera,
ro=owy z nim na ten temait. Więc odmJw1ł
Himmlerowi; nie "Lgadzając 6ię pójść do Hi-

Oświa.dczył, iż Hitler wypędzi go rówNip bez pewnej emfillly tłumaczi}c swoj~
tchó.r!ZOS"<110 dodał, iii: nr.i może też z!amać

tlera.
nież.

wierności

przysięg!

wobec fuehrera.

Nie zrażony tym fias~iem, Himmler po~ta·
no.wił dzia.łać całkowi<:ie na własną rę.'!{ę. Na
ogół trze.ba przy=ać, . iii: Himmle·r odró:i;nial
się o<l Hi tlma o wieJe większą da.lekowz.rocz·
nościl\ 1połiotyczi!lą, Um.iaJ praew;idywać f po·
trafił :reail!lie myś-leć o g.rożącej, niemesolej
pr.z;ysrziłoścl. Tym 6ię n~.eiwąitipli1włe itfrumac.zy
faikit, i-ż Himm•ler działając w uikiryoi.u i ~amodzi-elni.e, !OILIPOczął zaiwczasu stara.nia o nawią·
zanie pewnych bezpośrednich ~nlaktów z
1.aństwamJ skandvnawskj•'
0

1
I-

ZABIEGf O RATUNEK
Wv.zysk<il w tym celu ?lnaonego mu l!!karza
Szweda. naz,wtskiem Kersten. ów le·l•a.rz

d?•pomógt l~immlerowi w nawiązaniu ko:itak·
. .
tow z. lu?b1ą Volker. Berna~olte.
1
DzralająC chytrze 1 prieb1egle. "' peme1 .a·
)emnicy przed HH!erem, Himmler lgodził się
na usilne prośby hrabiego, będącegll nieoficjC11n ym pf'Z:etl&tawicielem Szwecji. Prośba
Szwecji nie była zbyt wygórowa1na ; !eżała
całkowicie w mo.żliwośdach Himmlerd. Cho·
dziło po prostu o ZJWOLnlenie z obozów koh·
CeiIJJtracyjnych kilk11 ty~ięcy No.rweg6w ~ Duń
czyków, os.karż<myc!-! o róż.ne prze1>tąpstwa
poHtyc~ne. Himmler ?.'Wo1nil tych Judzi, praw·
do.podobnie pra{lną<" w ten sposób s-bwoif'Zyć
so·bie M przy.szlo'Ść rodza.j pewnego zabe.zpie·
·
czenia.
TAJEMNICZE ROKOWANIA
W tych tajemniczy-ob ro.kowatiliach, jakie
prowddzi.1 Himmler y Bernadoltem. brad również udział Schellenberg, o-bdurzony szcze9ól·
nym 7aufaniem reichsfuehrera SS S·che!lenbe.-q
jak się nieco pófoiej oka1Zało, kHka razy uda·
·wał się nawet do Szwecji. Był obarczony de·
liłkatną ! trudną misją przerzucenia niepo.s1rzeżenie wypusrz.c:ronych więmiów przez gralllicę.
Jednak fakt pobytu Berinadotte'a w Berli·
nie mi·ał 'Pewne następS<twa, po.średnio z1wiąza•
M 1 .roz-mowami, Jakie ;prowadził z nim Himmle~. Mialllowkie dowiedział się o tym Riihben·

I

tr9p, k·tóry również w tajem.mcy zaprosił hra- dobał Ribbentrop, z którym wiat.nic ze•\J.l{nął
biEJ9o do siebie. Rozmowa, którą prowadzili się w Berlinie.
między sobą, zostala nadal o·kryta nimbe.m ta·
Rola, jak4 po6redn:o czy b~pośrednio odejemm.i<:y, ale &potkanie to nie dało żadnych grał Guderi·an w tych z.akull<Sowych roz,mo·
wach i tajemniczej grae, nie mogła nie wy•
skutków politycznych.
wolać pewl!lego ujemnego efe.Mu dla generała
Natomiast Himmler, dzialaijąc wciąi: na
w oczach Hi•tlera. Aczkolwiek Hitler n.ie nie
wlaSJną odtpowiP.diziainość. o-znajmił Bernad.>t·
wiedział o rokowaniach, tym ni-e!ll11iej wyczu·
7aw
to~~i. że przewiduje pe\v>ne możliwo.ści
wał coraz większą nie.chęć w stosunku do Gukresie rozpoczęcia rokowari z Anglią i Ame·
deriana.
ryką. Co d·o Rosji to Himmler stanowczo o·
!iwiadozyl, ir.t jesit to na razie wykluczone.
BOMBA PĘKA
fato.lnym celem Himmlera było spowodowa·
ma.rea, mniej wię:::ej
połowie
drugiej
W
Przywśród · sprzymierzonych.
nie rozłamu
puszcLal, iż po za1prrestaniu dz'.ałań wojen· około 20-go ma.rea, bomba pękła. Stalo się to
nych na froncie zachoc'nim oraz połud·n.owym w wieilkim gabinecie fuehrera podczai ko•lejuda :;ie kont\'n11ować wojnę przeciwko Rosji nej na.rady wojennej. Zachowując pozo.my
s.pokój. Hitler nagle zwróc!l się do Guderiana
na \\!schodzie.
i oświadczył mu, że w obawiE= o jego stan
W swoich plal!'lach Himmler posa:edł dość zdrowia „radzi„ mu zwrócić uwa.gę na serc.e
daleko. Planowa! miaonowicie całkowite 11su·
l wyjechać trochę od.począć do jakiegoś uzdro
nfęcie HitJera od władzy. Jednorzesnie uwa·
wiska Szef szta.bu generalne.go w lo•t zrozu~zele
na
stać
i:al. iż właśnie on sam powinien
miat, co oznaczała podobna pro-pozyGja w urządn . Jednak pla.nv Himmlera .opełzly na ni·
stach fuehrera. Nie pozostawało mu nic inneczym. a prowadzoale rokowania nie daJy żad· go, ja.k tylko podziękować za troskę i skwa•
nego realnego wyni1ku.
pliwfE! skorzyo-tać z tej „rady". Guder:a111 te
Alianci 'JstosutJJkowali się neg~wnie wo· natychmia.st uczynił i już 30 marca opu§cil
bee propozycji Himmlera W tym niepowodze- Berlin.
n·iu. jakie :idniósl Himmler pewną rolę ode·
Tymczasem sytuacja, jak zre.;ztą przewidy·
grai Bemado,tite, 7 którym właśni~ pertrakt-O· wal Guderian, poga.rszała się w tempie bły·
wał. Ro.Ja ta oraz szczegóły prowadzQl!lych roz skawicz:nym. Katastrofalny stan raecrzy na Pomów zos•tały naświetlone w znanej książce. morzu. i .na W~grzech przyczyn.ił się do po·
którą naipisał i wydał Bernadotte. ~iążka ta w~tama p'.awdz~wego ohaOSJU. Między wojskapo<Sl.ada wymowny tytuł „Koniec". Hrabi.emu m1, działa1ącym1 na terenie oiko1ic Gdańska i
nie tyle n.ie spodoba.I się w zasadzie plan ~r:us Wschodnidh, nastąpiło zerwanie łąceno
Hlmmlera, He nie pr.zypa<lli do gustu ludzie z sci. Na Węgwecti ~o~ął się mCl8owy od-najibli'ŻIS.z.e.go o~ocze.ni·a Hitlera, kotórzy m.iieJi wr6t, wywolruny prze.z bezsensowną ofen<Sywę,
tom. ola,n wvkonać. Najbaror.z:iej mu się nie po·
.D.c.n.J
PT'ZV't>Uszcz9l.a na rozkaz Hiblerilo
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',.Yiem że n;c lepszego n :e zro.b.ię, i - ł kład~!y w tvm duchu ułożone .~dresy do par·
um;•"' niois c '.kmiotkowi wła<.ma ręką to, co mu lamen ' ów. Najprzód we F:anq1 cesarz Napo·
ę, ". . pr
· ąze"~ n•~ ~.~:
:e na'erz'
y „.• Hi'·erzmv~ >•tie<:
Jeon III zwrócił . eię listownie do ·cara
Aleks
an•
od nas
c
·
ł ~ · ,.
r bee
w rece dekrety uwłaJSzczeń:, idźmy 1•.; ca ~y kraj, dra n. dorad;~1~c. mu '.'wyrozu=a os~ ~ ?·
·b ·. ·
jak moiemy, napa.0.nijmy mniej- I Po•lakow. PozmeJ chciał sprawę ..za atw,c na
6i
r~~foY ii n~cna porą, a gdy n<11m życie r.a· I drodze dyplomatycmej interwen~Jl. mocarsbw.
· t
g t n·e „ idźmy do kmiO'tka zwróćmy Tymczase.m przez usta swego m1mstra spraw
'Z·aJu r.z zos a 1 • '
'
•
·
I·
rzucił pow-stań·
1 w a 1ews.uego'.
mu 1·e 0 nade:żność i do boju z naja.zdem vo- Mgra'l!Jcr.nyc1,
.
· •.
PodstaP.owe hasło demo~racii
.g "
com h;asfo: „Trzeba wytrwac! Krew powstan
wołaJmy!
·
zł
· p 1 k.i"
ców 01Z11aczy gramce przy.s eJ o s
.
Jfl.l·Ż na wychodźtwie, t.zw. wiel!kiej emi.graRządu
Nadzieja na interwencję. z~graniczną zac~ęC!ji potrzebę nadania chłopom zienu na włas.•
.
.
„
C'lła „Biały.eh" do przy5tąp1ema do powetama.
noŚć podkreślało Towarzystwo Demo~ratycz:ie
w taikim nastroju, ipełnym tragicznej deter- łcza i ~ochodz~ca z szeregow mte~J~~~Ji_ praBardziej -stanowczym okazał się gabine1 lon1
6
w lynnym manifeście 1863 r .. st~:-"' a1ącym J~- m.inacji, ·zupełnego poświęcenia się i roman· cują~eJ; na ws~ fil-0,IJ.na szłai?11~a, o.fIC)al!sci pry- dvński, który w marcu 1863 zażądał od rządu
~o podstawowe hasło demokraCJi: „wszystko tycznego boha·ter&twa, Tymcz,asowy Rząd Na· ~atm oraz mzsze d~cho:w:iens~o. Przewag~ c~rskiego przywrócenia w Królestwie Polskim
dla ludu, wiszy5tko prze.z lud'
.
.
. rodowy manifestem z 22 stycznia 1863 roku ~1cze<bna kl~sy robo·tmczeJ ł d~rety uwła5 zcza etosunków z.agwarantowanych traktatem wie- W dziesięć lat potem, w czasie meudane) obwieszcza wybuc.h ,powstania. Zar.a.7'0m ogła- Jące c~łopow nad~ly pows~a_n~u charakJer re- deńskim 1815. Jednaikże j'.>ubliczną tajemnicą
-pró.by „przedwiośnia 1:1dów", uwł~.szczeme s~ „w-szystkich synów Polski, bez różnic~ v.:olucyJny •.. alb.o (J<l!k o~·re~hl! to prze sta.hwi: był fakt, że Angiia
5prawę polską walczyć
0
ehłopów polskich ogłosił rewo. lucyJny Rz.ąd wiary i rodu poclmdzenia i stanu wolnymi ciele Angla w '.Yarszawie 'l Peters.burgu) c a
.
.
0
d
'
'
Narodowy w Krakowie. Jednakze
szybk·e
'. „ i równymi obywatela.mi
kraju. Zi·e mia,
!którą r.aikte: wr.ęcz .60~).al.~st}'lC2l1y.
.
„ me zamys
. 1a.
.
.
go stłumienia rewolucji 1846 r. pr7,vczym.ła Slfl lud ro>lniiozy posiadał na prawach czy.ns:zu lub
Nuewc1ągruę<:'i Je?nak za.wc:zasu w ~ra:<;
I
SO
l
w Galicji t. zw. ,,rabacja chłopska • czyli po- pafi.szczyzny, staje 6ię od tej chwili bezwarun· konQpioracyjną, _chł0·?i ~a o.goł zachow~i się
z drugiej strony już 8 lutego 1863 r. z ini·
ws banie chło;p.skie ,przeciw dziedzi-com. P.od kCYVvą jego wła5nością, dziedzictwem jego wie- wob:C 'POW6t~i·a biern:e'. w pewny~ . Jednak cjatywy pruskiego premiera Bjsmarcka, Rosja
wpływem tych gorwch do.świadczeń zro~um'.a~ czyistym. Wszyscy zaś komornicy i wy.robnicy, o·kohca~h sami zgł~i 51~ do od~7li.ał~w par- zawa!l'ła umowę z rządem berlłńskim w przed·
eo nawet w obozie zachowawczym Wielkie) wstępujący w szeregi obrońców kraju, lub ty-zan::1'1ch. P.o~o?no. mekto-.rzy z v.:~e1skich P0 : miocie pruskiej pomocy Z'brojp.ej na wypadek,
Emigracji
koniecmość. na~ania chłop?m w razie zaszczytnej śmierci na polu chwały - lrtykow m~Wlah .ru~. b~z pewne] słuszno:ci. gdyby rząd petersburski uznał za wskazane za~·wnej wla6ności up.raw1ane1 prze.z mch rodziny kh otrzymają z dóbr namdowych dział „w 1830 r. I w~e.s~eJ _była to ~praw~. pa•now, żądać jej do zgniecenia powstania polskiego.
ziemi.
.
.
obronionej od wrogów ziemi",
te~az ~prawa m:Mt 1 lill~teci:eik, a co~ to bę· Rząd pruski okazał się w ten s.pooób głównym
~ Po uwłaszczeniu chło'PoW: po~skioh ...., zab.o- , Manife.st kończy 6ię wezwaniem pod a.dre• dZ'1e kie:1Y ta s-prawa stame się n~sz~? .
siprzymierzeńcem caratu w waJce przeciw pon;~ pruskim (1823 r.) i au'3tnack1m (1~48 r.). ie- sem narodu rosyjskiego, którego nie ohoiąża-no
Po ruew-c:zas~e pnekonawszy .się, ze me po- \\'Stańcom.
dynie w Króles~wie Polskim, za rządo\~ Miko- winą za gwałty popełnione iprzez cars-ką prze- moc zagraniczna, a.le własne .~iły r~z-strzy~ą
W oba.wie przed utraitą Ga.l icfi polityka
kj.a I, gnębionym nie.lu<lTzko. przez ucisk. c~- moc. „Przebaczaimy ci, bo i ty jesteś !llędzny warlkę, R.z~d Na.rodowy .w spozn·ione~ odezwie austrJac.ka zrazu zmienała do nienarażania się
w.ki, doola ludu wiejskiego me uległa zmiame. i umordowany, smutny i umęcz.o!Ily. Trupy z 8 wrze.sma 1864 r. rzucił hasło walki ludowej. żadnej .z obu slro.n. Dlatego rząd wiede1iski
D1atego .nasze czy•nniiki po.stępowe, łącrąc s.pra- dzieci twoich kołyszą się na s'lUJbie.nicarch CM·
Pod ciosami p.rzemcicy cąrskiej padło po- wziął nawet udział w kwietniowej interwencji
wę ni-eipodległości politycZ1!lej ~arndu z ieg? skich, prorocy twori ma·JTLilą na śniegach Sy· w.stanie -sty•CZI!iowe·. Wsz11!kże Jedno z podsta- mocarstw (Francja, AngHa, Hiszpania, Portu·
przełmdo.wą społeczną, w okresie przygotowan bim".
wowycrh jego , Ż·ałożeń, uwłaszczenie chłopów, ga.Jia, Szwecja) na rzecz Polski.
do :powstania głOlS.iły .hasło: „P~ls~a. cała prz~z
Na ha.sło rzumne rprzez Rząd Na1rodowy 'PO· jako nieodwracalny jui fakt, rząd carski musiał
Wynik.iem jej było tylko zaostrzenie terro•
l'ewolucję spoieczną 1 P:owstamel Oto ~apis wstała kla·sa robotnicza, młodzie?. rzemieślrri· prze:Prow.a-dzić (ukazem z 1864 r.).
ru carskiego na z:iemiaioh po.Is.kich. Sko:ro z.a·
n.a
odbyc
m.unadzieja na podburzenie polskich chlo. sztanda:rze.„
.
żemy odbyć ją berz rozlew'll
krwi„.
[
nie miastem.
0
pov.:
pow-stancom, okrutny
0 wna nie w
• : a tJes
lecz nieliczSprawa polska w 1863 r.
jaiko
w walce po sfro.nie
dowo- „W1eszatiel" 1 gen. Berg
!111·
}e-S ?.a. em
d · zanc1he·
, · d.b a~ zagadnienie międzynarodowe. Przede wszystniek
--•ymi· _
na terenach
n'y!n
mieszczań:~e„„ ale• w. 1uch21e
. · i'edy 1 ~.„:-·
tych- „buntem".
nym we wszys""-1ch pow„,an!a
n.aszy ·
kim opinia public 7.na w Europie jaik rzadko wspó 1me prze1ane1j -Mwl w Waace z cairatem
Konfederacji Bairsikiej zacząwszy .a.z do 31-go
złączyły demokrację p;o•l5iką i rosyjską.
Pod wpływem 'Zniecierpliwienia mas ludoroku".
zgodny.m chórem oświadczyła się ?;a uciskaną
wych Europy :ponowi.o.na inte.rwencja dy.plomap.rzez wojska ca1Tskie Pol-sJcą. Bohaiter wallk
KAROL MARKS W OBRONIE POLAKOW
tyczna spotkała się z wymijającą odpo•wiedzią
i
wy UC
o
Józef Garibaldi wzycarskiego minis.tra s,praw zagranjc-z.nych, Gor1
powsfan'a
Karol Ma.l'lkis, blio.rąc w obronę sprawę po l· czalkowa, krtóry gotów był ofiarować powstań. d .
wybu wał ludy euroipejskie.: „Nie opu~zajcie PoJ- ską rprze~d caratem, wzywał robo·tników całego com„. a,mnestię. Zdawał on 6-obie dobrze sprd·
Ostateczną, b e.zposre nią przyczyną
- ski!„. Jeżeli my WSZ'""""Y pomożemy PO'l-sce, • · t
d
Jki
lit k
·
d b
·
dz
chu powstania stycznio'Wego było stairde się
i-SW!la a
o wa,.
z 110 ' Y· ą wo1en z o yw- wę z róznJc,
- ielących poszczególne .rządy,
dwu prądów poHtyc7lnych: r·eprezentow~eJ spełnimy święty o.bowiązek a świait będrie czy-eh. Pows.zechne współczucie ś.wia·ta robo·t· jak również z tegp, że żaden rząd nie myśli
P rzez margrabiego Vvielo.pocr.skiego. a od.poW!. a. - mógł urządzić się z.godnie ze s?ie.Zęśdem po· niczego dla powstania styczniowego wykaz.ało poprzeć 5wych pro.testów czynem. Tvmczasem
Po raz pierwszy z .niezwy.kłą siłą wv6t""'.
dającej mniej lub więcej warstworm ziemian- wszechnym, który jest celem lud'llkośd".
1 ·-zych 1'lo~ci
,. "" u1'ącą doczekawszy się
wysy·"·i
wi·ę•"-">
·
""'6kim, czyli ł. zw. Białym", idei rozbudowy go..
solidarność św1i.a;ta pracy, a tym samym przy- wojsk do .Królestwa oraz części-0wego z.ałamaLondyn.5•-·1
.spodarczej i kulturalnej Królestwa w ~parciu
"' orn." an rosy1·skiie1· e.mi-graICJ'i poll· czyniło się do założenia prze'Z Marksa w Lon- nia się powsta'll.1·a
·
, na n.owe protesty d•r:nJom~
,,„. u•
o rząd -carski, ora'l 'W· r-eprezentowa~-e~ pr:ze_z kty1.ceqznoeJm', y's'.Kliocro1·~klaołro",~yred}·~·ka1fJe~.woa.n1·byom1·.i~ o~~!: ~:fcz~.·;,dzr;;~d~;::;;~zesJ. toMwiarę~y·..,~.!nroiadó!~~ tGów~-~i:ucaj7ą.1;:yc9 h18n6a3 Rosj~' od~oWJd·~c1.zł?ikal~ot'~ć,
„C.zerwonycli", czy.U pos.tępową mł-0dz1ez m1e1 _
~
~ ·~
"
„
~
or'-G<li\.ow . .
r. oo.po.wie z1a
ro „o,
6ką i le'Wicę emigracy,iną idei wal k i z car.a- no·s·c·, ł{el'cena, w ode~wie
do oficerów c:a.n;kich (1864). Dzlałafoość Ma.rksa w obronie narodu że kwes·tia polska 1'est wew·"'
u
"ętr~ną
u
~~pra"•a
_
„ . ro•
tem 0 niepodległość i demokrację. Chcąc po- wzywał ich do pełnego współdziałania z po.I- polsk.iego pir.zyczyniła się do spo!Jula·ryzowania syjską.
v.być się swych ;przeciwników politycznych, skim p01W-staniem. JaĘ .wiadomo, ~zereg positę-, siprayvy .:po.16kiej wśród eruropej.skiej kłasy ·roPOWSłania
W •·e lopo'-·ki' zapowi'edział ·przymusową „bran- powych oficerów rosyJ5>kich W'l.lęło czynny botniczeJ. ·
.,
..,.
Tymczasem konało opu-szczone puez zaichot"i" do wojska rosyjskiego.
Sekwaną
dnie moc·a rstwa pows-tainie polskie. Vv sierp. Przygotowania do powsta.ni·a były dalel!de
.
. .
. .
_ .
. niu 1864 r. na stokach cytadeli ware'Zaws.kiej
.:>;.i ukończenia, a!le wobec perspektywy bliSprawa . p.olsika była . szczególnie popularna w1ęceJ, ze sami w1ele c1e.rplmy. Wy przyna1- 'powieszono ro.statniego dyktatora, Romuald"!
s.kl-ego wykrwawienia młodzieży 'POiskiej za wśród ma.s robotniczych Francji. Robortnicy mniej ma.cie Ojczyznę ... Teraz zostaiwiamy na-1 Traugutta. W maju 1865 r. podobną śmierci~
obcą s-prawę, pod wrogim os."Zynelem, na tajnym war-szawscy, przesyłając 51kromny datek na po· Gze waors11;tatty i faibryki i idziemy n.a śmierć.„ zgiillął w P_Odlaskim So,~ołowie ostatni dowódp.osiedzeniu, odbytym 15 stycznia 1863 roku zbawionych pracy ri powodu k·ryzy.s.u w prze· Rozumiecie, bracia fr.a1I1cUJSCy, że wiele krwi ca :powstanc.zy, ks. Brzozka.
myśrle bawełnianym
tOJWarzyszy francuskioh,
C k
· tł
OllJ/JO
dołączyli doń list, który wywołał szczególlliie przelejemy, nie ma.my bowiem ani żołnierzy, . ars.-~ przemoc zg~o a powsitanie stycz:
1
m.ogła Jed.nak. r.epre.zen. towaneJ
6.ilne echo nad Sekwaną. Oto jego brzmienie: ani broni, ani ""'roc.hu. Lecz chęfllie polegnie- ruowe .. N.d-e prze.
I
,,Przy3'mi1'cie serdecznie tę ofiarę, jest to ofiara my w walce, gdyż niepodobna żyć w takiej ha- pr;e.zen ~ eo og~;, sprzęga3ąc~1 ideę mepodleg. bneJ· mewor'I,
·
i· · j=.
· ·'- obec.n a",
losc1nairodu,
poht~zne1
hasłem wzwoju
przebudo.narodowego
w y społeczbraci dla braci„. Współczujemy z wam.i tym ll!!e
n.ej
idei zpełnego
Oglądałem niedawno w pewnym piśmie fo·
z ipootępowymi za.sadami braterstwa ludów.
t.ografię pewinej focetki. Facetka ta zwróciła
Hasła, za k.tóre bohatersko walczyli i ofiat·
moją uwagę nie tyle z powodu swojej . ~rody,
Rządy mo•carstw Europy Zachodniej od po· s.prawie rpol,s.k.iej ł usiłując wygrać ją dla nie ginęli powstańcy 1863 r„ ha-sła sprawiedli·
JJe ze względu na oryginalny przyodziewek. czątku do końca w gruncie rz-eczy były nie· swokh egoi~tycwych celów dyplomatyc:zinych, wo.ki społecznej i współpracy międzynarodo
.No, bo
sobie: zamiast spódnicY_ powstaniu z powo.du jego cl1araktern pod
zdecydowanej postawy ma-s lu- wej ludów,
urzeczywist·
portki kowbojskie, zamiast bluzki obcisła, rewolucyjnego. Jednak zmuszorn e były do dowych, które na licznyoh wiecach domargały ni·enia dop_iero dziś, w naszym ustroju spoleczmęska kamizelka, zamiast damskiego kapelu- pewnych gestów, pozorujących pr.zychyJność się czynnej p.omocy dla Polaików o.raz przed- nym i politycznym.

W 83-dą rocznicę ostatniego
przeciwko
carskiej .przemocy
zrywu narodowego
w ubiegłym stuleciu, wspominając. .wys1łe~
zbwjny zaprzeszłego pokolenia.. nalezy zdac
I01bie siprawę również z tego. J~ką. rolę odegr·a!.o powstanie s· tycznio,~e w zycm naszego
n.a.rodu, mimo swego trag1<:znego upadku.

w War5z.a-..vie Zygmunt Padlewski skłonił zedo ogłoszenia bli-skieg.o terminu wybuchu pow&tania, tj. 22 stycznia. Postawił bowiem obecnych wobec alternatywy a'1'bo walki
za ca;at w górach Kaukazu, aJbo o „zbaw·i enie
ludu„„ skończenie sprawy włościańskiej przez
sam naród polski, dla pol·ori:enia podstaw wielkiej wojnie ludowej, dlil zbawie·nia całego narodu.
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R:ewo1uc1ę społecz.ną
;~~ _mo~ ;rzewa,żnje vr;;ią
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Austria -

wiodła
. prz~ciw
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powst,ańców,
oddziałami,
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-senor .113 CODChl.18 •• byk
wyobraźcie

Gra mocarstw
1

chętne

szerokoskrzydły

wpływem

doczekały się pełne.go

si.ka denciak ze ,,Znaku - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Zo.rry". Artykulik, „obłamujący" lotogralię.
Czątelnl•ów
utasa'dnial powyższy strój przy pomocy wyjaś- ;".;;;;.;;;;...:::::-,;;;.;;;...:;~;.;...;or:;;-;;_,...;;;_,,_:~;;_..;;;..;...;.;;;.;_~.;;-~.;...----...;;;..._ _ _ _ _ _ __

•nt ... r--lac1·e na.1z••ch

pie~~~ ;~nc:~~azu~~~t:~~orit::w~~~~~;ita już

Czy w1·e ·o tym Dyre, kc1·a to· dzk 1·~1· Elektrown;t,J. ".

kow, i morduje co najwybitniejszych, najbardziej, ·„rasowych" i bojowych przedstawicieli
„rogacizny". Fach wprawdzie niby nie na de'Jikatne usposobienie kobiece, ale Cintron tak
a/ę od dzieciństwa „zaprawiła" do szpadki, że
ze.kluć d!G niej na śmierć męża, kochanka czy
parzeczonego andaluzyjskiej, lub meksvkańk 1. . k
t
d
d
b
·1. p
11

Oo. Redaklorze, w rnysl odnośnych ldrzą- P? .cenach ulgowych 50 kWh, przy opłacie za
dzeń istnieją ograniczenia w zużyciu prądu pierwszych 10 kWh Po 1 zł za następne do 50
przez konsumenta, a jako rygory stosowane ky.rh po 2 zł, gdybym. zaś tę mak~_Ymalną ~ra
są róŻ!le stawki. zależnie od sto.pnia zużycia nicę przekroczył, musiałbym płacie za kazdy
prądu po 1 zł, 2 zł, i 15 zł za kWh.
przekroczoll:y ·kWh stawkę- 15. zł.
.

fiłuższego czasu ob;eżdża kraje, w których odod
bywają się t.zw. „Los toros", czyli walki by-

~

,

rsilni~

o nieprzekroczenie kontyqentu. Istolnie
pomimo trudności (mam dwumiesięczne dziec~o, któremu nocą trzeba podgrzewać poży
wienie, kilkunastoletni uczei'i a także stude:it
Politechniki, zużywają dużo światła wieczoraPo~iewkaz. jestem posiadacze~. 4-p.ok?iow7Jako 101alny obywatel. 1 dbały o ~wo1e mi) udało mi się to osiągnąć. w ok•esie od
m1esz ama, mam prawo zuzyc m1es1ęczme Skromne dochody pracowmk, starałem się u- 2.12 ub. r. do 2.1 rb . wypaliłem tylko 48,
s ~ ·rowy
o
~rowy
a~e~ ium _ go
~------------~-------------~----------·kWh
6
J w ogóle, jak to się mówi, mucha - ptaszek.
a więc kontygentu ulgowego nle prze·
1

·męslw-0
~~~~~;q~ją~~ :~~:1q~akci~~~;tt':a
g;:c;e:;no~ć,ni;! !
w sztuce
zdystansowanie
toreado• ·
s1tie; reprezentantów pici brzydkiej.
C?nchit~. Cintron przebywała . ostatnio
w H1szparu1. Tu, rzecz pros-la, utrupiła w1ąkszą ilo~ć byków, zebra/a za to liczne 110 grody
i wyjechala w opinii matadora.
Ja tam bym ten tytuł panny Ci.ntron zakwestionował. Cóż bowiem z teqo. że zamordowala
tyle i tyle czworonogów, wymęrzonycli uprzednio przez pikadorów i banderillos. kieclv n1P
wymierzyła ani razu szpady _przeciw naigroź11fejszem•1 bykowi, który calq Hiszpanię bierze
za rogi? Takiego kluć f ~zarpn{ to ;est dopiE>ro
Jłrawd11iwe i potrzebne ludzkości matador1

!two!

D/atego za matadorów porzvtać można chyba jedynie partyzantów z f!slramadury I f,evanie, G(lfi cil. Katalonii i Walencii. którzy k ic>tu;ą dziś bro!I mzcciw „bykowi" Franco, nie
zważaiac na to, że hoduje go sam Marshall,
luczv Bevln i poolaskuie Schuman.
E. Tam.

sprze da. z• ruc homosc1, • ponte·• m•leck•ICh •

Wydawałoby się, że

moczyłem

•

.

odbywac
. .
.

W mysl po-st.a.no":'1ema. Mm .

•

.

SIO będz1 e
. "f

•

••

w drodze lrcytacu

Z1~m O~y~ka- niowe, futra or.a.z te grupy towarów jednorod-

ny~h, będące w ~0~1adanm .Uiz~dow Lllk_w1d~·
cnnych ruchomo.sc1 po.ruelmecilne, ~v va„~_dz1e
sprzedawa'!le będą tylko w drodze IIcylaCJI. ·
Od reguły tej dopu<:.'Zcza się wyjąbki jedynie wtedy, kie,dy nabywcami są urzędy, wzg!.
i.nstytucje czy przedsiębiorstwa 'Państwowe,
albo samor.ządowe, a .także o-soby prawa publiczneg-0,
Pańs.twowa
Centrala Ha!lldlowa
i „Społem". W szc„eąó:"!ości do wyłącmej
sprze dM:y z licy•ta<'ji przeZ!ll.acza się wswEcie
ruchomości skonfi;;,kowane i przekaz·a ne Urzędom Likwidacyjnym przez K.omisję Specjalną
lub sądv . W ten sposóh sprzedawane będą
obrnzy. dywany, pn:edmio.ty· o war.rości a.rtys·lycznej oraz l'llksu$0we ze wzqlędu na tworzywo, odz·ież, nową bieliz.nę, maiteriałv n-Inia·

nych, jalk np. por.cełany, k·ry6ztałów lub naczyń, .k·tórych •vanto.ść przekracza kwo•tę 25 tysięcy złotych.

. W odniesi.P.niu do wyzeJ wymienio.nych
przedmiotów dopuszcza się sprzedaż w trybie
dotvcb.cz.as praktyikowanym tylko wtedy, jeiP,li warto·ść rpois.zczególnego przedmiot·u, czy gruPY towa.rów jednorodmych nie przekracza
kwoty 25 ty6ięcy złotych.
Licy·tacje przepr<>wadzadl.e będą w miarę
·po-siadania przez odpowiednie Urzędy LiJcwidacyj.ne towarów, podlegających 1.1byciu. Szeroki
ogół sp.ołeczeństwa powiadomi0111y będzie o licy.tacjaoh takich przez ogfo&Zeni.e w pras-ie
miej5COW•ej PIZł'rll-djm.niej n.a 3 dlµ nrz.ed łi<;y!ii-

cją.

w tym stanie rzeczy
wszystko jest w porządku. Tymczasem spra~a nie <?kazała się tak prostą, gdyż Elektrow
ma, zamiast przys!ać inkasenta w terminie,
przysłała go z dziesięciodniowym opóźnieniem.
W .związku z tym inkasent stwięrdził, że wy
paliłem w okresie 40 dni 68 kWh i zaliczył 18
kWh do taryfy ~arne,i, tj. 15 zł za kWh, pomimo, że te 18 kWh ponad wyznaczoną
normę powinien był zaliczyć do następnego
okresu obrachunkowego, za które zapłaciłbvm
w najgorszym wypadku po 2 zł a nie po 15 zł
Zapłaciłem więc 490 zl zamiast 233 2'1 a
więc: o 257 zł więcej, co stanowi podwyż~ze
nie taryfy o 110 proc„

Ponieważ nie jest to wypadek odosobnlony, gdyż w domu, w którym mieszkam w
ten sam sposób obliczono rachunki jes~cze
kil!;:u lokatorom, uprzejmie proszę
łaskawe
0
zaj,ęcie si~ tą sprawą.
Stały czytelnik
.(Nazwisko i adres znane Redakzji) .
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Akademja Jubileuszowa TUR

Dorobek. na.szef pracy

Dalszy wzrost produkcji

przemysłowej

I

w Polsce

Plan produk<.yjny na rok 19-48 ptizewiduje 63 milionów (czyli o 40 procent), a w -przemy· mil ionów do 2.192 milionów, czyJi o 23 proc.),
śle drzewnym z 64 m.i1ionów do 89 mHionów w przemyśle węglowym (z 1480 milionów do
(o 39 procent).
1.731 mili-0nów, czyli o 11 proc.) i w prz.emy·
Najpoważniejszy wzrost ilościowy prz~wi- śle metalowym (z 752 m~lionów do 1.019 mi.J.
s i ę w przemyśle włókienniczym (z 1719 zł, czyli o 35 procent).
na
produkcji w
mku winna duje
...;;_ _;;...._.;..._..;..
_ _ _ _ _ _..;.._..;..........;,..;.._ _..__ _....;_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

1'0Ważne zwiększenie wytwórczości przemysłu
polsldego. Wartość produk<:ji pnemysłowej
(według warlt>ści z r. 1937) wyniosła w 194.7 r.
8.157 milio-nów złotych. Tymczasem planowa·
wartJlść

;r~:;:~ć

b i eżącym

00 10 056
·
milionów

Nąjpoważniej6iY

wzr(lst

zł

0

-

Państwowa

23

czyli

p.roc~mtowy

Fabryka Azbestu .rozwija

się

prze·

, W

sali Centralnego Ro-botnlCLego Domu
TUR, Piotrkowska 243 w niedzlel9,
dnia 25.1. rb. 0 godzinie 12-ej odbP,1hle s:ę
Akademia Jubileuszowa.
W części oficjalnej przemawiać IJ~dą tow.
tow. proi. dr. z. Szymanowski - przewodni.
czący Zarz. Woj-ew. TUR, J. Siek:erka ! A Ka
raczewski - viceprzewod Zap:. Wojew. TUR.
W części artystycznej recytacje zbil>"owe
i solowe, pleśni i tańce w wykcm;wi.Q. zesp&łów świetlicowych: PZPR Nr l, 'PZPJ i G Nr Ił
i zespołu młodzieżowego Ośrodka Slkolenia
Zawotłowego Fabryki Przemysłu Melelowego
w Łodzi.

Kultury -

PańJtwowa
Fabryka A2bestu w Łodzi,
Zarpotrzebowanie na płyty azbe&bowe, do·
Wstęp be?!płatny.
widuje $ię w przemyśle el,~ktrote<:hn.i<:znym
wchodząi::a w skład Dyre;kcji Artykułów I Tka· sk-01t1a,l e izolujące,
zglo&ił
przemysł hutni<:z;y
____
(ze \37,5 milionów do 248 mili-onów) czyli o 83
n!m
Technicznych
CZPWł.,
ma
do
zanotowania
i
węglowy.
Ale
i
niektóre
inne
gałęzie
przeEGZAMINY
PIELĘGNIARSKJE
procent.
nowe osiągnięcia produkcyjne.
l!lysiu będą odbierać ten arłykuł.
2~be~t<YWy~"
W prz.emyśle konserwowym pr.zewidu}~ się
wynn~1
· na
ra •
Zarząd MieiĄ\:i
w Łodzi - Wydział ZdrQ"W'ia
Produl'·ci"
Po wielu żmudnych doświadczenia-eh i ba·
,- płyt =
~
w
·
,"~1· enn1'e
w na]'-"'bl'z' ' szym
czacie
~ komuni1
ku1'e, że ......
wzrost wartości produkcji z 45 milionów zł d·.> d<iniach udało t.ię fabryce w styczniu br. p'l Zl'e 180 kg u.to
•
.,
-„ zam.il!ly pielęgru'an;k!e cdiię da.Iszy wzrost pmdllkcji.
bywać- się będą w ok"Te.>ie od dnia 31 g.rudni·a
J raz pierwszy wyiprodukować plytę azbestową. pnewńduje
Plan inweS'ty<:yjny na rok 1948 przewiduje 1948 wku dwa razy do roku: w terminie wio•
, Warto podkreślić, że jaiko ~mrowiec do tych dla Państwowej Faibryiki Azbestu kredyty sennym i jesiennym.
Ilość
płyt zużywa 6ię w dużej części odpadki lub w wysokoki 60 mi11oonów :z!, z czego na in·
Poda.nia z zalą~nikami należy składa~
dła akademików wzrasta
tzw, azbest krótkowlókniety, który Jest surow- we6tycje przypada 39,5 miliona zł, reszt.a. prze- w Wyd-ziale Zdrowia, ul. Piotrkowska 113, po·
Centralne Zarządy Prwmyslu roz:wln'łly, jak cem pośledniejsz:.E''!JO gatunku.
-znaczona jest na renowację starych urządień. kój 311.
·-• l
"\\>iadomo, rozległą akcję stypendialną, dając - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - na ten cęl po1ważne Hmdusze. Akcja tą. szcze· "2r
i
- ...r:. d
t
"-= ~
gólnie przyb.rala na sile na termi!e Sl~ka, c. oąęszczo .S ~ Sfe~
US rrl-UC!:. •OUtarow

stypendiów

Rozbudowa dz·1 aIaI nos· c,.

~:~'.~:~~!y~z~~Jn:iy~~~d:iw~c~~~Y:~ wę~~:

chemiczny - 1$1), metolowy - 450, cukrowru~
czy - 200, wszystkie inne zarządy mniej wię·
cej pa 100 stypendiów.

Je$li chodzi o łooź, to Mtatni-0 podwyis2Q·
na zo.stala ilość stypendiów·, · udzielany<lh przez
C61!.trillny :Zarząd Przem~lu Skór.zanego, który
dotychczas przeznaczał Je dl11 25 słuchaczy
11zkóf wyższyc;h. Obi!<:nie dec)r?;ją Rady FunduHll Stypendialnego przy tymie -zauądzie tłość
•typend,iów podwyższano do 28. Cz·tery z nich

,

t

Państwowej

I

Zakres działania Państwowej Centrali Han
dlowej w roku bieżącym przewiduje usprawnienie jeJ działania poprzez rozbudowę agend
hurtu i skunu o:taz wprowadze~ie
nowych
form rozdzielnictwa.
I O tym jakie formy przybierze rozwój. Pań·
przeznaczone· zos.tały wyłącznie dla studentów· · stwowe1 Cent.rali Handlowej w Łodzi i woje·
mec11(1ników, l{/61zy \ioty-chczas ze stypem;ii.ów wód?twie łódzkim informuje nas dyrektor tej
nie korzystali.
(S.>
placówki, ob. Rogowski.

I

•

I

Centrali Handlowej w

pl cówek

Łodzi

- Celem usprawnienia handlu ulegną roz
budowie hurtownie o cbarilk.teri:e spożywczo·
przemysłowym.
Obok istniej,ącej tego typu
placówki miesz-:zącej się przy ulicy Kilińskie
go 89 UITUchomiona zostanie w najbliższym
okresie hurtownia przy ul. Piotrkowskiej 152.
Trudność w znalezieniu odpowiednich lokali
wpływa na opóźnianie tempa montowania a·
gend hurtu spożywczego, W poluwie bież.

Echa 3•ciei rocznicu Hll.fZ„Jolenlo

Akaden1ie

Opera dla przn~owników pracy
D lue s1c10r6ry

Dr~cnt?;cyfne

Wiadomość o wystawieniu w TaJtrze WP

opery

„Halka"

i

„Sprzedilna

Nanec:wna''

zele-:.tryzowała robotników Łod;U i wojewódz

twa, _w dniu wczorajszym telefony redakcyj·
ne rue odpoczywały ani przel chwilę. z licznych ~a~ryk napływały zapytania, dotyczą::e
~z<:zegołow organizacyjnych tej
wspanialej
Cllnprezy dla pnodowników pracy. W .:elu za·
spokojenia ciekawości czytelników pv<iajemy
dziś dalszą garść i.zczegółów.

Przedstawienie

popoludniowe

roz1>ocmie

się ~arówno w sobotę, jak i w n1edzhlę, o go-

dziwe 15--ej. Przedstawiznia wieczorowe iuz·
i;iocmą się o godz. 19ej. Bilety w cenie 20 zł
zn_alazły się już w dniu wczorajszym we wszys
tk1ch fabrykach w Łodzi. W pierws:i;ym ~zę·
dzie zaop?trzeni zostali w bilety przod-nwnicy
pracy, którzy uzyskali pierwsze m'ej,ca w listopmfowym i grudniowym
wyścigu
pracy.
Rob?tn:icy ośrodków pozałódzkic:-i, Zgierza
Pa-b1amc. Ozorkowa i. Aleksandr'.)wa otrzvmali
bilety ważne w niedzielę po południu. z;1'r>;o&zenie otrzymali również robotnicy Pai'1stw.
Zakł. Lniarnkich w Żyrardowie.
Raz jeszcze przypominamy, że do k.0rzvsta
nia z biletów uprawnietti są wyłąc>:nie plzedown.icy pra~y i wleln~~„rsitatowcy. Kięrow·
nictwa fabryk zobowiązane sa do nrzedstawie·
nia w CZPWł listy zaproszonych r'ooomików.
Przypominamy również. że rhoć w zasa·
dzie pw~widuje się wydawanie jedn~go biletu
dla przodowników pracy, to je:lu-\k dyrekcje
fabry~ mają. prawo
v..-ydać
drucri bii.et dla
męża lub żony.
vl/ odpowiedzi na liczne za;>ytanla komun!·
kujemv, że szatnia została opła~ona ry"Załto
wo pr7.ez CZPWł to też robotnicy ma;ą pra·
\"" nrl(lać qarderobe do sz.at!l.i bez żarlne1 do- l

platy.

\V PZPB Nr 1 wśród tkaczek pracu- znkały: Eugenia Mako(a (ósemki autona 6 krosnach pierwsze miejsce mat.) ora11 Kazimiera Styczka i Walen-

jących

zajęła Maria Pyziak (165 proc.).
Dal11ze miejsca zajęły: Janina. Jurek (156
proc.), Genewefa Korzeniowska (156
proc.) i Helena Rybak (152,4 fłFOc.). We
współzawoG.Iiichrie zespcłowym wyprze
dzlł Stolarz Zygmunt (131.<ł proc.) Stolarza. Stefana. (103 p1·oc.).
W pnęd:młni odpadkowej uzyskał lg·nacy Nowacki 160 proc. normy.
\V l'ZPB Nr 2 w pnędzalnl na. 4
stro,naeh wyruźniły się Helena Wieszczycka (148,! p.roe.), Bronisława Olejniczak: (141,3 f}ł'ee.), Bronisława Woźniak
(142,5 proc.) m•llz Genowefa Cichecka
(138,9 proc.) a na trzech stronach: &niłia Banasiak (142,3 proc.) oraz l\'laria
Wóicik (136,4 proc.).
W ikalni pierwsze miejsca na ,,szó.st.ka.oh" zdobyb' Maria Borówka (163 pree.)
i Anna Makowska fl5ł,'7 proc.), a na
„czwórkach": Helena Płachta (168,6
proc,) oraz Zofia Wielińska (153,6 proe.).
Bronisław Ciuła. obsługujący 6 ktosien
wykonał plan dzienny w 16'7,5 proc.
W PZPB Nr 3 0<lznaczy'1· s.ię w pnę
dzalni: Bronisława Komor (171 "roc.) i
Janina. LebeH (165 proc.), a w tkalni
(„czwórlm) Bronisława Matczak (171
p.roc.) i Daniela Mró.wka (166 proc.).
We wsIN'ihawodnictwie zespołowym
wypi:;i:eitz:IJ majster Tomczak (141,3 proc.)
Człapińskiego (119,9 proc.).
\V PZPB Nr • najlepsze rezultaty u-

tyna Kwaśniewska (,,czwórki").
W PZPB Nr 5 w przędzalni wyróż
niły się: Stanisława Swiderek i Janina
Pilarska (4 strony) oraz Maria Rojewska i Kazimiera Wdowiak (3 strony). W
tkal.t:li uzyskały: Jadwira Frączkowska
172,6 proc., Maria Dzieitz:ic (164,8 proc.)
oraz l\łichalina Kolasińska (162,2 proc.).
W PZPB Nr 6 w pn.i:dzalni wy1·óźnl·
ły się: Hel-ena Jagielska (163,6 proc.),
a .Bolesława Brożek (U6,2 proc.) i Józefa .Piwkowska (14.5,4 proc.). a w tkalni
(„szóstki") Waleria Nazarek (161,% proc.)
oraz Stanisława Jezierska (149,8 proc.).
W PZPB Nr '7 w tkalni („czwórki")
pierwsze oiiejsce zajął Franciszek KopaC'l (178 proc.), a drugie Helena Kopacz (170,9: proc.).

W PZPB Nr 8 czołowe miejsca zaw przędzalni (920 wrzecion): Helena Stolenwerk (158 proc.) i Anna Sałaeińslta (144 proc.), a w tkalni („szóstki") Helena Lewandowska (195 proc.) i
Władysław Mirecki (184 proc.).
W PZPB Nr ~ najlepsze rezultaty
uzyskal:v: Kazimiera Sobańska I Joanna
Widczak fw przcdzalni), i Feliksa Pakulska (w tkalni).
W PZPB Nr 16 (4 strony) na czoło
wysunęł.
się:
Wanda Cyran (156,5
proc.), Janina li:ondras (153,.4 proc.), orai
Zofia Stolecka (148,5 proc.).
jęły

Co

us-łyszvmv

przez radio

Program na piątek 23 stycznia 1948 rnku.
12,03 Wiadomości połudn.; 12,08 Pm:!gląd
prasy stołecznej; 12, 15 Muzvka: 12,20 „z mi·
krofonem po kraju''; 12,30 Audycja rozrywko
wa; 13,15 Przerwa; 15,00 (Ł) Audycja downomuzyczna w opracowaniu B. Busiakiewkza1
15,20 (Ł) Przegląd wydawnictw w oprac. W.
Mackiewkza p.t. ,,Dwa wieki - w i;.arę godzin" 15,30 (Ł) Wiadomo.ki. lokalne: 15,35 (Ł)
Rozmaitości: 16.00 Dziennik, 16,20 Rezerwa:
16,30 Audycja dla chorych; 16,45 !ł.ezerwa1
16,50 ,.Nasze uzdrowiska''; 16,55 Audycja dla
mlod:aieży; 17,10 Audycja
Komisji Ochrony
Zabytków Przeszłości; 17,15 (Ł) „Koncert dla
przodowników .świata pracy" Transro. ze św;et
licy Państw. Zjedn. Przem. Pasmanteryj,nego
w Łodzi Wyk: - J. Andrzejewska i W. Du·
nin-Brzezińs.ki piosenki, Zespół świetlicowy
pk. A Lustiga, F. Leszczyńska - fortep, 18,00
R:UL .- „Jan Kochanowski'' wykład H. Markrnwicza: 18,15 (Ł) Koncert życzeń (cz. I)I
18,45 (Łl „żelazna kurtyna" - powieść radio
wa H. Boguszewskiej. rozdz. XI: 19,00 Koncert
symfoniczny. W przerwie - Dziennik; 21,30
„U naszych przyjaciół"; 21,50 „Nowy numer
„Z.ołnierza Polskiego" przynosi.._ 22,00 „Mo·
zatka muzyczna"; 22,45 (Ł) Koncert
życzeń'
(cz. II); 22,58 (Ł) Omówienie programu .okal
nego na jutro; 23,00 Ostatnie wiadomości 1
23,20 Muzyka taneczna; 23,55 Wiadomości i:
o5tatniej chwili; 24,00 Zakończenie audycji f
Hymn.
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Czvtaicie .. Głos Robntniczv''
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uczmy si ~ .oszcz edz Cl

„Oszczędnością i pracą - Judy się qogacąr zapomnienia należy szukać przede wszystkim
Tak głosi stare, ludowe przysłowie. Treść te· w utracie wkladów oszczędn-0śdowych setek
go przysłowia, odnosząca się do pracy, reali· tysięcy dr-0bnych ciułaczy w czasie wojny.
zujemy od pierwszego dnia wyzwolenia. Na- Na obniżenie oszczędności wpłynęły również
Kino „BAŁTYK" (Piotrków). Dzi- tomiast o os-zczędnoś:c.i 'Zdpominali.śmy może je3zcze dotychczas ogrania:one zarobki wie.lu
siaj premie'ra filmu produkcji amery- nazbyt dlugo. Niewątpliw;.e przyczy·ny tego iudzi pracy oraz szeptana propaganda wrogó\v

Kina

kańskiej

„Niewidzialny detektyw".

Ważniejsze

telefony

10-4!'.l Urząd

Bezpieczeństwa Publicznego
13-14 Powiatowa Komenda MO.
10-41 Miejski KomisariatMO.
10-72 Straż pożarna
11-13 Ubezpieczalnia Spoleczna.
10-70 Szpital św Trójcy
Pogotowie lekarskie:
nocne teleiooy:
11-13 od 21 - 1 rano. W niedzielę i święta
dyżur dzienny w szpitalu św. Trójcy.

Wybory do

Administracja czynna od godz. 8 do godz. 16
w soboty od godziny 8 do 13.

władz

W lutym i marcu rb odbędą się obrady o
kręgowego zjazdu Zw. Nauczycielstwa
Polskiego, na których wybrane zostaną
nowe władze okręgowe związku. Zjazdy odbędą się: 6 i 7 lutego w Gdańsku,
10 i 11 w Rzeszowie, 13 i 14 w Kielcach, 17 i 18 w Lodzi, 20 i 21 w Krakowie, 24 i 25 w Poznaniu, 27 i 28 w
Lublinie ora7. w marcu 2 i 3 we \Vrocławiu, 5 i 6 w Szczecinie, 9 i 10 w

ZNP

Bialymstoku, 12 i 13 w Katowicach,
16 i 17 w Toruniu i 19 i 20 w Warsza.wie.
Zjazd Delegatów przewidziany jest
w kwietniu rb. Wybory delegatów na
zjazd dokonane już zostały na zjazdach
powiatowych. Obecne wybory władz okręgowych stano~.rią ostatni etap prac
organizacyjnych przed zjazdem walnym.

,. Gdzie jest Komisja Cennikowa

Redakcja l administracja „G!osu Piotrkowsk!e
go" Piotrków Trybuaals:ti, ul. Słowackiego
Nr 26. Telefon 15-40
Konto czekowe redakcji „Głosu Piotrkowskiego": Komunalna Kasa Oszczędnoś-:i w Piotr
kowie Nr 425.

5

Onegdaj na rynku miejskim żądano
od kupujących po 25 złotych za jedno
jajko. Zwykłe jajko ceni się w grodzie
trybunalskim jak widzimy na wagę zło-,
ta.
·

Trzeba położyć kres spekulacji przekupniów przyjeżdżających „na bazar"
z artykułami pierwszej potrzeby. Obywateli naszego miasta taki „targ piotr
kowski" zbyt drogo koszttłje.
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Przodownicy pracy w parowozowni
W związku z ostatnimi odznaczeniami jest to łatwe. Czasem mamy trudności, cza- wał wiele takich lokomotyw. Pokazują
i nagrodami otrzymanymi przez kolejarzy sem jest nam bardzo tmdno. Lecz wiemy, 1nam poszczególne fragmenty tej pracy. Poza przodującą pracę i oszczędności w roz- że Polska przechodzi okres odbudowy, }el tężny dźwig podnosi korpus lokomotywy
trudności te są spowodowane, zniszczenia- w górę. Potężny szlifier szlifuje przednie
chodowaniu materiałów zwróciliśmy się z mi okresu wojennego. Wiemy, że musimy koła. Praca idzie powoli, - - potrzebna tu
prośbą o wywiad do kilku kolejarzy piotr- odbudowywać.
Jesteśmy żołnierzami na niezwykła dokładność, rn nie wolno spiekowskich, wyróżnionych ZD swą pracę i posterunku, - to mówi za nas wszystko". szyć. się, ,nie wolno ~ekceważyć wymagań
Dorf uśmiecha się. Jest to człowiek je- bezp1eczenstwa pasazerów.
przodownictwo w dziedzinie realizacji plaszcze młody, pełen zainteresowania tło
Lokomotywa po przejściu 60.00D
nu trzyletniego.
swej pracy. Razem z towarzyszami pracy kilometrów musi być poddana tak zwanej
Dorf Stefan, - pisaliśmy już o nim ::ta pokazuje nam potężną
którą „średniej" naprawie. Zespół Dorfa specjalamach naszego dziennika. Obecnie wyróż właśnie odbudowuje jegolokomotywę,
brygada.
Remont
lizował się właśnie na takich średnich naniono go po raz drugi. Jest to dzielny pra- już jest prawie ukończony, - za parę
dni prawach.
cownik parowozowni piotrkowskiej. PraZespół Dorfa - to jeden z najlepcuje już wiele lat na swym zaszczytnym lo~omotywa, uszkodzona przez N~emców,
posterunku. Przed wojną był ślusarzem ktora przed remonte:n naaawała się ~ylko szych w naszej Dyrekcji _ Kolejowej, parowozowni w Sosnowcu. Teraz pracuje na złom, - zostame oddana do uzytku najlepszy w Piotrkowie. Parowozownia
.
Piotrków- Osobowa może być z niego
w Piotrkowie, gdzie lubiany jest przez PKP.
Zespół Dorfa odbudował, wyremonto- dumna.
wszystkich kolegów i toparzyszy pracy.
Potrafi zjednać sobie swych współpraco
wników, potrafi zorganizować odpowiedni
rozkład pracy. W kolejnictwie nie może
mieć miejsca pośpiech,
wszystko trzeba
Przemysł szklany przewiduje wyproWartość planowanej produkcji wedzrobić dokładnie i uważnie. Dorf potrafi
wszystko zrobić dokładnie i uważnie dukowanie w roku bieżącym 54: tys. Jug cen przedwojennych wyniesie bliOstatnia nagroda pienię~.na - to nagro- ton szkła taflowego, 38,5 tys. ton szkła sko 60 milionów złotych i stanowić bę
da za najlepsze wykonanie pracy. Dorf 'po- butelkowego, 6 tys. ton szkła stołowe- dzie około 120 proc. wartości produkcji
siada już dwa krzyże zasługi.
go i około tysiąca ton szkła technicz-1 przemysłu szklanego z roku 1938.
- ,Praca, kolejarza mow1 nam nego i laboratoryjnego.
--Dorf, - polega na należytym wykorzysta- '
niu energii pracującego na maksymalnym
wykorzystaniu współpracy całego zespołu
brygady. Współpraca brygady gwarantuje wykorzystanie czasu odpowiednio do
Rerulta~y kwa.rtalnej dzi.ała•llilośct Ligi Lot- bramo
w wyn.fili:'ll wiórki pieniężnej pona<l
otrzymanego zadania. Niki: z nas nie do- niczej 11.a terenie Łodzi i wojewódz,twa łód.z· 1.200.000 złotych.
kiego wskazują ńa szybki! r=wój tej insty•tucji.
konuje cudów, ....mówi skromnie Dorf, Mi·m o krótkiego okresu działaln<Jści Liga
W chwili o<beonej Łódz.lti Okręg Ligi Lo·tm.\·
lecz pragniemy dać z siebie jak największy
LOl!.nicza rorga:rfrzowała j~ w 1947 roku kilka
wysiłek pracy odpowiednio rozłożonej ua czej łia:y już ponad 4.000 cz;łoorków. z.rzce.szo·
wszystkich członków brygady robotniczej. nych w około SO kołach Ligi Lo·tm.icrej, działa kursów modelarstwa. W bieżącym ro!lm łódz,ki
Wszyscy pracujemy razem, wszyscy do- jącycb pMy 6zkoła<:h, fabrykach 1 urzędach okręg Ligi Lo•tnfoz.e j uruchomi po7!a kiumam.i
mode1atflSJtwa ku11Sy szybowcowe i kursy 57!kotrzymujemy tempa pracy. Wiemy, że mu- państwowych .
W azasie trwanie „Tygodnia Lotnictwa" ze- lenia sikocrzików spadochromowych.
simy odbudowywać kol0jnictwo polskie.
Uważamy, że stoimy na zaszczytnym posterunku powierzonym nam przez Ojczyzn ę. Walczymy o lepsze jutro. Nie zawsze
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Plan produkcji

przemysłu

szklarskiego

Rozwój Ligi Lotniczej

demokracji ludowej, usiłujących pode.rwać
zaufanie do naszego pieniącaa. Sal:-'<ltaiyści
po·li·tyczni, spekulanci. cz·arr1-0giełdzia.rze li aferzyści we własnym interesie po<l byle błahym
pozorem rozsiewali niczym nieuzasadnione
w1esc1 o rzekomych zamiaxach dewa!l.u'lcyjnych rządu.
Stały
wzrost potencjału
go.s,podaiocrego
kraju, coraz większy wzrost zaufania na.rodu
do wła'5.Ilych sił - s•lwarza Jednak zgoła od·
mienny klimat psychiczny. w którym myśl
o oszc.zędno-śd poczyna zataczać coraz szersze kręgi. Waluta nasza stabilizuje się coraz
skuteczniej. To·l€ż nadszedł czas. aby mY141
o potrzebie oszczędności rea;lizowana była n.ie
tylko w skali potrzeb i wymogów państwo
wych, lecz i przez poszczególnych obywateli
kraju.
Myśl

o potrzeb;e

oszczędzania

pierwsze

podjęło państwo.
Przemysł państwo.wy, pracując coraz wydajni€j,
jednocześnie pracuje

1

coraz oszczędniej, chociaż na tym polu niejedno je1>t jeszcze do zrobienia. Korzysbne i po·
ważne zmiany
następują
w fw1kcjonowa.niu
aparatu 6amorządo-wego i admi.n.is1tracy.j:ne.go.
W skali go5podark.i ogólne-narodowej staramy
się coraz bardziej
oszczędzać czas,
energję,
materiał,
a uzyskane w ten sposób fundusze
przeznaczamy na inne odcinki dla dalszej ros•
budowy naszego życia ekonomicznego.
W skali życia i potrzeb jednostki oszczęd
ność musi przybrać jednak inne formy. Mó-

wiono o nich niedawno na zebraDiu, które odbyło się w Banku Gospodar6twa Spóldziek:zego w Warszawie. Istnieją już. warunki, kitóre
pozwalają na to, aby obywatele dysp-Ot!lowali
swoimi dochodami. Z myślą o drobnych rezer·
wach kapitałowych, które pozwolą im na zabezpieczenie siebie i swej rodziny przed nieoczekiwanymi wydarzeniami, pochłaniającymi
~naczną ,ąotówkę (np. konieczność większych

mweSttycp w gospodamtwie, nagła choroba
itp.).
Ma się rozumieć, oszczędności te nie mo-

gą być chowane do „pończochy". „Pończocha"
- to trumna wszelkiej inicjatywy i wielu
moż!i:wości gospodarczych. Racjonafo.a oszczę

dnosc pol€ga bowiem na tym, aby przynosiła
podwójną korzyść: jednostce i całemu społe
czeństwu.

Drobne oszczędności tysięcy ciuła·

czy prz.ekaz.ane i,n stytucjom ba.rukowyim, tworzą poważne kapitały, uaktyw.niając życie gospodarcze kraju. Drobny ciułacz, pOtWjerzają

cy swoj.e

os-zczędno-ści

instytucjom bankorwym,

jest jal> żołnierz dobrze rozumiejący swoje zadania w wielkiej bitwie o lepszą przyszłoś~
narodu.
Armia drobnych ciułaczy może niejedną t-aką bitwę wygrać. Poiwierzając 6'Woje oszczęd

ności ins.tytucjom gosrpodarozym do tego po·
wołanym, d't'obny ciułacz zyskuje podwójnie.

Najpewniej zabezpiecza swoje drobne k.api.taa jedtn-0cześnie przyozyni<J. się pośrednio do
rozwoju kraju, a więc i stopnia dol>robytu.
W-oros1 dobrobytu z kodei powoduje wzrost
skaili dochodów po6zozególnych obywatel:i.
Dla.tego oszczędność s1taje &ię hasłem dnia
i ko·l ejnym e•ta.pem go.spoda.rczej odbudowy
naszego !kraju.
K. Mirskj.
ły,

Kto kradnie

żarówki

Ostatnio na terenie naszego miasta
jak również i w innych miejscowoś
ciach pdvviatu piotrkowskiego odczuwa
się głód żarówek elektrycznych. Wykorzystywują to złodzieje wykręcając ża
rówki z lamp ulicznych. Skradziono w
ten sposób już większą ilość żarówek.
Elektrownia nie jest w stanie zwalczać
kradzieży dokonywanej w nocy.
Organa Milicji Obywatelskiej wzmoc
niły czujność w porze nocnej, lecz mimo to liczba żarówek zmniejszyła się
Cena masła w Piotrkowie wykazuje masła za 500 - 520 złotych. W godzi- na ulicach miasta katastrofalnie. Do
ku radości naszych gospodyń tendencję nach wieczornych ofiarowano nawet za nadejścia transportu
nowych żarówek
Organa Milicji Obywatelskiej przy- zniżkową. W piątek i sobotę można b~-, 480 zł. kilogram.
sytuacja oświetleniowa nie ulegnie postąpiły do energicznej akcji przeciwko ło na targu k4pić kilogram dobrego
----prawie.
pijaństwu i burdom ulicznym. Ostatnio
zatrzymano mieszkańców naszego miasta Franciszka Pawlaka, Edwarda Hau
gera, Adama Redko, Jana Filmgera.,
Przeciwko zatrzymanym wniesione zostanie oskarżenie o pijaństwo i zakłóce
nie spokoju publicznego.

Zniżka

Awantury uliczne

cen
masla
I

Przygody
.-.....li _01_1o_sze_ni_a_dr_ohn_e_...1-_ Jasi a
WienioiUt

CZAPLA Józef, zamieszkały we wsi
Komorniki, gmina Bogusławice, powiat
Piotrków, unieważnia zagubioną kartę
rejestracyjną wydaną
przez RKU w
Piotrkowie.
34-K
MAZERANT Stefania, zam. w Piotrkowie unieważnia skradziony dowód osobisty.
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Kopie

drań!,

Dam ja mu!

Masz!

Dobrze poszlo!
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GLOS

żqcia

UWAGA, SEKRETARZE

Partii

Ze sportu

KÓŁ

Wyście

PRAWEJ

GORNEJł
Dziś o godz. 17-ej w lokalu własnym przy
ul. Czerwonej 3 odbędme się odprawa sekretarzy kół Górnej Prawej: Sprawy ważne. O·
becność obowiązkowa.

Warszawa - Praga - Warszawa

dzisiaj wszystkich kolarzy. Każdy z zawodników o!rzyma nowy rower i cztery zapaso,,ve dętki

emocjon;.~.je

już

MARKSISTOWSKI KURS DLA NAUCZY·
CIELI PPR i PPS
Do maja wprawdzie jes-zcze daleko , ale ju?. · m i es i ąc;:i. Czesi wyrazili swą zgodę. Obecny
W niedzielę 25.1 br. punktualnie 0 godz.
9-ej rano w świetlicy ŁK PPR przy ul. Sien- dfisiaj można i należy wspomni.eć o dwóch f na wa ln ym zebraniu ŁOZ Kol. delegat PZ Kot
kiewicza 49 a odbędzie się dla uczest.ników >~ielkich impreza.eh, jakie czekają miłośni.J;ów wice prezes €portowy Aleksander Przybytni~wkl d t 0 , pięknego sportu ko.Ja rskiego w przyszłym se- ski, zapoznał zebranych ze sita.nem daleko l<ląPPR • PPS
ł k'
K
01
Otóż, jC!'k już dono5iliśmy, obok dru- cych przygotowaii do etapowego wyścigu sw" ' zenie.
. wy a
~
ursu - c~ _1 ow
prof. ~uko~~skiego n.~·- „Biologic~ne Podstawy lgi•eg-0, .powojennego wyścigu dookoła Polski, sowego Warszawa - Praga - Warszawa, kitómarksizmu : O~ecnosc wszystkich słuchaczy szo50wców naszyd1 czeka bodajże jeszcze pięk ry odbędzie się w dn iaoh od 1 do 9 maja rb.
ZAWODNICY ZOSTANĄ ZAOPATRZENI
niejsza impreza, a mianowicie wyścig etapowy
kursu obowiązkowa.
W ~O_WY SPRZĘT . ,
. .
lWa~~w_a - Praga -. Warsza·wa w konknZEBRANIA KÓŁ PPR
PZ Ko•l„ fmansowany
Wysc1~ orgamzuje
• rnnq1 międzynarodowej.
.
. . .
.
zaś l~ ~d_zie prz~z s~ołeczne wydawnicl\~? „Głos
.
CZE~I AKCEP'!'UJ.'\
.
, W dnm dz~~lleJszym odbędą .~ę _zeb~am~
Pierwsze krnk1 w s.praw1e orgamzaCJi tego 1 Ludu 1 czeski dziennik „Rude Prawo , przy
ltoł w następuJących fabrykach 1 mstytucJach.
wyścigu wszc zęto już w początk ach bi eż ąc e go ' w ~.o ó łud7.iale „G!o.s u Robotniczego:· .
RUDA PABIANICKA
O godz. 13-ej pracownicy kuchni PZPB w
Rudzie Pabianicimej. O godz. 16-ej Spółdziel
nia Spożywców. O godz. 15-ej Starostwo Po-

I
I

W PERSPEKTYWIE - RIVlERA
Organizatorzy idą nawet jesz.cza dalej
w swych zamierzeniach, gdyż o:ynią sta,ra·
lll'i·a - mające nawet widok.i powodzenia, aby
jeszcze w sezonie zimowym wysłać llla,szych
k1CJlarzy na Rivierę francus-ką, gdzie warunki
kilimatyczne umożliwią im wcześniejsze trenin
gi i w dodaitku na drogach terenowo -z.bliżo·
przysijągę olimpij,ską
nych do trudnej trasy wyścigu Waroszawa
W zakładzie Wojewódzkieg::i • „Film Po.Iski" utrwa.Iona na ta.śmie. Dotychczas P,raga - Wars.zawa.
POZNAŃ. w Dziekance, pod ni·e stawili się na obóz zawodnicy łódzcy:
Związku Samorządowego
Gnieznem, odbyła aię uroczystość ślubol\'lania Markiewicz. Grymin, Trzęsows-ki, z WrncraNIE NAZWISKA LECZ FORMA
olimpijskiego bQk&erów. W obecno·Ści przed- wia - Kurowski i Wailuga, z Poznanl·a ZADECYDUJĄ O SKŁADZIE REPR!EZENTACJ1
stawiciela Po-1-sild.ego Komitetu Olimpijskiego, Liedtke i Szymański, z Gdańska - Antkiewkz
SkJa<l drużyny po·lsikiej, która będzie lic.z.yć
dyrekcji zakładu, członków 1.anądu PZB, tre- •; z Warszawy Kossowski, którzy nie uzyska1li prawdo'.Podobnie 12 zawodników, zostanie uner St<imm złożył pre.zesowi Bielewiczowi '„ ·.J. rlopów.
st<ilony po ścisłej obserwacji postępów na oDwóch zawodników na podsta.wie orzecze- bozad1 j wykazanej formy. Decydujące czynport, melduji!f obecność 43 zawodnilk.ów i 3-ci1
i·nstmkoorów. Po krótkim, okolicwościowym nia lekarskiego opuściło obóz, a mianowfoie nitkli nie będą się kierowały ani względami na
przemówieniu, w którym prezes Bielewiąz Chyła z Bydgos.Z1czy i Bia1kowski z Gda1isika. .sławę na-z.wiskia, - czy inrny.mi, tcrk że morżli·
pik. Mirzyński U pierwszego stwierdzono uraz mięśni w le- W<Jści startu w tym wyfoigu będą mieli tak·
soharakteryzował cel obozu,
odczytał tek;;t pn;y5ięgi , po·wtarza.ny przez ka- wym barku, u drugiego - uszkodzenie lewyd1 że rewo.d nicy młodszej generacji, jeieli wydrę bokse,nską. Cała uroczystość została przez żeber.
każą się odpowiednią follmą i przygotowaniem.

s la dają

Plą

łudniowe.

WIDZEW
O godz. ·14-ej węglarze I i II zmiana., tkalni~ II zmiana PZPB N1· 5. O godz. 17-ej Straż
Pr.i:emysłowa, pożarna i obóz pracy. O godz.
16-ej LWD. O godz. 16-ej „Azbest".
GÓRNA
O godz. 13,30 PZPW Nr 6 - II zmiana. O
godz. 16-ej robotnicy dniówkowi PZPW Nr 6.
O godz. 15,30 oddział przy "ul. Łąkowej. O
rodz. 13,30 Tkahtia - I zmiana, przędzalnia
I zmiana PZ!>B Nr 17.
GÓRNA PRAWA
O godz. 15,30 PZPW Nr 1, PZPW Nr 4. O
godz. 16-ej PZPW Nr 5, fabryka im Strzel- i
Konf. Nr 3.
czyka Fabryka
Czółenek,

I

„

do u1odu
sholcielH
Przed
______________
____________..;..;;;;;;..;.::.;;;.;;;;.;;;._.;;;.;;;.;;;...;.

Ośrodek

;:i::~~~: :b::::F~~:~k
O godz. 16-ej pracownicy

i Koronek -

głównego

Czynione są obecnie starania, aby ekipa
polskich kolarzy stanęła do wyścigu dobrze
przygotowana, tak pod względem formy, jak
i z.aopa,tr.Z·e.Il'ia w sprzęt. Każdy z zatWodniików
stMtujących w tym wyścigu otrzyma komplet·
nie WY'POSażony xoweir wy&cigowy i cztery gumy za.pasowe.
Zawodnicy przejdą solidną zaprawę na specjalnym obozie treningowym, który :wstanie
wrganizowany w <iniach od 30 marca do 21
kwietnia rb. w Szczeci3llie.

artynka czy Skorupka '·

.

biura. ,

na meczu pIywac k.1m Katowice -

Łódź .

,
•
I.
SRóDMIESCIE
o godz. 15,30 f. „Rajer", Telefony Miejskie, '
"'l
Łódzkie Zakłady Garbarskie. O godz. 17-ej
Spo11lowej Łodzi nadarna się nielada oika.z ja brze trampoliny. Skoru!Pka jest raczej specja-\poważną imprezą, Zarząd ŁOZP wyznaczył
Dyr. P1·zem. Wełnianego. O godz.
CZPWł. 16-ej Zjedn. Bud. Aparatów Elektrycz. Bank w .pos•tad ciek·awego meczu pływaclrtego, któ- listą w skokach z wieży, a jeśli chodzi o tram· mO'ŻoHwie najniż5.ze opłaity za wslę:p na :z.a.wo·
Handlowy Centr. Zarząd TOR. O godz. 17,30 ry odbęd~ie się w niedzielę 25 bm. o godz. 17 polinę, io czuje się pewniej na trzyimetrowej. dy, aby umożliwić ja•k najszerszym ma·som
„Współpraca". O godz. 15-ej PAP., Kontrola na plywafai Polskiej YMCA pomię<lzy repre- Pływalnia YMCA posiada trampoli.nę jedoome- społeczeństwa sportowego ogląd<l!Ilie plywania
tentacjami Katowic i Łodzi. W ramaoh tego trową, a fakt ten przemawia także za Martyn- stojącego na dobrym poziomie (pa.rter zł 250,
Prasy.
n1eczu dojdzie do sensacyjnego pojedynku po- ką, tym bardziei, :i:e Martynka od meczu z Cze·· ba.lk<>n zł 150. studenckie i uczniowskie zł 75).
; -- między łodzianinem MMtynką· a obecnym w,- challlli zabrał się do poważniejszej pracy nad
SRóDMIEJSKA LJJ:WA
• 'O godz. 16-ej Elekti·ownia - kolo 6, FUm cem'isirzem Polski w &kokach z trampo.Jirny 6-0bą. Poje;iynek między tymi dwoma iskoaPolski Atelier, O godz. 16,30 Produkcja Film i wieży, reprezentantem Połski - Skorupką.
kami będzie z pewnością emocj-Ołl.ował publkzMa:rtynka posi-ada pewną przewagę nad ność <Jbecną na zawodach.
Polski. f. „Ferum", O godz. 13-ej „Stefan Wer
Pomimo wielkich kosztów, związanych z taik
Skorupiką w p.ostaici wła51!1ej, =mej mu doner".

zwyci~zy

SRóDMIEJSKA PRAWA
O godz. 13,30 Ośrodek Konf. Nr 2 - zmiana ranna. O godz. 16-ej ośrodek Konf. Nr 2
zmiana dzienna. Magazyny Konf. Nr 9, Kar·
tonaże, Higiena, f, „Gitzel",
STAROMIEJSKA
O godz. 14-ej odprawa dziesiętników PZPB
Nr 2, O godz. 15,30 Urząd Woj,wódzki gospodarczy. O godz. 13,30 Fabryka Wstążek
Nr. 3. O godz. 13-ej Fabryka Gumowa-Łódź
Północ. O godz. 16-ej f. „Lamke-Beicke", f.
f, Rafał~"·
BAŁUTY

Na lodowishu w Pradze

Amerykanie po raz drugi'·
przegrywają

z

BRNO. - Po przegranej olimpijskiej dru·
żyny hokejowej USA z reprezentacją Czechosłowacji 5:6 oraz nieznacznym sukcesem, jak~m było 'lJWycięstwo Amerykanów nad reprezentacją BraHs.lawy 4:3, oczekiwano z zacie:ka·

Czechosłowacją
wieniam na drugie spotkame, jakie odbyło się
w Brnie między reprezentacją USA i CzechoMecz wyikaza:ł kompletną przewagę
słowia.cją.
drnżyny reprezentacyjnej Czechosłowacji, która tym razem zdecydowanie zwyciężyła USA
4:1 (1:0, 0:1, 3:0).

~~~_:_~~~~~-

O godz. 16-ej „Społem", tkalnia. PZPJG
Nr 8. O godz. 18-ej Ubezp. Społeczna. Akademia z okazji 3-ej roczałcy wyzwolenia Ło
dzi.
PAZiNA~. - Z powodu przyspieszenia wy- go", odwoła.na została mająca się odbyć wnieW sobotę 24.1. br. o godz. 15-ej w lokalu jdZdu p1ęsc1arzy polskich do Budapt6zlu, dzielę, dnia 25 bm„ walka w wadze ciężkiej
Domu Kultury Młodzieży Robotniczej przy ul. gdzie wezmą udział w imprezach sportowych, Klimecki - Archacki. Nowy termin walki z.o·
stanie wyznaczony po powrode zawodników
Bolesława Limanowskiego 60 odbędzie się uro
czysta akademia z okazji 3-ej rocznicy WY· zorganizowanych w ramach „Tygodnia Polskie- z Budape5ztu.
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zwolenia Łodzi. W części oficjalnej będzie
wYStawiona sztuka przez zespół świetlicowy
Elektrowni Łódzkiej. Komitet DJlielnicowy
PPR Bałut prosi członków PPR i sympatyków
o liczne przybycie.

Walka ·Archacki-Klimecki nie

UWAGA SŁUCHACZE V KURSU DZIELNICOWEGO GRUP B.
Komitet Łódzki Wydział Propagandy zawiadamia, ze dziś w piątek 23 stycznia br o
godz. 18-ej odbędzie się kolejny wykład n.t.
PareKa Marksistowska". Wykładają,
„PPR w Dzielnicach: Dzielnica Staromiejska - tow.
Flatau, Dzielnica Sródmieście Prawe - tow.
Lewandowski, Dzielnica Sródmieście Lewe tow. Szoll, Dzielnica Górna - tow. dr Banasz, Dzielnica Górna Prawa - tow. l\ladaliń
ski, Dzielnica Górna Lewa - tow. dr Smęt
kiewicz, Dzielnica Widzew - tow. Wiatrowski, Dzielnica Ruda Pabianicka - tow. Domagała.

UWAGA ·
Dnia :~3.1. o godz. 20-ej w lokalu Komitetu Łódzkiego Pols!dej Partii Robotniczej od~ędzie się zebranie Akademickiego Komitetu
PPR.
UWAGA! SEKRETARZE KÓŁ DZIELNICY
STAROMIEJSIHEJ

odbędzie się

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

Koszyka.ze zmienia.ą
rozkład

Łódzki

Okręgowy

·

gier

Związek

Piłki

Ręcznej

powiadamia, że ze względó'W technicznych terWIECZORNICA '.l'ANECZNA
.
CIJNY SPADA.JĄ
minarz rozgrywek w koszykówce .na nadchoZwiązek Uczestników Walki Zbrojnej o
Jak na~ . informuje Urząd Statystyc?~Y· :,1 ó
dzącą sobotę i niedzielę 'ZIO.stal 'zmieniony
ry prowadzi :Tokładn~ statyst_Ykę cen l ko;;~- Niepodległość i Demokrację w Lodzi .urzą
; obecnie przedS"tawia się następująco:
odbędzie
Móra
tow ulrzyman1a w c1ągu i,ib1egleił'' •ygodma dza Wieczornicę Taneczną,
spad~ cen.y. na artykuły P_1erw"< 7 e1 -~'> .-zeby. się unia 24. I. 48 r. w salach „Grand Caffe", Sobota, dnia 24 stycznia w sali .YMCA:
t
t
Mianow1c1e słom.na starnała o O.·•. ;:iroc;ont, Piotrkowska 72 G • ·
Koszykówka kobieca: godz. 16 ŁKS - TUR
· . osc~nne :117YS ępy ar Y.
masło osełkowe o 1,44 proc., mięso .-::enrzowe
godz. 17 Zryw - HKS.
.iypod
or~1es~ry
dwie
Przygr~,waJą
stow:
o
·:wtni
r:hieb
o 2,28 proc., ja1a o 1.57 pror.
Koszkówka męska: godz. 18 AZS - Zjedno8,05 procent. Należy zaznaczyć, ±~ 6 :miżirn r:kc?ą '!Jurka : W_ progra!111e liczne atrakczone, godz. 19 YMCA II - HKS.
cen dotyczy wyłącznie artykułów· , ,Hz •~ "~'\'a- CJe 1 mespodz1ank1. StroJe dowolne. Początek o godz. 21-ej. Bufet obficie zaopa- Niedziela, dnia 25 stycznia w sali YMCA:
nych na wolnym rynku.
Koszykówka męska: godz. 9 YMCA II
trzony, _cenr ur~ędowe .. Wstęp t:rlko za zaWYSTAWA KSIĄŻKI OSWIAfOWEJ
ŁKS, k<J.szy.kówka ikobi,e ca: godz. 10 HKS
w d<>mu TUR ul. Skorupki 6-8 :itwarca :;ę pro_sz~manu_, ktore mozna nabyc w ~e.kre
- Zjednoczone, godz. 1ł Zryw - TUR;
dzie codziennie od ;rodziny 10-ej do t9·ej w tariac1e Zwrązku przy ul. P10trkowsk1eJ 19.
męska: godz. 12 TUR II koszykówka
WAŁOWA"
(\ARNA
„NOC
Wystawa
włączme
br.
Ul
dn~a~h. od. 2~.t do.
HKS.
"
•
·
b
'T
·
rn b p
Ks1ązk1 Osw1atow~
racowmczy , a arm) Loaz, N'an.1u
Zapowiedziany na niedzielę, 25 slycrnia rb.
. rutowicza 20, telefon 150-66 urządza na
DOROCZNE ZEBRANIE
mecz decydujący o mistrzostwo kl. A w siat·
W niedzielę dnia 25 5Lycznia br 0 qod2 . I rzecz Oddziału Grodzkiego Towarzystwa kówce męskiej między drużynami YMCA
11 min 30 ?; lokalu Miejskie.i Biblioteki ·Pub- Przyjaciół żołnierza. w scbote i niedztelę
licznej, ul. Andrzeja !4, Jdbędzie się doroczne dnia 24 i 25 stycznia r. b „Noc Karnawa~ i A'ZS, zosta.l odwołooy, gdyż za,wodnicy KS
YMCA wyjechali z reprezentacją Pol5ki w koWalne Zebranie Koła Łódzkiego Związku łową.".
szykówce na Węgry. Spo1ka.ni.e o tytuł miProgram artystyczny zwiększony.
Bibliotekarzy i Archiwistów Pols~i -::h.
strza okręgu odbędzie ~ę po powrocie z:awod... .....
.............
nik6w z tournee po Węgrzech, <l w spotka·
UWAGA ŻYCIOWCY!
Nie ociągaj s.ę?
ni ach o mistrzostwo Polski w piłce s i ~ Ll:owej
Dnia 'M.1. 1948 r. o godz. 20-ej w lokalu
w dnia.eh 31 stycznia i 1-2 lutego IJ,r. Okręg
Złóż
własnym odbedzie sie Zebranie Zarzadu TeŁódzki bedzie ·reoreze!llto.wał AZS.
renowea-o.
illllłalidńw
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Dnia 23.1 1948 r. o godz. l7·e~ odbędzie się
odprawa sekretarzy obu bratnich Partii PPS
i PPR na Dzielnicy Zielonei Pl'S 111, Południo

wa 65.
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