- „....

p

PISMO POLSKIE.a PARTII ROBOTNICZEJ .
ROK IV

Nr 29 (951)'

} ·- CZWARTEK 29 STYCZNIA 191'8 ROKU

Ustaw:a o pfzymusie oszcz
· -fI 111,1erne
•
d OC
. h o d y warslw zam.ozn1e1szyc
• • •
h w d Zie
• Io
w I qczy nau·
• 1• 'zapewni
·
• sprawie
• dl•IWSZY u d ~ICI
• ł w spożyc •
o dbu d owy k :ra1u

I p I e n ar n e o b r a d V

s e 1· m u I

I

ul

waści

zacii wszystkich środków dla przyśpieszenia
likwi dacji skutków WOjóly i podniesienia po·
zi0111u żyda w Polsc e.

Rz.ą.d

WID.osi

dziś

pod obra<ly Izby diwa pro·

szczególnie obywateli o większym do· j.e!lcty ustaw o zb liżonym znaczeni u gospodar·
chodzie i ten stan rzeczy
do wnie-1 czym.
to : projekt ustaw y o
sienia projektu ustawy o
oraz projekt ustawy
nego oszczędzania. Projeik.t drug!ej U&tawy, re- o zbywaniu i dziefowie na rzecz osób prywar5j)Odarczych kiraju wynika, że w gospodar- ferowanej przez mi.nistra, ma na celu skde.ro·tnych oraz przekazywaniu na własność. związ·
stwie naszym istnieją jeszcze poważne rezer- wd'llie woilnych kapitałów prywatnyich na za- kom samorządowym niektórych majątków pań·
wy, które mogą być zmobilizowane dla reali- t~',!h mnieijsłxyc.h •~if.Jie.~tó„w, etalllbOi Wilk·tyącycht będdo- s-twowych. Obie le ustawy maJą spełnić pozacji narodowego planu gospodarczego. Na I"""'czas w a'5llosc panSicw.a. 0 e ·
e
ą d b
d .
.
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tw
ć
·
p.i-erw6 ze mi·e jsce wys'l1llął tu mtn. Dąbrowski również przekazywane samo.rządom terytoriaI- ~· :ne rza ·a.ma, a m1ano;:1.cie s o~zy .w opar·
ziw.iękiszen!ie wydaj>ności pr-0.c esów pro-dukcy~- nym. '\V 1948 roku przewiduje się przejście cm o :zi~adę oszcz~.nosc1 warunki, w ktdllfch
nyich paprz.ez aiKcję w.spółzawodnictwa pracy. w ręce prywatne około 10.000 takich obiektów powsta1ące nad)>lyzk1 dochodów mog!yby by~
Drug.ie, i>Stotne źródło .r ezerw - · to oszczęd· \na ziemiach dawnych. Sro<lk.i, osiągnięte na użyte zgodnie z ogólnym interesem gospodar·
ność w gospodarce publicznej. Trzecim wresz- Gk11tek działam,ia obydwóch ustaw, rz.naCZl!l.ie ki narodowej.
cie źródłem winny być oszczędności indywi- powiększą tempo reali.za.ej.i pla.ruu g.ospodarcze••
•ł
dualne obywateli. To trzecie źródło jest do· go; co wpłyn~e na &ZybS'Le podni<esii.en:ie się sto-

skłonił rząd

WARSZAWA PAP. - 34 posiedzenie Sejmu Ustawodawczego otworzył w dniu 28 stycz
nia br. o go-Oz. 10,35 wicemarszałek Zambrowski. Na ławach rządowych obecni są: wicepremier Kor:z;ycki oraz ministrowie: Dąbrowski,
Szymanowski, Radkiewicz, Rabanowski, Dybowski, Swiątkowski i Rusinek.
Po powołaniu sekretarzy wi:emarszałek
Zambrowski stwie!dził, iż protokół z 33 posiedzenia Sejmu uważa za przyjęty• gdyż nie
zgłoszono do niego zarzutów.
Slubowanie posels"'..de złożył następnie poseł Józef Smetańskj {PPS) krótkie wspomnie- tychczas mqło wydajne w stosunku do możli- py życiowej w Polsce.
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dniu 18 listopada 1947
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d ,• Sejmuw Ustawodawczego
Wiktorze Malczyfiskim (PPS) wygłosił wicemarszałek zambrowski.
Przewodniczący · zaproponował uzupełnienie

Są

obowiązku społecz- społecznego osziczędzania,
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CZQśCi społeczeństwa

M inister wskazuje tu, że na ile wielkiiego

wysiłku il dasy pracującej, pewna część społewwdzięożenia czeństwa osiąga docflody nie proporcjonalne

dziennego mzpatrzeniem następujących projektów ustaw:
1) 0 ~bywaniu i dzierawie oraz przekazywaniu na własność 7wiązkom samorządu terytoJ:ialnego niektórych k"tegorii mięnla pań·
stwowego oraz
2) o powszechnym obowiązku przysposobienia zawodowego, wychowania fiz~megG i
przysposobienia wojskowego młcrlzie-Ay oraz
o .organizacji spraw kultury fizycznej I sportu.
I'ltra "?:gOdziła się na uzupełnienie porz4d·
ku dziennego powyższymi projektami ustaw.
Z kolei przystąpiono do pierwszego punktu
porządku dziennego, to j;st do pierwszego czy·.

Rząd, układając plany p.roj.e.któw gospodar-„ nych w 1947 roku mamy do
~ych, szczegółowo zanalizowa. ł możl.:iwośoi w_ bardzo dużym stopniu ruchowi v:spółzawo_d·

k>ra!iu - s.twiendzi•ł na Wl9łępie swego prz.emó- · mctw~ ~racy. Rok_ 19~8 przynles~e n~m !11~wien.ia mim. Dąbrows~i. - Z a!llaliz tych wyni-. wątplrw~e n~we os1ąg1!'1~cia w te1 ~1e_dz1me.
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tu już znaozm.e J"ezulta.ty. W uohwalOinycil. w J',
gos-po .ai:czego.
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1947 dwóch budże~ach państwOIW}'ldb. upa.rządNa1waękmym zrodłem naszych osrągnięc kowaliśmy w zasadzie go15pod6Jl1kę etatami
jest zwię'ks.ze~ :wydajnoŚCli pracy· w pr~- osobowymi, do.konaJ.iśmy 'Z'llacz:nycli t"edu.k.::ji
saoh Ji>roduk-cy.inych P~~ szewko_ rozv,rlJa· w wojslmi, Wl!llie~zyliśmy p.raw:ie o 40 proomt
11łeą się ft<kcję ~łz&Mrodirfictwa.
·
efaty samochodowe, :zno.rma.1izowaliśmy w ad. Dziś wytaźnie już odczuwamy wy.niki tej mill.istrac.ji państwowej gospodarkę ma.teici.a:łoakcji, podjętej pJ'Zez klasę robolnicza. Prze- wą i xr.edukowa11iśmy do minlimum wydatki
~roczenie plflnów produkcyjnych i inwestycyj- o chai!'.akterze reprez·en.ta<:yjnym.

' . oszcz"edza·n··a

Obo· w1"azek'

rządowych projektow ustaw:· i •
a) o obowiązku społeczn~o os~~ania i
społecznego
b) o zbywaniu i diierrlawie oraz o przeu. ,
zywaniu na własność związkom Siqllotządu te~orei dolko:naine w przem~le pań- a w każdym bądź razie jest Z:llacznie poni·żej
rytO!fialnego niektóry<".h kat~oo-ii mienia pań- stwowym :p:rzy.nfo:&ly w 1947 roikiu około 8 mi- tego poziomu, jaki można osiągnąć. Zagadniestwowego. Przewodniczący udzielfi głosu mi- liardów 1lłOltyoh. Bogait.&i. w do.śwjadczenia nie oszczędności illldywidualnych musi być ponistrowl skarbu Konstantemu Dąbrowskiemu. z 1941 roku, osiągn~e.my niewątpliwie w roku stawione na porządek dzienny, kraj nie może
tania
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do ogólnego poziomu stopy życiowej w kmju.
W okresie, ikiedy klasa p;raicująoa w Poilsce
'Wliłkzy o podnie:.ienie dochodu na.mdowego
pop.rzez zwięk>Szenri.e produkcji - nie możemy
obojęmie pClltrzeć na trw(),Jbjenie części doc]W·
du społecznego przez wyłączenie go z proce·
sów inwestycyjnych j kierowani~ na zakup to·
w.arów luksusowych, bądź o :Mtaczeniu speku·
lacyjnym. R'l!ąd musia'1 się z,ająć dość ma.czną,
jaat na nasze wa·run.ki, pu.lą dochodów b!.dy.widuaJlnych, .które nie zawsze są obracane. na
cele wytknięte w narodowym plan_ie gospo·
darczym, a często nawet, w drodze spekulacjj,
obracają się przeciw tym celom i sieją na ryn·
ku zamieszanie, w którym chcą szukać. d~
kowych zysków. Aby zlikwidować ujemne
odd:llialywanie tych kapitałów na rynku i skierować je na drogę pozytywnego i twórczego
zatrudnienia, rząd opracował dwa omawiane
projekty ustaw.

MaIe 0b"lekty ' pans
• ł wowe

jeszcze poważniejsze wyniki.
się bowiem rozwijać, o ile jego obywatele nie ZOSIU~ S'r.zedane
OSObOłl
Trzecim żródlem naszych możliwości go- będą gospodarować swoimi dochodami w spo'I
spodarczych jest oszczędność indywjdualna sób oszczędny.
Wypadki wojenJlle St'WO'l'.Zyły taką sytuację,
obywateli, dok-0.nywana bez naruszenia ich tyNaszym oboiwią~k.iem je51t stworzyć warun- źe !IJańsit~ stało się właścicielem dużej liczby
minis:lira DąbroW5kiego pray- tnłu własności do roosz<:zędzonych sum.
ki, w !kitfuycll proces oszczędzania mógłby mał}'!Clh s.tosu:nkowo obiek<tów majątkoiwyoh
pominało, że narodo'lvy pla'll gospodacrooy n<a
- To trzecie źródło - podkreśla minis•ter rozwijać się jak najpomyślniej i jak najszyb- w postaci domów mieS'Zlk:amych, plaiców, war·
roik 1948 sta'wia przed na·r odem p.o.Jsk:im wiei· Skarbu jest dotychczas 11l<lło wyd<ljne, ciej„ gdyż wymaga tego konieczność mobili(Ciąg dalszy na str. 2·ell
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gospodarozego, ku;]turalnego i soc'jalnego. ]:'1·3.
r;eaJl:iza.cję tyich zadań ipC>oliI!Lebne fi'\ 7Jl1<atCZille
matel'liaJne. Z ałllailizy mo-~1iwo.ści go-
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Riefortunny qrzyjaciel Anglików -

LONDYN, PAP. - Podpisany 15 stycznja
w Portsmouth nowy sojusz anglo-iracki, który spowodował gwałtowne demonstracje antybrytyjskie w Bagdad.,;ie i na prowincji oraz po
• ciągnął za sobą około 100 śmiertelnych ofiar
· zakończył się nieoczekiwanym epilogiem.
; Współtwórca sojuszu - premier Iraku Jabr

Schilman zapowiada
w

1

wobec opozycii

PARYŻ,

Jeden z najsHruiej.szy.ah burukri>w
bunkier przeciwlctniczy HlUera

świata

wyibudowany na •tere.nie k<mcelarii Rzeszy w Bwli;n.ie,
'ZO<&tal wysadzony w po:wieLma pillez s;i perów
ra d?.ieckicll. N a i.Ju'S'tracji
bunk' ()J prned
eks plozją.

11arlameDłu

PAP. - Francuskie Zgromadzenie

Narodowe rozpoczęło we wtorek w późnych
godzinach wieczornych dyskusję nad rządo
WYlll projektem usta.wy o dewaluacji franka
i wymianie mocnych walut na wolnym rynku.
Na początku dyskusji parlamentarnej premier Schi.iman oświadczył, że jeżeli Zgromadzenie Narodowe będzie głosować przeciwko
projektowi ustawy o reformi~ finansowej, bę
dzie zmuszony podać się do dymisji.

-· Kryzys
Bunkie r Hitler.a po
w ych ~cia·n żelbet>0.nowych

a.

stosunku do

dewaluac~i

franka

Schumana miało miejsce po
posiedzeniu gabinetu, które trwało 2 godziny
45 min. Posiedzenie było poświęcone omówieniu sytuacji, jak się wytworzyła na skutek opozycji soćjalistów do projektu rządo
wego. Parlamentarna grupa partii socjalistycznej postanowiła podtrzyrna.ó opozycyjne
stanowisko wobec zamierzonej reformy' finansowej.

I

chcą wejść

Agencja France Presse
podaje z Jogdjakarty, że obecny premier Hatta, któremu prezydent Soekarno powierzył mi
·
sję utworzenia nowego rządu . indonezyjskiego.
oświadczył dziennikarzom, iż opw.tyej" partii
lewieo'ffch 11tie eozwollła mu Jeszcze na sfor·

dymisję

Oświadczenie

rządowy

Partie lewicawe me
PARYŻ, PAP. -

zbiegi przed gniewem własnego narodu

zmuszony został do szybkiego powrotu do Bag
dadu w zwh1zku z odmo~ regenta Iraku ratyfikowartia tego sojuszu. W kilka god.,;łn po
powrocie Jabra do stolicy Iraku nastąpiła jego dymisja.
Według ostatnich , depesz jakie nadeszły z
Bagdadu, w środę we wczesnych godzinach

w lndonezii

w skład gabinetu Hatty

rannych zdymisjonowan premier opuścił sa•
molotem Bagdad, udając się w nieznanym kie·
runku.
Wtorkowe demonstracje przeciwko zawar-.
temu w Portsmouth sojuszowi zakończyły się
krwawymi walkami między mieszkańcami stolicy a policją, która. użyła nawet ka.rabinów
maszynowych. Wiadomość o dymisji Jabra.
wywołała duże zadowalenic w Ba gdadzie, któ
re znalazło swój wyraz w ulicznych manifestacjach.
Regent Iraku - Emir Abdul Ilłah zawia·
domił osobiście drogą radiową ludność o uŚtą•
pieniu rządu. Wraz z dymisją Je.bra i człon·
ków gabinetu ustąpili przewodniczący izby niż
szej parlamentu oraz 30 posłów.
Sprawa wyboru nowego premiera jest obecnie przedmiotem rokowań w Bagdadzie.

Twórca pierwszego samolotu
Orville WriP.ht -

cięz'<o

chory

NOWY JORK, PAP Donoszą z Dayton (stan
Ohio) , że konst ruktor pierwszego samolotu,
75-letni O ille Wright ulegl atakowi serca
i został przewieziony do szpitala, Stan zdrowia Wrighta jest poważny. ,

Amerykanie

konserwo~ ą

mowanie rządu z udziałem wszystkich stronnictw republikańskich Hatta wyjaśnił, że nie
przemvsł
os~ą~nię~o porozumienia co do podziału tek
NOWY JORK, PAP. Podsekreta rz stanu Lomrn1sterialnych.
.Jak dotąd, z; partii prawicowych tylko par- vett oświadczył w Izbie Reprez entantów, że
demontaż w amerykańskiej strefie okupa.
ti a rnuzuhnańska ,Ma!ljoemi'' i narodowa zgoeyjnej Niemiec 00St1lł iui DJl&k;blcz.nie zaJrot.o
W.iły się wejść .., c.ldad 1'l'21PSZlaclta v..<tłl„
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(Dokończeme ze str. 1·ej.)
.
szta,tów przemysłowych i izemieśln iczycl1, .\, tóry<:h utrzymanie w rękach państwa rząd uwdWszystkie fe obie·k ly rząd
ża z.a n.iepo·trzehn.e.
zamierza 11przedać prywatnym wltlścicielom
J uzyskać tą drogą środki, potrzebne do realizowania zamierzeń ·inwestycyjnych. W ten
6p-0sób is.tm.i-ęjąoe na .r ynku wo.Jne ikapitały
p.rywaitne znajdą dla ii~ebi·e wlaściwe zużytko
waru.e, a 61przeda.ne o.biekty zostalną w ramach
i.ndywidua,Lnej gospodarki należycie wykorzy6 ta!lle przet: właściciela.
W rok.u 1948 przewiduje się przejfr ie do

prywatnych około 10.000 obiektów mająt
kowych na ziemiach dawnych. Aby zabezpie-

rąk

r

ne cele inwestycyjne oraz na zakup lowai-ów,
których spisy będą periodycznie ogłaszane. Np.
rolnicy będą mogli uzyskiwać pożyezki na. za.kup nawozów sziucznych, maszyn l'olniczych,
pracownicy - na zakup mebli łt.P. Uczestnikom przysługuje poza tym pra.wo częściowe
go zwrotu wkładu w wypadku takich wydarzeń, Jak śmierć czlonlta najbliższej rodziny,
urodziny dziecka., ślub uczestnika lub jego
dzieclta: osoby utrzymujące się z pracy naje mnej i rolnicy - mogą ponadto otrzymać

p~zymusowego

międzynarodowy.

Aby przestrzec masy demokratyczne przed
prowokacjami ze strony rządu włoska. partia
komunistyczna otrnbllkuwała specjalny komu-

t

p.

PROFESOR UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU, TEATROLOG-REŻYSER, TWÓRCA REDUTY, NAJBLIŻ
SZY WSPÓŁPRACOWNIK JULIUSZA 'OSTERWY, WYZNAWCA
IDEI TEATRU ZESPOŁOWEGO, NAUCZYCIEL GRY ZESPOŁO
WEJ, JEDEN Z NIELICZNYCH BOJOWNIKÓW O SPRAWĘ POLSKIEGO TEATRU MONUMENTALNEGO
ZMARŁ

kwotę wkladu składką ubezpieczenlodobrowolnym wkładem os'Zczędnościo
instytucji kredytowej, a także - Jeśli
wpłatami na Fundusz
o rolników -

Na podstawie przeprowadzonych

obliczeń

Rząd przewiduje, że w roku 1948 wpłynie do
Społecznego Funduszu Oszczędnościowego kwo
ta około 20 miliardów zł. W ten sposób wyco-

często na kierowniczych stanowiskach,
dli, że zasługują na tyluJ inżyniera.

dowJe-

Nat\e-

ży !.'n podkreślić, ie otwarcie dost~pu do <tego
nabyli o<l~cin.ie
tył'Ułu ludz:iom, ik·lórzy

kwalifiikacje w czasie dJl\J9olebn.iej pracy, d-0tyczy przeważ.nie elementów ze sfer robotni·

czych.

Sprawoodawca 'WnOlsi o ~twie.rdzem.ie 'W'Szy
stfloich trrzooh dek<re1Ó'W. W grosowan:rint Iz!ba
przychyla się jed.nogłoś.nie do jego Wllliioałku.

Dekret o pomocy sąsiedzkiej
P-OSel Kulisir:rwicz (SL) 'llreferował w t.m.i,eJJ.iu komisji aidmimstracji i bezpjeozeństw'1 dekret o pomocy sąsiedzkiej w rolnictwie. W

Mieczysław. Ei manowski

nikat.
RZYM, PAP. - W czasie zabawy tanecznej w lokalu partii komunistycznej w Messynie nastąpił wybuch bomby w którego wyniku
13 osób odniosło r·auy . .Następnego dnia ogło- ,
szono w mieście strajk generalny.
Analogiczny wypadek miał miejsce w lokalu partii socjalistycznej w Rzymie, jednakże
szczęśliwie nie zanotowano ofiar.
RZYM, PAP. - W Brescii mial Śię odbyć
kongr ~ s prufaS7\ stcl\vskie~o włoskiego ruchu

pf!:~:,~

z
inwMlycje indywidualne w gospodarstwach i
przedsiębiorstwach. Stworzą one ponadto bazę
zaopatrzeniową uczestników Funduszu w i :h
Włoszech szczególnych sytuac.jach życiowych.
Wprowadzają<. pTZymus OS'l'czędzania, jako
społecznego. Kiedy około 50 osób, pochodząokresie przejś:iowym,
formę w
„ konieczną
h Włoch
· t ół
·
·:
·h
ze pragniemy jednalc - podkreśla min. S~carbu
cyc z. roznycn ~Jas . P nocnyc ..
i pogłębiać idee
ro11Wijać
cilWU
dalszym
w
brało się w umów1oneJ restauraCJl miejscowa _
ludność zaatakowała lokal i rozpreszyła fa-· dobrowolnych oszczędności i dlateqo każdy
ua:e&lnik spoleczneq 0 fu11'dusru oszczędnościo
szystów. Kilkunastu z nich poiurbowano.

ś.

wego,
kowicie
wą, lub
wym w
chodzi
Ziemi.

rocu1ego

Ustawa o tytule

I

RZYM, PAP. - Włoska prasa lewicowa w
dalszym ciągu oskarża rząd de Gasperiego o
dążenie tlo odroczenia wyborów · podając, że
w tym celu opracowano nawet speejaloy plan.
Zagadnienie to było przedmiotem konferencji
w połowie stycznia, w której wzięli udział m.
in ministrowie spraw wewnętrznych Scelba
i bezpieczeństwa publicznego - Pacciardi oraz przedstawiciele wojska i policji. Na trwającym przE!z szer€g godzin zebraniu miała zapaść decy'zja 'prŻyjęćia 10 tys, nowych agentów policyjnych, należących do b. milicji faszystowskfęf ora~ wywołania. niepokoju w po.:
łudniowych Włoszech., aby pod tym pretekstem
odroczyć wybory.
Dla przeprowadzeni<i tego zamiaru postanowiono m.in. przenieść z północnych Włorh
do południowych szereg obozów dla uchodź
ców, którzy reprezentują najgorszy element

mofo-0\'ić, w :ialeinoścl od
wkładu oszczędnoścfos!.ompletować częściowo lub nawet cti·

będóe miał

fując

oszczedzać

Oe GaSPerI. bo.,, s., Q wyboro' wr:=~~cyJ:~o7Je~:!ieś!Y:dn~ea
tow11:e p1·owokacie. i ekscesy we
Reak c'
~ przyg~

,wege
kwoty swego

z rynku stosunkowo poważną kwotę, co
do której nie można mieć pewności, w · jakl
sposób zostałaby użyta przez posiadaczy i naje się tak dlatego, że pożyczka wewnętrzna, stępnie skierowując tę sumę z powrotem na
ani nie działa wychowawczo w kierunku wdro rvnek. ale już w soosób planowy - osiągnte
żenia do systematycznej oszczędności, ani też się równość, że nie wywoła to skutków nli!nie wywołuje ubocznych skutków ekonomicz- p<ńą-Oanych na rynku cen, lecz będr..ie działać
nych, jak np. wzrost t\bezpieczeń na życie , pozytywme w ogólnej naszej polityce gosp<>·
darczej.
wzrost lokat bankowych itp. Pożyczka wyłą
Kończąc min. Skarbu prosi w Imieniu Rzą
cza te:i; oszczędzającego od bezpośredniego unagromadzonych tą du - przy oklaskach izby o uchwalenie prodziału w użytkowaniu
jektów.
drogą oszczędności, gdy wybrana przez rząd
forma oszczędzania daje oszczędzającemu moż
inżyniera
ność posługiwania się nie tylko kwotą zaoszNastępnie poseł Bieńkowski (PPR) le.feroc:r.ędzoną przez siebie, ale również korzystania z ogólnego funduszu oszczędnościowego. wał \JJSltawę o ty•tiule jnżyin.iera .
Proje.k<t ustawy mzwiąmje za.gadnien.ie 11JaPożyczka nie stwarza wreszcil! warunków dla
organizacji samopomocy łinansowej w okre- da.nia stopni·a liinżyruie.ra '1uwio-m, Jctón:y pr.zied
odpowiednie
ślonych grupach społecznych, proponowana zaś wojną uk.ończyli 67koły, dające
forma oszczędności takie' warunki stwarza w przygotowanie fachowe, ale nie po6.iadając.e
pTaw nadawa1n.ia a,bsolwentom tytułu in..żyme
obrębie grupy rolniczej, rzemieślniczej itd.
J"a. Drogę cl-O tego tybułu o.tw:i•eJ"a ipro jekit ustaKwoty pochodi:ące z oszczędzania społecz wy wówruież li ludwiom, in:ie mającym rre. S'O'bą
nego gromadz<>ne będą w społeanym funduszu w ogóJ.e &tudiów, kitó.rrz;y jednak długoletnią,
oszczędnościowym l będą użyte na realizacje samod11ielnq pracą
wykonywaną
praktycz.ną,

Kto i jak musi

Projekt nstawy przewiduje obowiązek ogospoda.rki publiczczyć całkowicie interes
nej, z ogólnej 'Puli wylą=ono te obiekty , któ- szczędzania dla tych osób, których dochód rocz
re są przema~o•ne na cele o.gólnopań:;.twowe , ny przewyższa 240 tys. zł, dla rolników zaś
od.p~w.iadające zadaniom przebudowy us-troju jeśli podstawa WYmiaru podatku ' rruntowego
politycmeqo i gosp.o<ia.r czego naszego kraju. przekracza 60 kwi!ltali.
Od obowiązku oszczędzania zwolniony jest
i przedsi~blorstwa
samorząd, spółdzielczość
pańshvowe, ponie,,.,·aź wszystkie rezerwy gooszczędzania
tówkowe i tych grup są już włączone w óprojelk.tu u- gólny plan finansowy państwa.
P.rzechodząc do uza;;adn.ieqia
stawy o obowiązku społe=ego os:r-c'l ędza
Rozmiary przymusu oszczędzania, jeżeli
nia, mini<Ster Skarbu podlkreś\a, że zadaniem chodzi o świat pracy, są stosunkowo nieznaczjej jest rozwinii;:cie procesu indywidualnego
ne, bowiem pn;y zarobkach do 20 tys. mieoszczędzania wśród jak naiszerszych mas ludsięcznie obowiązek ten ogólnie nie iltnieje:
ności, aby następnie lak gromadzone 0S1.!:zę
przy zarobkach od 20 tys. do 50 tys. wynosi
dn-0ści mogły być użyte w sposób jak najbardziej celowy, uirówno z punktu widzenia in- do 2 proc. przy zarobkach powyżej 50 tys. mie
teresu oszczędzającego, jak i intere~u ogólno· się<"Znie 3 proc. zarobków.
Minister tłomaczy następnie: dlaczego rząd
'
·
•
narodowego.
~czestnikom społecznego oszczędzania przy występuje z projektem oszczędzania, zamiast
sługuje prawo otrzymania potyczek na włas- rozpisać pożyczkę na cele ' odbudowy. Dzie-

Warunki

częściowy zwrot wkładu w wypadku utrzymywania dziecka w szkole poza miejscem za'
mieszkania.
uczestniPo ukończeniu 65 roku życia
kom społecznego oszczędzania, nie posiadającym dostatecznych źródeł utrzymania przysługuje prawo kupna renty dożywotniej z sum
zaoszczędzonych, lub prawo całkowitego wycofania wkładu wraz z oprocentowaniem. W
wypadku śmierci uczestnika następuje calkowita wyplata zaoszczędzonych sum.

W TORUNIU

do odbudoiwy ii rwi~sze
nie chcą po7.0Stać w ty·
le. Na tym tle czynione &ą wysHk:i w k.ie.nu;nJw wzmożeln.ia •p.ro-d\lJk.cj.i irolnej dla jak Mj·
S'Żylb6rzego 06iągnóęcia samow'Ystatczailności zbo
jXJ'W'SZecłmyun dążeniu
nia dotb.robytu, chłopi

żowej.

Dekret o pomocy Są.!iedzkiej w rolnictwie
odegra doniosłą rolę ja.k o instrument pomocy,
udzielanej przez państwo, przede wszystkim
biednemu I §red.niemu rolnikowi. Dek.reit ,pr.ze-

wtl<luje szcze.gółowo, kto jest rotbowiązallly do
ud'lielainia i uprawiony do kora:yistain.ia z pomocy sąsiedzkiej. Poseł Kulisiewicz wyraża
prreko.na.nie, że od tego obowiązku nikt się
nie uchy/J i wnosi o zatwierdzenie dekretu.
Po d)'6'1msji d€kret ws.tdł przyjęty jednogfośnie.

C~ESC JEGO PIĘKNEJ PRACY!
CZ:ESC JEGO WIELKIM ZASŁUGOM!

Ubezp;eczen'a

rędzinne

Poseł Beluch - Beloński referuje dekret
z dnia 28 października 47 r. o ubezpieczeniu
rodzinnym. Dekret ten różni się od poprzednich tym, że nie nowelizuje dawnych przepi605/g
sów, a wp.rowatlza nowy typ ubezpieczeń spo~
łecznych. Na skutek olbrzymich strat w ma/ .-: · ''·"··~·
~
'
:~ ~
.
·~
teriale Judzkim w wyniku eksterminacyjnej
polityki okupanta zaszła konieczność roztody emi.r roz'kaz.a.ł sc•hwycić oka Chodli.y czenia ja.k na.jwYda.tniejszej opieki nad dziecNasred<ina, dwóc'h braici. wujka, wszy1st- kiem i matką, celem możli~ie szybkiego pod·
kich da•lszych krewnych, wreszde .Przy- nie5ienia stanu ludności.
7.e skuteczniejszych środków proJednym
jaciół i torlurować ich tak drug-o, aż w
wadzących do tego celu są zasiłki rodzinne,
wiedza. gdzie się ukrYWa Ch<Xlża Nasre- ·wypłacane z funduszów powstałych ze skła
dt;:;, Sław'a iednaik AJ!l-aichowi ! Dał im ty- dek, uiszczanych przez pracodawców.
le mę;stwa i woli, że żaden z nich nie •zid.ra
Polska klasa pracująca - podkreśla spradz<i1 go i nasz Chod•ża Nasre.din nie wozdawca - zyskuje nową wielką zdobycz
wPadll w ręce emira. Lecz ojciec jego sio z dziedziny ubezpieczeń społecznych w postad1a.rz Szir-Marned. nie Z111iósł tortu•r, - ci nowego ubezpieczenia ·rodzinnego.
\Vkrótoe za.charowa1ł i umarł, a cała roRównież i ten dekret zatwierdzony został
d~ina i przyjiadele OhOO!ży Na•s.reidina bez dyskusji jednogłośnie.
Ponuiro piilcząc, clług0 stał Chodża Nas gdzie jest jego cała rodzina?
"""t p.orzudii Bucharę; kryjąc się przed emir
, .,· W Buclrn•rze .~~
ścLkała J'eg() serce,
redin. roz•nacz
- c·1szeJ· · syn·u moJ
..,
Po przyjęciu jeszcze calego sze.regu us•taw
'
•
-·
t
•
~·
ś kaszel i t y:s1ące
Nagle pGsłyszał za sobą CZ'.'J.
u- s.kfan gniewem i ni1kt nie wie. gdizie się i dekret?w - mars.za-lek Zambmwslci odłożył
nas
ys1ące SZJPieg-ow; TTJQ,gą
i
·'
gociąg obra.d do dnia dzis-iejszeqo obe.rrzał się.
a1Pe·\'\nne olbecnie znajdują, Wtedy emir roz.kazał dalszy
st~rs zec.• a wt e,dY b'ia·da n.am.
dziny 12-ej w połu<lnie.
Przez pustkowie po ścieżce s.zeci1 ja- przyjechałeś z da~e1ka i nde wiesz, że w zlmrz"Yt ich domy, wykall'Cz-0iwać foh 0 _

TEATR WOJSKA POLSIUEGO W ŁODZI
PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA W ŁODZI
WOJEWODZKI ODDZIAŁ ZZASP W ŁODZI
PAŃSTWOWY

.

z

I

wiś -starziec zga.rbiony brzemie·ni.em nę- na·szym mieści~ surnwo -zaikazane jest
dzy i trQsk. Chod•ża Na.s.redin zatrzymał wsPomirnać nawt imią Chode:y Na'Sre·din<i. za oo mogą wtrącić do więe:ienia.
'
go.
- Niech spokój spłynie na ciebie sfar Po-chyl się. to ci 0 1P9wiem.
· Nasre.a·m .cIicą•c u1k.ryc• wzrnsze
cze, niechai· Allach ze.śle Ci jeszcze d·ui'o .Ch'?'dza
lat zdirawia i powodzenia. Plł\.0.e<l·z mi, me ms:ko pochyhł się d'O starca.
czyj dom stał n·a tYm pustkowiu?
- To było jeszcze przy starym emi- Tutaj stał dom sio<ll!a.rza Szfr-M:.:i- rze _,_ zaczął oP<YWi.aidać sfaflzoc, przeiry
. meda - odiPOwiedziat stanec. - Z.na- waiąc mowę SW10ją kasz.Iem. - Półrora
·' :n go kiedyś dobrze. Szir-Mamed był oj lat po wygnan.iJU Chodży Na:sredirna na
cem zma1komitego Chodży Nasredrin-a„ o rynku rozini·osły się słiucliy, że ten be.zkiórym Z'lł'Pewne wędrnwcze sł~r!Szałeś prawnie i potajemnie po1Wródł, mfoszlka
w Bucharze i. ~kta<la n.a emini ziło·śliwe
·
nie ·mało!
pi•ose•nki. Słucłfy te dloszły do emi rskie.go
- Tak. słyszałem coś nie ooś. Ale

wiedz

·-.w..i...,.
·,

irri0dy, ażeby zn•i;s-zczyć w Bucharze nawet pamięt o. Chodiż'Y Nasroo1nie.
- Za oo ich rorburowa•li? ! - krzY'k'l'lął
Chodlia Nas·redin. łzy ciekły Po jego twa
rzy, aae stairze.c źle widział i nie ~Postrzegł tych łe.z. - za c-o icJi t-Ortu•rowali?. Przecież Ch-o.d:iy Nas·redina nie 'był-0
wówcW·S w Bucharze, wiem o tym lx:rdz.o dl()lbrre!
- Nilkt tegQ n.ie wie - odpowie<lz1a1

••••••••••••••••••••••••••••••
Ostatnie

wiadomości

Ho'{e;ści

svortmve

nolscy

grają

Austrią .
w p•erwszym meczu ol'moiiskim

z

St. MORITZ (obsł wł). Wczoraj odbyło się
losowanie rozgrywek hokejoWYch w turnieju
olimpijskim. Polska pierwszy mecz rozegra 30
stycznia z Austrią, drugi 31 b.m. z USA, 1 lu&tall'zec. - Chcdlża Nasredin zjawia się tego z Czechosłowacją, 2.11 - z Kanadą, 4.11
kiedy chce i znL'ka kiedy chce. - On jest z Włocha.mi, 5.Il z Szwajcarią,, 6.Il z Anglią,
wszę-d 1 zie i ni.gdzie - na.sz nieizróW111a1t1y '7 .n ze Szwecją,.
Chodża NasmH.n ! ·
Za. zwycięstwo drużyny otrzymywać będą
mi, gdizie podział sie Szir-Ma1t11ed pałacu. strnżnicy zaczę;Ji siz•wkać Chodię
po 2 punkty, za remis 1 punkt. Turniej roz""~knm1ite:11.,... Cho·dży Na.sired·ina i Nasredi•na, ale nie mogli go znaleźć. Wte
(O. c. n.)
grywany będzie na 3 lodowiskach.
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Obszarnicy, spekulanci i b. hitlerowcy pupilkami władz anglosaskich
(Od .spec;alneąo horespondenta Głosu RohotnlczeqoJ

Nic dziwnego, że na bezpłodne obrady k~mchcą jeść zaraz, jeszcze
wówczas gdy plan Mar6ha.lla ferencji żywnościowej w Duesseltforfue masy
'l"Odzaju faita morganą. która robo1tnicz.e odpowiedziały strajkiem, Pra&J n.ie·
zwodzi mies©kańców z.achod- mieaka rz wyjątkiem najJ:Ja.rdziej realk.cl'jnych
o:rganów poparła s~rajkujących. Orgam d-O<:jał·
demokratów ,,Neue Ruhr-Ze·HUJllg" ośwd·adczył,

~demok.rntó.w i pa.rti.i cllrześcijańs.k1ch dem~ra- górnicy J robotnicy

BERLIN, w styczniu.

Stosunki, które wytworzyły s.!ę w dziedzinie g06podarki żywnościowej stref wcliodn:<:h
są zdumiewające i nawet w kraju tak.fm, jak
Niemcy obrażają poczucie prymitywnej spraW zagrndach obszarn; i<ów bawiedliwości.

dziś, natychmiast,
stał się swojego
już od pół rok.u

tów, k.tórzy widZJi€>1i ty.1ko jede.n środek za·radr::z.y przeciw klęsce głodu, a mian.owic·i e
wprzęgnif!cie Zagłębia Ruhry w orbl'lę planu
MarshaIJ.-. PoEtycy ct utpoannie·l1 Jednak, że
~~·- · - '"-.-~ .__,__,,_...,..._. -~

5:~~r~0i~~1sprze·daz·
;~j~~~ ~~~;;.:r~t~~
;~[Q:~o~~óc~~~
Na zabawy 1 na sw1ęlia. Jes.t
pod dostatkiem.
Ili stoły są obficie zas.tawio·!l-e, ale, do stoiów

.

tych z reguly nie d~puszcz~ się prz€si~I~ńc?".'
i terenów 'll"SC.hc·dn:ch, am h1edoty m1ejsk1eJ,
&:iukającej pomocy i pofi!lku na wsi. Wzbogac.o.ny chłop i obszC!r.niik bawarsik.t nie wie, co
fu :nędza i 111ic nie -ch.:e o n;ej słysz.eć. Lekcewuy on 111ałożor>.y IP.rze:z władze o.bow·iązeik doprzy tym
~arc.zan~a produ:.-1.ów, „smanqąc
uczyrinych i p.rzychylnycih UJrzędników· aparatu
idm1.nislracyj«1ego.
Urzędnicy nie czy·nią krzywdv o':is71lrn'kom
ł ~a .na•kazem p.ipiero'.v} m nie będą egze'kwowali przy poillocy poJ.kji ulegfoj d1miny. Przecie.i. na cz~e gc-,„porlarkl żywno.ściowej połą·
~nych 6lr€f a1~gl-i:Sa-s.kich &toi Schlange·
Schoeningen, który sam był ziemianinem i nie
iamiena rujnować tej wa;rs;lwv 6pol€cr•nej,
pragnąc ją zachować ... dla przyszłości.

•

ndej Eu.ropy.

czesk·iego
I

irwa:Ć

obuw1·a·

wto.r1z1· ~stru~~~=~~.w: ;~~U::'yz:-!ł~~~~i
U

Dziennik hamburSJki „Die Welt" stwi~.rdz.ił
kTóllro: „LudZiie &tracili :resztę zaufania do
władz i lmm.ią 6ię przed ś.m!ie:roią głodową".
Rucli s·trajk-0wy w Zagłębilll przemysłowym
..!!.
dawane dla mlon'ków Związków Za,wodowych, Niemiec, jak powied.zfoliśmy, n.ie ma itła pÓ;liposiadaczy t,aJOlllóW, j.est d-0brej jakości. Szcze- tyic=ego, ale samo zjaw.isiko gJodu tło tak.ie
góJnie wJ.idnie i moona są wyik:onane buty ro· ni.ewątpli:wie po&i.ada.
Jeżeli, w.racając jeszcze oo sp.re.w bawarbocz.e.
W rama-eh rozdz.ielnktwa obuwna czeskie- !>ki.eh, powiemy, że według os·trożnej O<leny
go OKZZ °'trzymała dla Ł'O<dzi 85.840 pa.r obu- władz wojskowych w w:ku ubiegłym ubiJto
w.ia, dla województwa 37.460 pair. Po111iEWa:ż 1nJie.legałnie w Baw-arii półtora miliona sztuk
O~ZZ uzeszia około 330 tysięcy młonków, trzody chlewnej, nie mówiąc już o rogacJźnie,
wielkich
rzeźini
do
legailiną
drogą
a O'buwia jesit 130 tYJS. par, obuwJe to w pierw- a
szym rzędzie otrzymają gorzej 6}"luo:waini miast, jak np. Frankfu'l't nad Menem, dostarcza
się tylko 1 krowę dzie.nm.ie !Ila IttJ,kaset ty6ięcy
i Olbarczeni li=ą rodziną.
Sprzedaż obuwia czeskiego na talony trwać głodnych mieszkańców, jeżeli same wJadze
b.rytyjs.lcie 6twierdzają, że Niemcy sabołrują kh
będzie tylko 10 dni, od 25 bm. począvłszy.
Ceiem mtilknięcia niepororumień i przerw za.rządzenia, a równocześnie nie usuwają
w akcji sprzedaży obuwia czas.kiego n.a talo- z u.n:ędu żywnościowego b. ziemicm i urzędn:iny, Delega•tma Cenitra.li H.allldlowej Bata w Ło- ków hit/er-owskich, 1o jd51le jest, że- komuś za.
dzi po:claje oo wiadomo.ś;ci, że obeCllly rozdział leży na tym, aby ludność głodowała. aby nieOJbuwia cze.5'1dego nie dotyczy przydziałów z.ad~•~oJenie jątrzyło masy , i wyw-0lyiwało
&traik1. Z tym większym upodobaniem zrzuca
kartkowych.
Term.i.n tSprzedaży o:buw-ia 1111t kanty aiptro- I się później odpowiedzialność na komunistów,
w.iu.cyj.ne nie z.o:;itał jeszcze oznaczony, ]ed- , aby raz jeszcze móc „@calić" Niemcy.
Nie bez słuszmo.Wi lewicowa prasa .n:iemi.ec.
naik już d?Aś jest wia·do.me, że wydawane będz.ie w ramach ·rozdzi·elniot-wa ikairbkowego obu- ,ka przypomillla, że takie samo hasło rrucil
wi-a produ.kcji krajoiwej polskich fabryk Bata,/ Hitler po spaleniu Relchstagu.
LEOPOLD MARSCHAK.
Loo i innych.

lylko 10 dn,;
b•d•ie
'f
«t,,

Od poniedz!alku, dn·ia 25-go bm., 7 s:k:Jepów Baifa w Łod7,i roz.po.c:zęlo sprzedaż czeskich
butów n.a talony, wyda.ne łódzkiemu światu
pracy przez OKZZ.
W ramacll sprzedaży czes.kikh butów dla
członków Związków Znyodowyich, województwo łódzkie otrzymał-0 130 tysięcy par buł6w,
z czego: 61.400 pa•r m~kkh rolboczych, 1.200
- wyj.ściowych buc1ków męskich, 12.000 półbucików JlJę.skich przes1ywainy.ch, 10.000 półbutów pasowych, 18 OOO - damskich sportowych, 11.000 - palTltAfli cbmGkkh gail<>mteryjnych, 2 200 par półb·uci:ków dz:ocięcych,
2.500 buc:ków chl-0pięcyc.h, a wres-zcie 6.700
par butów na gumie.
Cena dobrego obuwia czeskiego waha .'Tię
Nie gorzej od ziemian i chłopów bawar- w granicach od 3 do 7 tysięcy zlotych. Najwch mają się speku/ainci, "ZWfa$,ZCZŁI ci, którzy więk.s-zym popy.tem cieszą się wśród kupująz żołnierzami cych bucilk.i paso•we, po.doihne do tyroleok, w ceUtrzymują stosunki ha11dlowe
wjsk ameiykańsik.ich.
n·le do 6.923 zł. Ni"2tS·tei[y, budków pasowych
Na CZ'i!JI1Il)'Ill r)nnkiu dotS1tać można slo:ninę o·trzyma1liśmy stosunkowo n:il?'.v-iele, tak, że nie.
i mas.Jo, cukier i jaja, mąkę i kawę 'Prawdzi- wszy;;,cy pOlSia:dacze taJo.nów będą mogli je nawą. ale 6ikcro cena funta tłuszczu przekracza być.
swoją wysokością miesięczny zorobek robotniJak nas infmmufe DelegatuM Centrali Hamko. jasne je-st, że tylko stos'lmkowo nieliczna dlowęj Bata w Łod.Zii, czeskie o•buwie, sprze·
l>[ll!ll!l.11!illllill'lll:m'.[;\1111wm11ll'l!!l:il!ll FIJIJ.l !ll l"-11
.... l 'I 111ni:ir1nrm ·lt'I' ~ll''rll'lu:ll!tl~Jfrll'llnr.:ftlMl&
I I I l'.l:it:!l'l'!M: r· M:'i;m'l'll'll.11':1::1:1un.a::a.1.1'l''l''I ł11· 1 ~:1.1 1.1 ·1.:grupa upr,zywilejowainych osób mo•.le eo·bie po- ,,,,, .... 11' I l'l[. I' LM'. H. I,.,.., ,„.„1„n 1•1:i1i:1
iwo•lić na ten ,,luksus".
Sytuacja trzeciej, najlicvniejszej warS>twy
robo:t.nkzej jest bezwątpienia najcięższa. Fala
majików, która ogarnęła ostatnio Zagłębie
Ruhry, nie powstała na tle politycznym mimo,
że chce tego propagimda brytyj:ska. Jedylllym
i wyłącznym :powodem maso:wych .etrajków
W lie.topa.dzrie uib. roku, w&ka.zując na qo- li gruid.?lień. Wyn!lkil są irz-eczywiśde !mponu-1 ciężeni, jak i zwycięzcy stwierdzają, że wysii masowych demonstracji jest do·tlkliwe, sz.apią
wyniki współz.awodnictwa w PZPW Nr 37, jące. Zwyciężyła za.ł?'9:a .troibotnicz~ PZPW ,xr lek_ ku podnie8.ienlu produkcji był rzetelny l że
bre
ce trr.z:~ia uczucie glodu. Od tygodru już ro·
37 - zna.czn& korzysC'l J_ednak o&ąg.nął row· ob1.e strony pamiętały o celu wspólzawodni·
botnic:i:·a ludno·ść w Zag·lęb<iu Ruhry nie otrzy- za.ko11czyliśmy nas.z arlytuł s·lO'wami: „tyczyREALIZACJI TRZECHLETNIEGO PIA·
111.feż i obóz zwyo.iężOi!lycli. Zasługą tych o6tat- C'twa muje ani grama mięsa, an.i grama tłuszczu. my zwycięstwa · jednej i drugiej· :z:biodze nich jest to, że byl'i i.nicja1oram.i współzawod- NU".
CMeb wyd:zielany je-sit najciężej pracującym w tej rywalizacji bowiem nie ma zwydęi:o
Te wypowiedzi dyreikc.j'i, kierowników, maj·
nic.twa, co loj.ailnie podk:re&la dyir~ik·bor :naczel·
w ilości 6 funtów na siedem dm. Ka.rto.fle wy- nych, wygrywają wszyscy, biorący udzial we
ny PZPW Nr 37, tow. W~ęckowski. - Stwier- strów ii członków Rad Zakładowych nais-unęły
kraj".
cały
wygrywa
współzawodnictwie,
dano ł'aZ jeden W ilości 50 rontów. Mleka. d Ja
czy niia naW51PÓŁzawodniotw(> między PZPW Nr 37 i 38 dzom s satysfakcją, że i „rywale" p'Jdchod:z:ili mi n.a.sitępującą konc~rpcję:
dzieci nie ma, białego pieczywa lltie ma nawet
lis.topad ri.J:> •nrawy _z calg lo}alności4. Zaró\11no zwy- lerżałoby pójść dalej we W5i1>ó.ł.-Lawcdfilctwis
G!a dmrych. WartQść kaloryC7Jlla p-O!Żywienia, bylo 1xiwarte na dwa mie.siąc-e i przyjąć także rz:olb-otwiią'Zlćlllie do ~yczą<:e 't zaf!óra wediug amerytkań-sOCich przyrzeczeń miajf!'mnej, sąsiedzkiej pomocy współzawodnfczq,
poniżej
spadła
ła przekroczyć 2.100 kalorii,
ryc/1 ze sobą zakładów. Miial:Jbv to ogrcmne
l.000 kalorii dzienn.ie.
z.naczenioe w usuwa.niu wi·e lu prz.eszkój i , ·trudJe.szcte ci, klóuy mają kr·ewmych w 6treRzucamy to, jako pomy5ł pod dy5kUs)ę
ności.
fie rndz·ieok•iej i w Berlinie, mogą p.raepędzić
• Zl!Zdlaczając, ie towam:ysze wyżej W>S;>omrnavidmo glodu, otTzymując pacziki iywnościowe,
1:nycb z.aikladów WJPlr·awdz.ie nie formaln~e. aie
ale E>ą ło oczywiśoie wyjątki, które sytuacji
fdktyczn~e odrzucili te.n winiose-k, uwaia.ją{; go
\·
egó1nej .a:ie uratują.
1- może i osłw.;:mie - za przedwcze;;ny. „Po·
moie są.s.ie<lz.ka" isitinieoje jedniak, ale tyhl!.o weZwo·ła1n-0 ostatnio w Due55eld-0rfi.e 'powa:ż.ną I' '
·w;oatta: zakładów. W prrrecUig.i. tych dwóch
b>nforemc)ę, je..s~cze jedn~ konferencję w spra- ('
m.esięcy ntiemail ws.zystk.ie -0ddz;ały współ'La
wach wyzyw1ema, 111a ktorą tym razem zapro- ·
Cyfry z p~z.czególn:rch
woooiczyły ze 6obą.
\'zono nare5zcie pr!Zedstawi<lieli Zwią1'lców Za· 1
Jed:n.akze, n;e ch<.ć;<:
odd7iałów 6ą b. ciekawe.
wodowych. Premier Westfalii, Arnold, określH
zt.vLniio przeciążać uwagi naszycii Czyte!nDl:ów,
łY't'uację lkTólko i lapidamie: „Znajdujemy się'
podajemy tyliko ogólny 'P'fOce:nt wykonania plana dnie najgłębszej depresji od roku 1945".
nu od miesiąca siel!"?nia , czylii od s!:worzemi'il
Potem rnzpoczę!y się drugie priei_nówde?ia ;
ko:.11Lbinaotu PZPW Nr 37:.
ministrów i czołO'\vyoh dzia.laczy partii soqal96,2 proc., wrzesień - 71,3 proc.,
Sierpień , listopad - 117,7 p.r.oc„ grndzi.eń - 131,1 prnic.
RiERWSZY TRANSPORT POLSKIEGO WĘGLA
Pł<l!llowanie i wykotJalll·ie w met;ach wyglą·
Dy re/w ja i przewodniczący Rod Zakładowych zwycięskiej i zwyc1ęzone1 za/ogi PZPW Nr 37
ZE SZCZECINA DO BELGII
i 38 (od prawej I-go rzędu): dyrektor techni-cz ny PZPW Nr 38, tow. St.elan Trotina, naczelny dało n&51tępująco:
W z.wiąiku z zaikończ,ettle.m wyładunku ze dyrektor PZPW Nr 38, tow. PJoti Ho/wek, naczelny dyrektor PZPW Nr 37, tow. Henryk
planow•at110 126.703 metry -Sioopień ~'tk'll „Lida" 5 nowycli dż,wigów 17-tonowydi, Więckowski, dyrektor te<:lmic:zny PZPW Nr 37, inż. tow. Mieczysław Brzęczek. (Od prawej WY'konan.o 116.263 m; wrzesień plmowill\O
we
de:no.bilu
z
uikupionych d1a Szczecina
drugiegq_ rzędu): przewodniczący Rady za.kład owej PZPW Nr 38, tow. Aleksander Swiątek, 148.'.701 m - wykonano 114.871 metrow; listo·
Prtlncji, w drJ.ioU 26 bm. 5-tateik ten opuścił port dyspozytor PZPW Nr 38, tow. RomCNl Pjeka.rski, przewodniczący Rady Zakładowej PZPW Nr 37 pad - µlamowano 129.371 me-lirów - wykona&?czecifu;ki z pierwszym t.ra.m;porte.m polskie- tow. Antoni Karpiński, ,dyspozytor PZPW Nr 37, tow. Feliks Grosman
planawano
tro 152.317 meirów; grudzień o węgla dla Belgiii w iloości 1.700 to:J.
wykonano 156.791 metrów.
119.583 metry Garść tych licoo wykazuje jasno, że zakla·
•
tler c;zuje oso.bisty sentyment do tego wła
dy zrol:>iły w przeciągu dwóch ostallnkh mieśnie pokroju ludzi. „ .
Sauer pełnił swe funk-::je, będąc podporząd sięcy ub. mku poważny lkrok naprzód. J-as1 to
kowany Sperow1. Ten ponury- człowiek o gru- zasługą - zupe1nie shhsmie podkue;la to dybych łapskach zawodowego boksera i ciem.nei 1reiktw nacze.Jny, to.w. Więckowslld - C'<1/ej zadus:z:y Intryganta był również pożerany przez /ogi robotniczej, kitóra ;pod kie-r.ownictwem
(cźą~ dalsz"J.})
niepohamowaną żądzę władzy, Powiadano, że majsotrów i dyrelkcj'i wygT·a la' l}rzyjętą bitwę 1
! charakterystyczny szczegół. W s1 1oi1n czasie nawet plod tym względem przewyższał swoich W6pó.ł.2iawodnńctwo z PZPW Nr 38. Raz w ly·
ZAKŁAD z GOERINGIEM.
Zachłanność Kocha była przysłowiowa. W ' Hitler mianował Kocha komisarzem Rzeszy dostojnych kompanów. Ale umiał dobrze się godn.i•u odbywały 61ię narady wytwórcze, :ua
w dla Ukrainy. Wówczas Koch zażądał, aby ~o maskować.
bttymnym otoczeniu Hitlera opowiadano
których obecni byJi, prócz dyirekcji .i ma}:>tr6w,
twiązku z tą cechą gauleitera następującą jego „obszarów" dołączono jeszcze rejon ~1,a
Do charakterystycznych „wyczynów" Saue- tak.że seikretall'ze kół PPR i PPS, czl'lnkowie
pewnego raz~ łostockl Chciał ·koniecznie, aby jego „pos1a- ra należy, między innymi, ten którego się do- Rady Zakładowej i przodowll'icy pracy. Rada
historię:
'harakterysty-::.zną
Goering zaprosił Ko.cha do swojej posiadłośct dłości" ciągnęły się od Bałtyku do Morza puścił w mat 7ll 1945 r. -podczas ciężkich walk Zakładowa śoiśle współp·racowaJa z kie::ówru·
,
,
do Karinhollu Był to śliczny stylowy zamek Czarnego .„
na Węgrzech Ottzymał wówcza! rnz.kaz, aby clwem j walczyła o ik:aidą spTawę tak E;amo,
Nęci! C}o tytuł „ władcy dwóch mórz".
lllyśliwski. Gdy Kuch go zobaczył. z miejsca
w błyskawicznym tempie zaopatrzyć w broń jaik dyrekcja. Na przyikład :na od<lz1ale tt'ze·
Ten przebiegły „bohater" potrafił ulotnić ręczną grupę armh , Południe". Właśnie w dm aMywnym, ciągle czynnym, był ctb:n.ek
założył się :i: Goeringiem, iż w cJągu kilku
miesięcy wybuduje sobie zamek jeszcze pięk- się zawczasu, gdy grunt zaczął się palić pod tym momende została poważnie zagrożona je Rady Zakła<lowej, t4lw. Sysio, <::>.ło:ielk PPS.
nogami i lepiej było unikać niebezpiecznej dn<1 z na1większvch fabryk 1.brojeniowycl;J, O tym, że i'S•ln.ieoją dwa koła, dwóch partii 1:-0~
niejszy od Karinhollu. ·
Mimo szaleją-:ej już, bezpośredniej bliskości Hitle~a. Koch znajdująca się na terenie Słowacji Linia fron botniczy<:h, ba,rdoo mało pamiętaJi:io. W tym
Koch „otrzymay słowa
· ec- znikł z kancelarii Rzeszy jeden z !)lerws'Zych tu beżpośrednio zbliżała się do okolic, gdzie
mi' ast n 1·em
omen~c.1 e , gdv •etk'i
·
~~01n~·.
_ 1 „
~
w ~
olkreiSie - były lllowe dwie „pa!I'bie": PZPW
kich _iuż lezały w gruzach. ten „dygmtarz 'l najbliższego otoczenia fuehrera. Zdołał po- znajdowała sic owa fabryka. Niebezpie-:zeń Nr 37 i 38. W ten 6tp.01Sób załoga robotnicza
Opo
miejscu.
bezpiecznym
w
się
'ukryć
dobno
sweterenie
na
przystąpił do budowy pałacu
stwo było jawne. W składach fabrycznych PZPW NT 37 zdobyła to 'lldsłużoine zwyicięstwo.
go majątku w Buchenhof. Pałac ten kosztował wiadano, że widziano go po raz ostatni na te- przechowywano około io tysięcy karabinów. Na
;podstawie zawa:rtej umowy o wspób:awodmiliony Koch. nie mając zaufania do isto- renie Niemiec we Flensburgu dnia 7 maja które należało ratować.
'Ilictw-ie p.ra.cy i tabeli punkto·wainja, Komisja
lnie niezbyt dobrego marmuru niemieckiego, 1945 r.
WYSCIG SŁUŻALSTW A
ustaliła nast~ujące 'w ynilki: PZPW Nr 37
Fuehre1 zawezwał Spera j kazał zaopatrzyć os'iągnęły ogólną idość pu.n!k,tów 2.404, PZPW
łprowadził marmtiT ze Szwe:ji. Płacono za ten
JESZCZE JEDEN O~WIES - SAUER.
marmur dewiza.TQ.i.., Kosztował on tyle. ze za
PrÓC'z Kocha, jednym z typowych „filarów" w broń grupę „Południe". W tym celu Nr 38 - 2.021 punktów.
!e pieniądze dałoby się zakupić rudy żel„ 7 r•e1,
owe !qirabiny, pra„Jednak.że, jako zwycięzcy nqe spoczywawewnętrznej „gwardii" Hitlera był . rówr:ież postąnowił wykorzystać
iktóre) by starczył.: na setki dział „.
nie wszvstkim znany reichshauptmansle1ler gnąc w ten sposób upolować dwa zające na- my na laurach - o.f.w.iadcre.ją mod ro'ZJmówcy,
ka•
ratować
i
broń
w
armię
zaopatrzyć
raz,
Sauer. T~u „dygnitarz" w swoim czasie kler?- Cel współzawodnictwa - łJo n.ie zwyłkła gra.,
, WŁADCA DWOCH MORZ"
ra.b iny. Gdy Hitler wydał ten 1otkaz Sper w
wał całą prodnktją broni i amunicji P~dobn'.e
aLe wa!Jk,a o re ... lizację t.rzie.chlet:niego planu.
ran
tysięcy
Setki
gotów.
był
pałac
Wtesicie
do Barmana i Kocha, Sauer zewnętrzme nie pierwszym momencie nie wiedział co odpowie Walka trwa nadal. Zaw.rzemy terarz: W'S'półza
vch tran~porlowano wówczas 'Ze wsrhodu. wyglądał zbyt po-:iągająco. Miał byczy kark, dziec fuehrerowi.. Stał nieruchomo i mil-:zą
ralt bvło szpitan. Ale Koch nie pozwolił na atletyczną budowę, patrza.l . zwykle z. podełba. co w pozycji na baczność. Hitler również za- wodnictwo przede wszy:sbkim o jakość towarll
asortyment".
umieszc.?enie ciężk.o rdnnvch w swoim pala':u.
chowyw11ł oełne gorzkiego sarkazmu i ! 1·onii
Był to intrygant, całkow1c!e pozb'aw1ony n~·
życzymy załodze daJM:ych rruk.oosów
łaśn\e w tym czasie olbrzymia ilość majątD •.
c.
D.
milczenie
wet dema sumienia... Mówiono zresztą, ze H16w przeszła na jego własność. Jeszcze ieded

,„...

Imponujące

wyniki wspó z·awodn·ctwa

,,Nie spoczniemy na laurach·'

mówią żwycięzcy w ·PZPW Nr 37
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Ostatnie dni Hitlera
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Czy 525· fede fstnienia

.

'
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I

·przeszłościq

Łodzi przejdzie bez echa?

·

istnienia m. Łodzi, nad tą
hLstoryCUJą da<tą nie przejdzi~ do porządku
dziennego. lh1eń 525-Jecia powstania Łodzi
powil!Jieih być wykorzysia!lly celem zazna.jomieniia szero.kiego ogółu mii!5zkań<:ów mia.sta
Dz.
,
z hisJOTią naprawdę s>t.nej Łodz1

rzyszyło wiele poważnych . zdarzeń hi&torycz- w 525-tą rocznicę

przekonanie, że Łódź w ródzinie
miast polskich narleży do najmłodszych. S:tmi
łodzi1L!lie n ie znają wieku swego mJ-asta. Wiemy na o.gół, że od IŚ50 ro.ku Łódź poczęła
5zybko przekształcać się w wielkie mia.sito
przemyJSlowe.
. Niektórych ł:idzian z<!Bkoczy wi.adomo~ć.
.ze w tym roiku, dnia 27-go lipca, mija 525 lat
od powstania Oppidum Lodza, obecnego miasta Łodzi. 525 lat temu, dn:ia 27-g.o lipca, wydany został akt elekcyjny m1e.:s•ta Lod7.1a - t~k
się bowiem zwało nao:;ze miasto prz-ed pięóo~
ma wie.kami.
O Ło:dzi, jako ooSiedlu, spotykamy pierwsre
wz.miimk.i jui w cZlternastym wi:ek--u.
Dl).piero w 1423 roku zosta~a Lodza, alW>..m
wydillD.ym w Prtedbo-rzu przez Wł!ldysl.awa Jagiełłę, podnies ioina do rzędu miast.
Pra•w a miej'5kle mildStił Lodi:a polegały przede wszys'lkim !H przywileju un:ądz.ania 2-ch
jarIDdrków w ro.ku.
a.klu n.ida ~ a praw miejskich
Oryginał
ą-s:ieid:la Oppi<lum Lodza przed 21 ćwierćwie·
cza.mi zachował się d•J dnia d.z isiejsze.go w arch'. wum k pituły wl~ła.WISldeJ. Pieirwszym
właścicielem ro. Lodz·a był w 14.23 .ro.ku biskup
kujaw~-ki, JaD Pella. Przeobrażeniom Oppid11m
Lodza na m. ŁO.U.z i a, a wroszcie m. Łódź towaUtarło 6ię

Konkurs

nych.
Przed 25 Jaty 500-na rocmic.a. istnienia Łodz.i midlęła w naazym mieścle bez echa. Po
prostu zapomn:all<J o tym fakcie. Nale-ży sdę
spodziewać, że Zanąd Miej6ki w tym roiku,

oświatowy

29

wPoznaniu

Wydawnictwo populairno • natl.k.owe Soół·
dzielni Wyd. „Czytelnik" ogłos.tlo KonJi,urs
OśWTia.itowy na temait „Gdz.ie w Polsce :z.najdu·
ją się najpoważniej6ze zabytki prze<lh:6torycz·
.ne". Warunki ko.nkursu przewidują wyroienienie miejscowości w pos.zczegó!JJ.ych wo;ewództwach. gdzie odkryto lub znaleziono zaTermin kO'DkuroSu
bytki przedhisto;rycz,ne,
PlrzeW'idziano
upływa z dniem 15 marca ;rb.
15 nagród, wutości 15.000 zlotycll.

I
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!Pelne zoouatrzenle

żą'flł'no.łcioa•e l••dno~ci

Przydziały kartkowe wlutym r.b. będą pokryte w100 proc.

W ~dchodzącym miesiącu wszyscy posia-,ne pr7:ez Zj€dn<>czone Centrale Aprowi.zacyj-ne,mlęsne 'Z zakupów F~ndusziu Aprowi.7.acyjn~go.
dacze kart żywnościowych otrzymają w 100 i Rejonowe Centrarle Aprowiułcyjne, ja'k rów- Wszy.cy poooi!>tali p05iada.c:ze kart k.ateg'lrii I
procentach obowiązujące n.ormy ch1ęba 1 mq· nież nauczycielstwo o:raz pocztowcy otrzymlrją otrzymaj<\ konserwy m.ięs:ne.
zaopatrywanych
praoowniik.ów,
Rodz.iny
na karty kat. I po 1 kg kaszy.
ki pszenne;.
Normy mięs-a rów.ndeż po.kry:te będą w !OO p~z Zjednoczone Centrale Ąprowizacyjne,
Wlaściciele kart pierwsz.ej :katego.rii pobioprocentach dla wszystkich p-06iadac:zy ka'l"t otrzymają n.a ik:arty IR konserwy mięme lub
rą 8,5 ikg chleba i 2 kg mąki. H kategorii 6,5 kg chleba i 1,5 kg mąki, IH ka1i!9W.ii - żywnoścwwych. Dla kategorii I prz.ewld7Jiane ~led:zie, a .analogiczna grupa, zaopatrywana
5 kg chleba i 1 kg m1t-1ci, IR - 6 kg chleba jest 2 kg mięsa, dla II - 1,3 .kg, <lJa III - O 75 przez Rej. Centra~e Aprowjzacyjne, pobie-.re
i 1 kg mąki, IRD - 6 kg chleba d 3 kg mąki, kg, dla IR - 1 k17, ffiD - 1 kg, IIR - 0,5 kg n.a 1e~ kaJ'ty śledz.i.e. Porost.a.li ;posiaddc:e kart
!IR - 4 kg chleba. Dla cięi.k.Q pracujących o.raz na dodaitkową 11 C" - 0,5 kg dodM.k.owo. IR otr:llymają .rów.n.i.ei: śledzi.e.
Dzieci, :zao'P~trY'Y".a'Ile prze.z ~jeclnocwn.e
Grupy , pra<:owruicz,e, zao:pa'tirywa'Ile przez
ua k<artę dodatkowi\ „C'' wyd~e będz:ie ponadto_.4. kg <:'?leba. Chleb "_'YJ>le.k.oallly będ'l.le Zje.dinoc'l.one Cen1tra~e AprowiaJacyjne i ltcjo- Geintr.aJ.e..-4prow1~y1ne, Q·~yma1ą :J.<1 kaTty
iMWe Centrale Aprnwizacyjne otrzymają :na IRD ~o.n.se~wy mlęsne, 11atom1a1tSt ws~y poz mąk.i zytnieJ SO-procentowej.
Poza tym grupy pracownicze, zaopatrywa- kairtki I kategorii mięso świeże lub kon!ezwy w·tah p01S1&daC'l.e kart IRD otrzymają konserwy rybne. W tych województwach, gtlzie zapasy ikQIJ.5erw :rybnych uległy wyczerpaniu wyd&ne zostaną śledr1e.
Na k<utk.i kategorii II, III, IIR wydawane
będą śledzie, za wyjątkiem wojewódzłwa poznań&ltiego i gdańs1kiego, w ilotótych eklepy zaopa<l!rzone będą w kollls-erwy mięsno-jarzyno
we.
Podobnie, jak w. poprzednich miesiącach,
I
i w lutym szereg ikategoru kar.t zaopatrzetak
warspółdzielcze
wszystkie
nieomal
działania
Spół·
Związkiem
ze
CZSP
połączenia
spnwa
zjazd
Łodzi
w
W dniu 21! bm. odbył. się
pelnomocrtikihV' s!}Ótdzielai, będą:ych członka- dzielni Wytwórczych l Pracy. Wiążąca w tej sztaty wytwórcze w kraju z.likwiduje istnieją- :ni.a będzie mia.la w 100 procentach pokryte
mi Centralnego 2.jedlwc.zenja Spółdzielni Pne mierze uchwala zapadła na forum zjazdowym. cą na tym odcin~u dwutorowość działania i !'llOrmy tłuszczu.
P.rzytl1:ialy mleka dokonywane będą, jak
mysłowych R.P. Na sali obrad zasiadło kilku- Przyjęto nowy statut ~fuz.jowanych spółdzielni. umożliwi · pia.nową gospodarkę w organizacji
set delegatów z terenu całego Kraju. Wzięli Tym Śamym dokonano pierwszego wielkiego zbytu oraz gospoda1ce kredytowej i surowco- dotychcza.s. Mleko świeże w iłości 1 titrów
w- nini pozatym udział: ob. Jarec~i, przedsta- kroku na drodze przebudowy !półdzielczości wej. Efektem dokonanej fuzji będzie włącze- n.a jedną k<i'l"tę, otrzymywać będą dzieci do lo.t
wi.ciel Zarządu\ Głównego Zwi_ązku Rewizyj- w sektorze spóldzi:iczoś~ pracy ~vórczeJ. nie w sy:stem planowania państwowego cizia- 3 (Karta IRD3) i matki Jca.nniące (Karta 11M").
nego ob. Zawada prezes Panstwowej Ra<ly Dokonane połąc.zeme dwoch w1elktch central łalności gospodarcze) przez rosnącą slale w W w!e!.u okręgach kraju, !)dz.ie podaż mleka
przedstawiciel 1 spółdzielczych, obejmują :ych zakresem swego -::ałym kraju i aktywną sieć spófdzielni pracy. jest duża i warunki tedm.icrn.e dyiStryoocji 6ą
Domlnko
Spółdzielczej,

o niosły

krok .na drodze przebudowy spółdzielczosci

Fuz"a- wóch wielkich central spóldzielczyCh
•

<I..,

1

niwe r~ yter~ ir~ ~l:~;;~~~~~~i
y[i•i u
~~f~~1~*~~~iti~~~Jill~:~~!~~f Re aIneSziyanm'darodlIe Utra~
h n ors ki ·
l • aneuc
i

w zam.i.a.n mleka - cz.ekoladę w i.!OiŚci 0,2
kł
ł
ł
kg. Na lka.rty dz.iccin'Ile IRD12 przewidzii.ane
Z)azd za~aił. dyi. ob. L~n.desbilrger. w prezy·
jes·t w zs.&iltlz.ie wydawanie czeJtolatly w za·
· I
f'
· kł d ·
ł d · U
.d
·
.
. ..
d1um zasiedli przedstawrc1el<? Zarządu i Rady
Dtlznosc do wytworzenia dobrze pojęt~J 1 ' o m o eJ cze1ni, & • a aią.c o iarę_ na lll& g·
Nadzotczej Centralnego Zjednoczenia s ółdzielni Przemysław eh oraz •Jb. oo. Sz~il chlubnej tr~dy~jl ~odego Un~wersytetu Łódz- miWI! ~ła.dzy :r.eldorsklej, ~centuJąc , "! ten mia:n mleika.
No.rmy cukru dla lcateqorii I, II, dod. „M''
Czarnecki, Kotzonir. Topolski · Kr:zywdziak' kiego przeJ~w1a. się ch~alebme wś~"Ód słu-:ha sposob. Jednoc:zesrue swą c_ze~c dla nauiu.
Złozono dotych ::zas bez1m1e.nme t.000 zł na i „S" zostaną 'j)Okryte; jale zwykle, w 100 proczy tej wyzszeJ uczelm.
'
Man r
Swiadczy 0 tym chociażby 1zucona przez łań!:uch rektorski dla J. M. Rektora U. L., oon.tB.clJ. Katego.n.i I i dod.' ,.S" P.,."'Zyzll.aTlO P"
e ·
Ob~ad.om przev:od~!cz·ył p~e~es R~dy Nad-, zam~d B.P. myś· 11 rundowania sztandaru dla wzywając do kontynuowania tej akcji w pierw 0,5 kg C'Ukm, kat. II - 0,4 kg i dod. ,,M" szym rzędzie: Zarząd Miejski m. Łodzi, oraz 0,25 kg.
zorczeJ CZSP ob. Zdzisław MlSlak. Na, po:zą~ 'Uniwersytetu Łód.Lluego.
Ponadto wszyscy po<S'iada.cze ka.irt b:tego>ri~
.
.
w dniu 14 mar:a b.r„ odbędzie się uroczy· Urz.ąd Wojewódzki.
ku o_brad ZJ_azd0wych poza. s1Jr~wo~dan1a?u
\Vpłacać można w Rede.kciacb p1sm, ewen- J,s'U!j pobiorą w miesiąc.u lutym po 0,2 kg myz _dz1a.lalnośc1 Centralnego ZJedno .zema Społ· sl~ć wręczenia sztandaru Władzom Unlwer·
tlz1elni Przemysłowych za 1947 rek stanęła sytętu. Jak dowiaduiemy si"' rodzicami ~hrze tualnie na konto Bratniej Pomocy Stud. U.Ł. dla, a ich rodziny na karty IR i IRD Oltrzymają
•••••••••••••••• ••• ••• •••••••• slnyroi sztanclaru uŁ. mają"' być vicem:inister KKO 281 z :tai:naczeniem na łe.ńcuch rektorski. po 0,1 kg tego arty'kułu.
--------------------------------------Krassowsk i l>remier Cyrankiewicz.
Obecme zai~icjowana została akcja ofie.- Zbll7n ~le lutq -

Spółclzielni ob. Spychalski.

Zarząd Związku

·I

• • I

'j

~~ik~~:a Jr~t~orr:k~~~~CN~~~~ą~~~r:o~oł~~z!ń
do zrealizowania

stwo łódzkie przy~zyni
tego projektu.

9 lat

wiczłen a
1

Chron' my nasze zdr'o.w·1e przed

kara

czuć.

z kradziei paczki

Czes;ław Kraszczxń~ki, funkcjęnariu6z Urzę

du Poc:zitowego Nr 5 w Łodzi, 22 września ub.
roku przyjął na p-0ade paczkę, nada,ną z firmy Stanisław Wawrzyniak, Wy~wórnia Trykotaży, do firmy Franciszek W1tkowcki w Kieilcach. Kraszczyński wy;ął z paczki jej zawar12 kompletów dam~k ich. a na miejsce
tość tow!lfu wlo'iył p •pit>r i srnure.k. Następnie
za-lakował paczkq i sam napi6ilł adres.
Po otwarciu w Kiekach okazało się, że mimo specyfikacji na 12 kompletów damskich,
pacz.ka 'l.dwiera bezwartościowe papiery.
W toku dochodzen ia zatrzymany -został
Kraszczyńs:C.i. W dniu WPora1szym Krnsu:zyń
siki odpo•wiadal przNl Okręgowym Sątlem
w trybie doraźnym. Rozprawie przcwodnJczył
pro:...urato.r PachOskarżał
sęd:ti.a Zawadzlu.
110.w5ki.
Oskoa.riooy nie przyznał s : ę do winy.
W świe<t!.e jednak zez.nań ~w i adków 1 opinii
biegłego grafologa, wina jego zo::tala całko·
wicie udowodniona.
nieuczciwego funkcjonariusza
Sąd &kazał
p?CZty na g lat więzienia i utratę praw publicz,nych i o-bywatel kich sa lal 6. ·
W motywach wyroku Sąd po<lkre5lil, że
przes·tępstwa takie podrywają autorytet Pań
stwa i przynoszą 6'l:kodę w<.zelk·1 ~mu obrotowi'
ha•n<llowemu, wymagają... więc specjalnie suro-1
wej kary. Sąd również wziął pod u wagę fakt,
żadne) skruchy
że o:skairżony nte okazywał
i nie przymał się do winy.

Sąd Okręgowy

w t;m samyti.1

składzie roz-

grypą

1

W czasie ubiegłej 7;imy 1948-47 doUtli~"ie . że i wal'&'Zta.tach p.racy świOOło pus&ami pn.ez
Młodzież a"kademi~ka ufundowal&, swojemu
Uniwersytetowi ~t9ndar. Niechże więc ło dala t*ę odczuć w nao:>l:y-m mie5cie epidemia S1Zeręg tygooru.
W tym iroJrn, jak przynajmni-ej dotycll~
dzianie · złożą dowód praychylnego stosunku grypy. Cały szereg rniejsc w urzędacll, a t<lkta pn:yik.ra choroba na ogół słatbo daje się oo-

Surovva lecz
zasłużona

się

1

patrywał w dniu wczoraj.s.zYJil; sprawę Mieczy·
6ława Koło.dziejskiego i Kaz.imierza Sutlomi'l"a,

którzy skradli z fabryki Wyrobów Dz.ianycll.
aawniej firma „Wwrn" mas.zynę dziewiarską ,
t. z,w, Overlock.
Sąd skazał ich na kary po 3 lata więzienia.
Sprawę Arkadiusza Kurokowsk1ego. k•tóry tę
ekradziOlllą maszynę kupił, została wydzielo111a
ł przek112<ana do trY'bu z,wylklego"

PZPB w Rudzie Pabianickiej
\ka.c7.ck prncuJ~cych na 8 kros-·
nach naJlepsze rezultaty uzyskały: Jó:r;e
fa. Sallklewicz (160 proc.) i Ksawer•
Szymańska (151,5 proc,), a na „nóstkach": Anna Wróblewska (183,'7 proc.)
oraz Helena Bachma.n (178,3 proc.).
W PZPB Nr 1 wśród tkaczek pracująrycb na 6 krosnach pierwsze miejsca.
z jęły: Genowefa Osendowska (168,9
proc.), Florentyna Wierszeń (160,7 proc.),
Anna Ra.mus (168,5 proc.) oraz Genowefa Korzeniowska (lGO,l pre.) Józefa
Jóh~iak obsługująca ł krosna wykonała
normę w 138,7 proc.
We współzawodnictwie zespołowym
wyprzedził mistrz Stefan Stolarz (128,7
proc.) Stolarza. ·Zygmunta (125,2 proc.),
a Klbler (127,8 proc.) Engla (100,2 proc.).
W PZPR Nr 2 w przędzalni na 4
stronach wyróżniły się: Bronisława. Olej
nicz11,k- (142,8 proc.), Józefa Boczkowsl<a
(1'12,1 proc.), Genowefa Strzała (140.3
proc.), a na 3 stronach: Zofia. Gronowska (145,ł proc.) oraz Jani11a Redlich
W tkalni na ,,szóst(142.ł proc..
kach" pierwsze miejsce ~jął Bronisław
Ciuła (151,2 proc.), a drugie Irena Drze_wiecka (151 proc.). Zofia Wielińska obsługująca. 4 kl'Osna. uzyska.la. 150,2 proc.
W PZPB Nr 4 odznaczyJy się: Leokadia Woźniakowska (158 proc.) i .Leokadia Woldyńska (170,4 proc.).
W PZPB Nr 5 w przędzalni na 4 stroW

wśród

naeh najlepsze rezultaty osiunęły Wiktoria Bubas (162 proc.) oraz Stani.sła
wa Swiderek (150 prc>C.) a na 3 stronach:
Wero~ Langner (174 proc.) i Natalia
Rojewska (172 proc.), w tkalni pierwsze
miejsca zdobyły: Jadwiga Fraczkowska
(174,8 proc.), Maria Janiak (174,2 proc.),
Maria Dziedzic (170,7 proc.) ora:r; Włady·
sława Milczarek (168,2 proc.).
W PZPB Nr 7 wyróżniły się w przę·
dzalni: Maria. WHuła. (154,2 proc.), oraz
Maria Woźniak (153,8 proc.), a. w tkalni:
Maria Kukuła (163,8 proc.), i Melania
Zdunek (161,t proc.).
W PZPB Nr 8 najlepsze rezultaty zdo
były: Majevn1ka, Majchrowska (w przę
dza.lni) i Władysława. Błaszczyk (w tkalni). Kazimierz Bełdowski, obsługujący
6 krosien, wykonał swóJ plan dzienny
w 186 proc.
W PZPB Nr 9 w przędzalni na czoło
wysunęły się: Weronika l\lilewskll (155.1
proc.) ora.z Stanisława Balcerzak (144
proc.).
W PZPB Nr 16 wśród prządek (4 stro
ny) przodowały: Halina Kaczorowska
(151 proc.), Maria. Milczarek (151 proc.)
oraz Stefa.nia Wachnik (148 proc.).
W PZPB Nr 22 wśród prządek pra·
cujących na 3 stronach wyróżniła się:
Apolonia. Łasoń (147,2 proc.), na. czterech stronach najlepsze \Vyniki myskały: Helena WoJdkowska I Mari& Woliń

ska.

•

Według d<mych Wydziału Zdrowia przy Zarządzie Miejskim, w osta.tni<h m-iesiąoa.cih ub.
ro.ku i w poo:ątkach styczni.a br. było na ter~
.n.i e nasz.ego miasta ~ledwiie 17 wypadków
grypy. Grypa, która w ubiegłych latach kła
dta do łóżka t}'6iące dlmych, w tym ro.ku
w l!itatystyce chorób nii.ae·t ~jmuje p.rzedoota!t·

nie m:ejsce.
W ziprie 19•7 i c1ęścio.wo w stycmiu br.
pryrn w statyetyce chorób wied7.1e 6Zikadafy·
307 wypadk.óvt, odrłl - 276, jaglica M 134, dur brzuszny - 120, Jcoiklu:sz - 126, czer·
won.ka - 30, grypa - 17, dur pla.milSty - 2
wypadki.
Przy 6p060bności 'Z.Wracamy uwagę miesx.ka.ńców Ło<iz', ie grypa u.awyczaj rozpoczyma
, swe żniwa w s.tycz:n:iu .i lutym każdego ro.ku.
Styczeń jest już poz.a 111-ami, lecz przed nami
jesu::ze luty,
luty! Zachowajcie suohe
Pimiętajcie · nogi i ~załi•k wełnial!ly na szyi. One lepiej
chronią 1Jr.ted przeziębieniem, niż róme rekla·
Dz.
mowane specytiki.

.„............................
Co usłyszymy przez radio

Program na czwartek 29 styc::mia 1948. :r:.
15,00 (Ł)Pieśni w wyk. C. Izygrymówny :6:ontralt oraz M. lwańc:zykowej - akompan.
15,20 (Ł) W ramach przeglądu k1,1lturalnego
felieton M. Piechala p. t. „Dwa nowe zb~giki
poezji". 15,30 (Ł) Wiadom. lokalne. 15,35 (Ł)
Rozmaitości. 16,00 Dziennik. 16,12 „Tu mówl
Sląsk". 16,25 Re~erwa. 16,35 „Śpiewajmy pio·
senki" - audyC)a dla dzieci. 16,55 „Pierwsza
Szkoła Wyższa na Sląsku". 17.00 „Muzyka dla
wszystkich''. 13,00 RUL - wykład W. Bielec•
:.dego z cyklu „Rozwój społeczny ludzkości''.
18,15 (Ł) Kon :ert zyczeń (cz. I) w przerwie
Po.gada!llka Ł.R.R. H. Rilamowkz • Tememon.
18,45 „Wieczór litereck.i Jerzego Zagórskiego".
19,00 „Z zagadnień świata pracy''. 19,10 .A.udy
cja dla wojska 19.40 „Melodie świata". 20.00
Dziennik 20,30 Rezerwa. 20,50 Audycja oświa·
towa TUR-u. 21,00 „Pocieszne wykwintnisie''
słuchowisko. 21,4~ Recital skrzypcowy Br.
Gimpla. 22,10 Muzyka taneczna w wyk.Ork.
Tan. P.R. 22,45 (Ł) Kon<:ert zyc.zeń (cz. Il)1
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Czwartek, 29 stycznia 1948 1·.
Dziś: Fr. Zdzisł.

Państwa

wyniesie w roku

Kina

Str. 5

PTOTRKOWSKT

b:eżącym

W roku bież., który stać będzie w
Kino „Bałtyk" - Dzisiaj premier1c<. rolnictwie pod znakiem zwiększonych
wielkiego filmu z życia znakomitej pol- wysiłków o podniesienie produkcji, zaki i wielkiej uczonej Curie-Skłodow pewnienie krajowi samowystarczalnoskiej p. t. „Curie-Skłodowska".
ści
zbożowej i rozszerzenie
eksportu
ziemiopłodów, państwo przyjdzie rolnictwu z wydatną pomocą inwestycyjWainiejsze leletonv
ną, która w 1planie inwestycyjnym 10.4ą Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
według przedłożenia rządowego prze
13-14 Powiatowa Komenda MO.
kracza w łącznej sumie 27 mi1iiardów
10-41 Miejski KomisariatMO.
zł. kredytów.

Pomoc

dla wsi

ponad 27 mUiardów

państwowa

mająca

na celu
ułatwienie odbudowy 'vVSi i gospodarki
rolnej, uwzględniona jest w różnych
częściach planu inwestycyjnegQ.
Min.
Rolnictwa i Reform Rolnych zmobihzuje na ten cel 14.881 miln. zł., Min.
Odbudowy 5.948 miln. zł„ Min.
Ziem Odzyskanych - 2.750 miln. zł„
Min. Przemysłu i Handlu - 2.804 miln.
zł„ i spółdzielczość Samopomocy Chlop
skiej 772 miln. zł.

złotych

Z kredytów Min. Rolnictwa główną.

część w kwocie 10.350 miln. zł. skierowa:1a będzie na Ziemie Odzyskane. Blisko 7 miliardów pochłonie akcja likwidacji odłogów. Kredyty na ten cel
pozwolą zlikwidować 200 tys. ha odło
gów oraz zakupić 500 traktorów i 4.000
koni z Czechosłowacji.
W ramach pomocy dla gospodarstw
zniszczonych, osiedlel1czych i powstałych z parcelacji na co preliminuJe
10.72 Straż pożarna
się 897 miln. zł. przewidżiane zostało
11·13 Ubezpieczalnia Społeczna
m. in. uruchomienie 100 ośrodków ma10-70 Szpital św Trójcy
szyn rolniczych. Na pomoc dla ludności
Pogotowie lekarskie: nocne telefony:
wiejskiej zagospodarowującej Ziemie
11-13 od 21 - 7 rano. W niediielę i święta
Cdzyskane państwo przewiduje kredyWydział Aprowizacji Zarządu Miej- gorii II otrzymają po 1,5 kg. na osobę, ty na sumę 2.750 miln. zł. Udzielona
dyżtu dzienny w szpitalu św. Trójcy.
skieg-o w Piotrkowie podał do '\Viado- na kupon nr 19. Kategoria III na ten zostanie pomoc kredytowa dla osadnimości mieszkańców, że sklepy spółdziel- sam numer kuponu otrzyma po 0,75 ków, dla celów akcji zbiorowej, otaz.
Redakcja I administracja „Głosu Piotrkowskie ni „Praca" włączone do miejskiej sieci kg„ kategoria IR
- po 1 kg. (ku~)on pomoc w ziarnie siewnym. Największe
go" Piotrków Trybunals:Ci, ul. Słowackiego
rozdziclc::r.ej
od
dnia
dzisiejszegc
sprzenr
19),
dzieci
na
kupon
:m p 0-12 . pe sumy dtrzyma woj. szczecińskie i olszNr 26. Telefon 15-40
tyńskie.
Konto czekowe redakc1i „Głosu . Piotrkowskie- dawać będą na karty zaopatrzeniowe 1 kg. na kupon nr 26, kategoria ITR go": Komunalna KaŚa Oszc2ędnoś-:i w Piotr z m-ca stycznia rb. śledzie i fileby z 0,5 kg. na kupon nr 19.
Kredyty inwestycyjne na przebudo·
kawie Nr 425.
dorsza, przy czym częsć konsumentów
Zwraca się uwagę. iż termin pobra- wę ustroju rolnego obejmują parcelaAdministracja czynna od godz 8 do godz. 16 otrzyroa śledzie. część filety. Cena za 1 nia .śledzi 10 sklepach u.plywa w sobotę cję 165 tys. , ha„
podział i regulację
w soboty od goctz1ny 8 do 13.
kg. 15.-- złotych. śledzie i filety są wy- i nie zostanie przedłużony.
747 tys. ha, akcję osiedleńczą na 40
---dawane posiadaczom ka,rt miejskich wy
„ •
„
tys. ha terenów wschodnich oraz w
CZYTELNIKU, . - pami~taj o inwafi„ danych przez r~f~ra~ kart ż~ośc~oo
woj. lubelskim i rzeszowskim zahipodach wojennych! _ Czy złożyłeś ju~ 'ryeh Zllrządu M1f'_lsk1ego dla firm me'f
tekowanie 124 tys. nabywców.
ofiarę? Akcja pomocy inwalidom wo-, objętych przez RCA.
z1·mową
Potrzeby inweŚtycyjne Państwowych
jennym trwa.!
Posiadacze kart ży ...vnościowych kate·
Nieruchomości Ziemskich określono w
11-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-n1 1-1111-1111._r,11-m1-1111-1111-1111-1M-1111-1111-1 111-1111-11
planie kwotą 1,9 miliarda zł., co pozwoli m. in. zakupić 244 przyczepy samochodowe, 50 młocarni motorowych
i 200 silników spalinowych. Majątk1
państwowe zakupią 5.000 krów, pewną
ilość owiec, świń itd.
Tysiąc nowych
pożyteczna
traktorów znacznie usprawni pracę
Powołane do życia zarządzeniem Mi- leki kla~ie prac1:"jącej m:i~st ~ :osi, niej
Male apteki 1:°iejskie zakladan~ będą PNZ.
naruszayqc
w
mczyni
mozliwosci
dalsze
przede
wszystkim na terenach zniszczoZ blisko · 6 miliardów przewidzia~
nistra Zdrowia w porozumieniu z Min.
go
istnienia
i
rozwoju
apte7'
prywatnych
i
na
Ziemiach
nych
na inwestycje wiejskie Min. OdOdzyskanych.
Skarbu i prezesem CUP - nowe przed
nych.
·
Oprócz zakładania aptek nowych, budowy, 4 miliardy przeznacza się na
siębiorstwo
Państwowe
Zjednoczone
Zjednoczone Apteki Społeczne uwz- uwzglę~nia się również. pr~jmo~anie odbudowę i remonty oraz zabudowę
Apteki Społeczne opracowało już ramo- ględniają w odpowiednim stopniu po- pz:zez ZJednoczon~ AJ?tek1 m. m. teJ czę parcelacyjną zagród wiejskich. 1.150
"'<Y plan działa.litości na rok HJ.1:8. Plan trzeby wsi, dotychczas niewątpliwie po- sc1, aptek na Z1em1:ich Odzys~a1:1ych, miln. zł. pochłonie budownictwo szkolten przewiduje założenie wzgl. przeję krzywdzonej pod tym względem.. Chlop ktore został~ zastrzezone dla Mimster- ne na wsi, poważne kwoty preliminowano na budownictwo zdrowia. Opieki
.
cie w br. około 20 aptek w miastach o- będzie miał dostęp do lekn we wla- stwa Zdrow1:;i.. .
ściwym rniejscu i po należycie skalkuJ.ak
_PrZ~Wl~UJe ~arządzem,e o powo- Społecznej, kultury, oświaty rolniczeJ
raz uruchornien·ie okolo 30 aptek, na te- wanej cenie.
łamu do zyc1a. _ZJednoczon:ych Apte~ itd. Budownictwo doświadczalne wiajrenie wiejshim.
Przy aptekach ołeczn eh rzewidu- Społeczny~h, Minister Zdrowia zarzą~zi skie obejmuje dwa zasadnicze obiek.
. s~
,Y P .
przelcazanie nowopowstałemu przeds1.ę ty: w woj. wrocławskim Wilczkowice
N owe to przedsiębiorstwo powstało .
dla stworzenia w kra)u jednolitego ty- Je się tworzenie osrodkow analltycz- biorstwu _ majątku nieruchomego w i Pyrzyce w woj. szczecińskim.
pu aptek, które obok sieci aptek Ubez- nych, które dokonywać będą prostych zarząd i użytkowanie, a ruchomego N a czoło inwestycji przemysłowych
na własność.
pieczalni Społecznych i prywatnych, analiz, po odpowiednio niskiej cenie.
wysuwa się elektryfikacja wsi. Zaplaoddawać mają uslugi calej ludności.
nowane na rok bież. włączenie do sieWiąże się z tym
akcja planowego i
ci 1.217 wsi w całym kraju, pociągnie
zgodnego z potrzebami mas pracują
wydatki na łączną sumę ponad 2 micych rozmieszczenia aptek oraz właści
liardy zł. Rozbudowa wielkiej fabrywa gospodarka lekami, zapewn-ianca
ki superfosfatu w Szczecinie oraz inBOJKA NA TARGOWISKU
wego przy ul. Słowackiego 5 odbędzie wes•t ycje w Chorzowie i Mościcach, korównomim·ne, dostateczne i właściwe za
opafrzenie w leki.
Na targowisku miejskim doszło do się zabawa taneczna urządzona przez sztem 655 miln. · zł„ zapewnią dalszą
bójki
między pijanym ob. Korczyńskim Związek Uczestników Walki 7.brojnej.
poprawę w zaopatrzeniu wsi w nawozy
A pteld państwowe, oparte na powyż
oraz
nie
mnie.i wstawionym przyjezdsztuczne.
szych zasadach, będą mogly udostępnic
•
*
111111111111111111111111111111111111111111111111111u1111111111111111111111111111111111111 nym ze wsi ob. Popiel. Bójka została
W sobotę, w salach gimnazjum ku- · Przemysł maszyn i narzędzi rolmzlikwidowana przez p,rzechodniów. Ob. pieckiego odbędzie się całonocna zaba- czych inwestować będzie głównie w faKorczyńskiemu nałożono opatrunek pobryce Unia w Grudziądzu oraz w zażycia
czym obydwaj w naJ1epszej harmonii wa taneczna urządzona staraniem ku- kładach w Dobrym Mieście (Warmia)
W tych dniach odbyła się w Piotrko- udali się na dalszą pijatykę.
piectwa piotrkowskiego. Będzie to praw i w Radomiu. Kosztem 33 milionów zł.
wie uroczystość wręczenia stałych legidziwy
bal piotrkowskiej „inicjatywy kontynuowana będzie rozbudowa pier:w
• * •
tymacji członkowskich ZWM-owcom z ·
prywatnej",
o którym już dzisiaj mówi szej w Polsce fabryki traktorów w UrZABAWY.
Państwowego Gimnazjum Mechanicznesię
w
każdym
sklepie i przedsiębiors susie pod Warszawą.
W sobotę, dnia 31 stycznia w Piotrgo i Liceum Spółdzielczego.
Szerokie potrzeby inwestycyjne spół·
'
Trzeba podkreślić, iż wyżej wymieniu kowie w gm~chu Starostwa Powiato- twie naszego miasta. ,
dzielczości
Samopomocy Chłopskiej,
ne kola ZWM są bardzo żywotne i prazarówno w dziedzinie przetwórstwa jaK
cują intensywnie.
Liczba członków oi obrotu towarowego, uwzględnione zostatnio wzrosła dwukrotnie. Nawiązani..
stały w planie sumą 772 miln. zł.
została ścisła współpraca z kołami bratniej organizacji młodzieżowej „Wici".

na kar1k·

zI oz

of I a r

Ina Pomoc

Ap·eki' da

środków ·

Niezwykle

I

wiejskic-h

akcja Ministerstwa Zdrowia

I

·z miasta i z powiatu
•

Z

z. W. M.

Czytajcie

Ze sp .rtu

Piotrkowski Okręgowy Oddział Piłki
Nożnej wzywa wszystkie kluby na terenie miasta i powiatu aby do dnia 31
stycznia zgłaszały drużyny do rozgrywek o mistrzostwo okręgu klasy B' w
piłkę siatkową. Drużyny klasy A win·
- ny zgłosić rezerwowe zespoły. Listę dru.
żyn wraz z wpisowym (500 zł.) należy
składać pod adresem: Jan Bożyk, Piotr
ków, Słowackiego 36 (Pow. Spł. Roln.
Handl.). Mistrz Okręgu bierze udział w
półfinałowych rozgrywkach o mistrzostwo Polski w nilke siatkową. drużyn
męskich.
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GL0S _" cz

~i:~[~;;;;;~;~' Heo.kelśc i
!M{prawa kolporterów i
mieści a.

dziesiętników kół śród

PLENARNE POSIJDZENIE KOMITETU
GÓRNEJ
W piątek 30,1. o godz. 17-ej w lokalu wła·
anym prz~- ul. Bednarski~j 42 odbędzie się ple
na~ne posledmnie komi 1 e!u dzielnicowego Gór
aeJ.
•
•
UWAGA KOLPORTERZY I DZIESIETNICY
KÓŁ GÓRNEJ PRAWEJ
Dziś o godz. 17-ej w lokalu wfa.snym przy
,ul Czerwonej 3 odbędzie się, zebranie kolporterów i dziesii:tniltów kół Gfirnej Prawd.
ZEBRANIA KÓL PPR
W dniu tlzlsiejszym oclbędą się zebranją
k~ł PPR w następując;vch fabrykach i instytucjach:
Jt,UDA PABIANICKA
O godz. 13-ej oddział III PZPR w Rudzie
Pabianickiej. O ~odz, 15-ej, F.flmitet Fabryczny Rudzkiej WykQńczalni.
WIMA - PZPB Nr 5
O godz. 16-ej warsztaty rep e1·acyjne.
WIDZEW
o godz. H-ej odprawa sekretarzy i dziesiętników kół PZPB Nr 16. O godz. 15-ej f.
,Kunert".

Ost~~"'iP. VJiadomości

Yt?iS ...., .,.

polscy 6nra.1·ą na Oli111ąładzi1_.-J

ze St. Moritz, na które rutro zwrócone

ST. MORITZ.
W St. Mo•i•tz obradoiwał Komat-et Wy.
mnawczy Międzynarodowe/
J.1 Komi.teŁu Olimpijski.ego,
' . /.
•.v Slkład któr.e go wchodzi
rr1. ii1n. Av.e1-y IB.r·Ul!IJdage .
USA. Mimo ogó11'ne.go pr1Z;ekcmall.ia., iż na ty.m posiedzen:iu zos.banie osba!tecZ!llie
'tdccydo wane, k tóra z dwu dJ:1Użyn ame.ryik:ań<:kich będzie repre=n.tować Stany Zjednoczo·
.ne w o.Jimpij.skim tumieju hokejowym, żadne
posta nD wien.i a w Lej s·pr.aw;i e n.i-e rz;apa<lły.
N o.s·t ępne pos.iedzenie Komite1
tiu Wyiko~uwczego M .K.01. odbędzie się w c-z,wa·rlek, to jest
.,., przed clzie11 otwarcia igrzysk zimowyoh.
SKOCZKOWIE SZWEDZCY JUŻ SĄ
We wto-rek przybył samolotem -z;e Sztokho·! mu do St. Mo•r.iltz szwed.zt1d następca trom.u
- 'k. Berti"l. Móry będz•ie obeooy na ~g·riyskach.
Tym .samym s-amolotem przyby'H ·rów1n:i.eż re·
prezenta•c yjni szkoczikowie s-zwedzcy: Erik
Lin.dsitroem, Njls Lu.nd i Evelft
ŚNIEG ZASYPAŁ SKOCZNIĘ I TORY
Obfite o.pady śn ieiŻlne, ja.kie mi•ały miejsc:
O•Siabnio po chwiłowych des~"'-·Ch w Szwai·

~

będą oc~y ctłep

sw1ata

cari4
s.praWN!:Ją ouganJ:zato•rom zimowych'
ig.n:ysk olimpij-skkh poważne 'lmaml:w.ietn~e. Po
przeprowadzeniu inspeikcji skocZlllli ollimpijski•ej, r-epre:zentacyjrny sko-czek \tlOTWesiki - jeden. z n.ajpoważnJiejszych ik'6.1Ildyida>tów na 'lłoty medal oH.mp.ijsk<i - Sigmund Rui\ld, zaiaingai"Owany przez o.r9-.arnizatorów jako doiratlca
.te:chńiczny, stwi.eirdzi~,
że między miejs1oam.!
lądow.il!nia i .rolZ'biegu
trz.eba będ'ZJie UGl.l!ll.ąć

I

. .__.. .•.- „, . . ...

z·

wair&twę

śniegu półmetrowej

grubości.

P.raca ·prrzy dopro;wadzeiniu 15.koczn'i do sitanu
'l!Ż}"'l'ljlności -z.na jduje się już w pełnym t<Jlk.u.
Prnna.dto prowadzone -są prace pr1Ly oczyszcz;aniu lo:rów, :q.a któryclt <Jdbędą s1ię ~ozgrywiki
hokejowe i ik<>mlmrencje łyżw1ars;kiie. Do tego cefo spr-0wad.zo•no z Davus plug Ś'nieżny.
HOKEIŚCI SZW:f~DZCY ZWYCIĘŻAJĄ

R€.p~ezem.tacja

holkejowa Szw.e.cji ró:regrałn
trnO!ingowy' mecz. :z · reipire-~t.acją
St. Moritz. Spotkanie :zialkoińczylo stię łatwym
zwydę;sltwem S71Weicji
w '>;liosun:ku 13:5 (6:3,
5:1, 2:1).
POLSKA UCZESTNICZY
w OL'IMPIJSKIM TU.RN\TEJU HOKEJOWYM
Rei:rezentacja ho~<;ejowa ~olslki zo:s.~ła os-tateczme z.głotSzona. do udziału w rmmowych
·f-9os·~ailm.io

I

~-.......

g-pongiści

Gwiazdy

zwyciężają gastronom~arzv

GORNA
O godz. 14-ej f. „Meisner". O godz. 13,30
Cewka Nr 2. O godz. 15,30 f. „Kenig". O godz.
W ra.maoh otwarrda klubu spo.rboiWego „Ga·
Zawody s•tały lll!a dość wysoik.im poziomie
slro.nomia" zo<>tały rorzegr•a'lle zawody tówaizy- •P omimo pmeg.rainej KS „Gastronomia" zapre15-ej Ubezpieczr.lnia Spnłeczna.
s;Jde tenisa stołoweg.o pomięd'ly ŻRKS „Gwd·azZiE!'Illtowala poZliom drużyny klasy B. Zawody
GÓRNA PRAWA
da" a · KS „Gastrono.mi•a", który zako·ńczyił się
O godz. 13,30 PZPB Nr '6 „A". O godz. wyntiildem dla „Gwiazdy" 8:1, wyniik p.rzedm.€- prowadził seikre·larzo ŁOZTS, ob. Dresisle•r. Z•a16,30 Pł'O im. Strzelczyka. O godz. 15,30 f. czu 7:2.
ilnte.res·ow<łillte pu'błkz:n.ości dnie.
„Daube': TR.

31. Moritz w 1.:ltwili obecnej jest .na ustach
wszystltich sportowców .świata. Fragment . kJimatycznej miejscowo.f oi w Srpwajcarii wJdrimy
na drugim planie. Ale nawet 'I.a u.r ocza na'!'·
ciarka nie zaćmi uroku gór d słońca

~~~~~~~~~~

SRODMIESCIE
O godz. 14-ej Ośrodek Konf. Nr l - od·
dział „B". O godz. 13,30 Ośrodek Konf. Nr 1
- . oddział „C". O godz. 16-ej CZPWŁ - Dyr.
Tkan. Tech„ CT - Iłurtownia Nr l. CTBE„
Centr. Zjedn. Spoi. Przem„ Centr. Szkoła Zw.
Zaw„ Centralna Szkoła PPR, Urząd Pocztowy
Łódź Nr. 2.
O godz. 16.30 Centrala Tekstylna, Społem - Oddział Wł. Nr 1. O godz.
15,30 Narodowy Bank Polski, ZUS, f. „Szarnik". O godz. 15-ej Bank Rolny. O golh.
18-ej koło terenowe.

•

T ele#onen1 z Budape.1ztu.

"ig.rzyskaoh O"Jimpij&kich, wo:b.e<: ozeg9 w oMm-

o~~:o;Ji:ki'll:~=fu~!~
'ysoka Poraz.k-a naszych ,koszykarzv ~~!®~mp~:~:.ju
~~!da, ~!~sł~j:i~~~zo~z;'a~~~.sz:n~ffa'.
1

byli szybsi i„.
W•g"ZY
"'f I ,

lepłe1· potrafią grać
i. AUJS-tr.ia.
'
Kom~tet Wykcma.wczy Międzynarodo1Wej FePawlak i Jurczyński - >po 2, Kowalówka - l.1 deraicji Hokejowej na swym polS!iedz€'1li.U
Sę&iow~ Tair.r (Węg.ry) i Szeremeita (Polsik.a). w środę poistainowił osta>teczn:ie, że tu.nniej hoikejowy wzegl'ainy będzi·e w jedne.i grupie ~yZ ŻQCiO ZrąNU
stemem punk~owym. Repre:zie·n tacja ikażdeg?
ipaństwa rozegra ·wuęc :po 8 spofkań w ciągu
10 dni. trwamia igrzy;:;.k.
•
N:im po'W'Zięto tę decyzję. miała miej\Sce ob·
gimnasty
W
1Szema dyskusja, w Mórej domagano się pnzeKierown.ict)olo Sekcji Gimn<11Stycrui'ej komu- prowadzenia rozgrywek w trzech grupach. Po·
nilkuJe, że w dniu 29 stycznii-a 1948 o g-odzinie niewa:ż jedna.k pooiom .reprezentoiw<llll.y prziez
20-tej w loikalu wła>Snym przy ul. Pogonow· CZ-Oło'W€ zespoły eUJTopejskie wy.równi.at się
ski-ego 82, odbędzie się z.ehrainie wszystllcich z ;poziiomem drużyin. runeryikańsikfoh (Kanady
członków Sekcji.. Obecność obowią7Jk:orwa.
~ USA), postanow:iono drużyn.} iniie lf0.7iS•tawiiać.
·----·--------

BUDA.PESZT. W .ramach ~mprez sport-0wych,
O•rganiwwanyich z oik.azj'i „Tygo·
dnia Po•isilci", odbyłsię
w Budapeszcie mecz
w pik.e ilros.zykowej
pomiędzy rep.rezen•to.·
cjami Budapesztu i
War&Zawy. Spotkanie
za.kończył.o się "Zdecy
·d'O'Wa.nym
xwydę·
s.twem !J05p:oda·rzy w
sfosulllJku 55:24 (18:12).
Węgrzy
górowaili
nad Po 1la!k.ami prz~d'=
wszy.5tk.i.m szybkością

SJ.t(}D~SCIE Lf?.VE

O godz. 16,30. Szkoła Filmowa. O godz.
16-ej PCB - Ził!mior1łody. O godz. 15,30 Samopomc Chłopska, f. „Fritsche''. O godz.
18-ej koło terenowe.
śRODMIESCIE

Dzisiaj zebr.anie
kó

PRA WJ!:
O godz. 15-ej - PM'l' -~ t1ddział I. O godz.
14-ej f „Pattberg" zmiana ranna, fabryka
„Esla", o godz. 16-ej f. „Pattberg" zmiana
dzienna, f. Wagber. O god~. 18-ej koło piei zg.rand•am~.
karzy terenowe koło 4. O i;odz. 12-ej fabryka
PU>nk,ty dla Warszawy zdolbyJi: DowgiTd 7,
Pasów. O gdz. 13,30 Karolewska ManufaktuST. MORITZ. - Uroczyste O•tWa·rci€ V 'li·
Barbos'iewicz - 6, ŻY'liń:i.ki - 4, Ma'1est:ew&ki,
ra - zmiana Il. O godz. 15,30 Departament
m-0:wych Ig.rzysk Olimpijskich nastąpi w pią
Kadr.
tek. O godzinie 10-tej Mill.o prezyderut Szwajoarii, Emico Celio, ogłosi rozpoczęci.e Igrzysk,
STAROMIEJSKA
I po czym, przy dżw.iękach fanfar, · wciągnięte
O godz. 19-e; PSs - kolo 4. O godi:. 16-ej
zostaną na maszty flagi wszystkich państw,
PSS, - koło 7. PZPB Nr 8 - koło różne,
uczestnicrący<:h w . Olimpiadzie, o.raz nastąpi
ŁWEKD - Brus, f. „Bcndel'' t. „Landau" CT
z·apa-len.i€ -m.kza o.Jimpijsikiego, który od tej
-składnica Nr 2. O godz. 13,30 PZPB Nr 2
chwili będ~e płolllął bez prze!"IWy przez to dni
przed kupnem MASzyNY DO LICZE·
- odział I. O godz. 14-ej zebranie dziesiętni.trwa.'ll!ia Igrzysk.
ków kół PZPB Nr 2, przędzalnia PZPB . Nr 8.
NIA, ręcznej typ arytmometr .,LIPSIA"
Przysięgę olim:pi•jslką w imieniu wszystkich
O godz. 15,30 zebranie komitetu kół Wojew.
Nr 19967, skradzionej w Centrali ZaopaI zawodników złoży many hokeista szwajcairski,
Urzęd.
' Bibi To.rriani. zawodnik wyst~ujący już 20 lat
tnenia Materiałowegt> Przemyish1 Wló. w barwach S'Z'wajcairii, będący w tym roku kaBAŁUTY
liienniczego w tlniu 22.l.br.
590-K
' pi•ta•nem o.Jimp.ijskiej drużyny hoik.eistów szwajO godz. 14-ej 11 kom. l\'10. O godz. 16-ej sto
larnia „Dar i Harde".
·---------------------~ . can;Jcich.
Na czele defilady k.roczyć będzi€ ;-ep.rezen- 1
SEMINARIUM
'estrac~a
I tac ja Grecji - kiraJU. który był kolebką :
Łódzki Kom\tet PPłt zawiadamia, ze w dniu
. : _
I
.
igrzyslk olimp:ijskkh w »ta!IożytnoOCi. i 'lliejZarząd M1eFk1 w Łodzi - Wydział Apro- Iscem, gdzie odbyły s.ię pien1Tsze, '1owoczesne
29 stycznia br. o godz. 9-ej rano w swietliey
KŁ odbędzie się seminarium tłla I i II Se- wizacji - podaje do· wiadomości, iż począwszy Ig·rz~!ka.
kretarzy Dzielnic na temat: O Imperialiźmie. od dnia 3 lutego rb. rozpoczyna się rejestracja
Re,prez.entacje po'l:os•Lalych państw :troczyć
które przeprow}tdzi tow. dr Cybulska. Punktu kart opałowych na węgiel z nadrukiem „A·' . będą w kolejności atlfa'betycznej, z wyją•tkt.em
,_,
1tlność obowiązkowa.
i „B", której należy dokonać w składach 'Nę- ' Szwajcarii, która, jako organiizato.r za:wooów,
glowych, włączon1ch do miejskiej sieci rozdzielczej.

Program uroczy.stego otwarcia
V Zimowych Igrzysk Olimpijskich

-------------------„ !

Zastrzega

ne•

się

• kart opa Iowyc hI

I

zajmie ostatnie miejsce w defila.dziie.
Na CLeie poszczególnych reprezentacji '.lm"oczyć będzie kierow;J'l:ictwo, następnie, p:o:praed7'alle prz€z oficerów, patrole wojskowe, a za
mm-1 narciarze, 1yżwiarze, hoketiści, załogi
·bo·oisl€ighowe i Sikeletonowe.

„Jota w

;otę"

- tak samo

Przez nokaut wy grał Cerdan
PARYŻ.
Francuz Marei'! Ccrdan, mistrz Euro·
µy wagi średmej, stoczył
;Jie.J"W1Szą ze s·wych dwóch
walk towćllfzyskich, jakie
·na roz.egrać prned wyJ7 dem do Stainów Zjed·
noczony.ch. W meczu tym
- rozegranym w Pałacu
JPO"'lowym w Pa.ryżu -Cc.rdan mokautował pod
rundy misMza W!och ~ Giokmaec dru!:f•'-'J _,,,,,,_,,,_,,._
_,.,,~
va.nill.i Manca.

______

____________________________________

„źyc

Walne 2ebranie K. S. ..Boruta„·Zgierz

owcy"

Przy rejestracji winien każdy przedłożyć
W dniu i lutego " ,;odztnle 17 ,30 - w
W dniu 30 1. 48 r. o godz. 19,15 odbędzie
kartę opałową w celu wycięcia odcinka reje- 11ierwszym terminie i o ~odzinie 18 w drugim
się zebranie ~ekcji Prawno-Ekonomicznej. Obe
stracyjnego oraz zaopatrzenia karty opałowej terminie ;:idb~dzie ;:;ię walne zebranie klubu
cność wszystkich czionków obowiązkow:a. ·
~ebranie ndbędz; e się w lo'.rnlu „Zycia", pieczątką składu i numerem rejestracyjnym. sportowego „Boruta" Zgierz).
Porządek dzienny obrad przedstawia się na-

CENTRALA Z!llOPATRZENIA

stępująco:

MATERIAŁOWEGO

ZAKUPI WIĘKSZA, ILOŚC

„

APARATow ·

TELEFONICZNYC H
tak zwanych zwrotnych • gmdczkiem przyciskowym.

.

.

kierować pod ::.dres2m: Centl'ala Zaopatrzenia
riałowego Pn.emysłu Włókiennic;,ego Wydzi-ał Gospodarczy, pl.
cięstw 1

2 w

ł,odzi.

tel. 191)·25.

Zarządowi.

1) Zagajenie I sprawdzenie listy upraw9) Wybór Zarządu. Komisji Rewizyjnej
nionych ·do głosowanfa„
2) Wybór przewodniczącego i pre'.tydlum z-ców oraz członków sądu koleżeńskiego.
ogólnego zebrania..
10) Wolne wnioski.
3) Odczytanie protokółu
ostatniego walZarząd Klubu prosi członków klubu o licznego zebrania.
I ne przybycie.
60lk

PRZEMYSŁU WŁÓKIENNICZEGO

Oferty prosin:1y

Sprawozdanie Zarządu.
Sprawozdanie kierowników sekcji.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
Dyskusja nad sprawozdaniami,
'!!) Udzielenie absolutorium ustępującemu
4)
5)
6)
7)

·

Mate·
Zwy·
586-k

Kino „Wl.SŁA" Daszyńskiego J
Początek

seansów w 1ni powszednie:
godz. 15, 17, 19, 21,
w niedz. i święta: 13. 15, 17, !9, 21 .
Wyti.vórnia: Columbia. Pictul'es
Corporation
Własność; MPEA
Eksploatacja: Film Polski

DZIŚ PREMIERA!
LORETTA YOUNG w filmie amerykańskiej
produkcji

MĘZCZYZNI

WJEJ ZYCIU

Reżyser: GREGORY RATOFF

Film go zejściu z _ekranu
bęrlzif' w:vświdl„m· w kini"

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

kina ,,\1VISŁA'',
. lHTIZA"
603k

I

