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WARSZAWA PAP. - Dnia 30 stycznia br.
w Prezydium Rady Ministrów odbyła się konferencja prasowa 1łla dziennikarzy krajowych
i zagranicznych, na której premier Cyrankiewicz, wicepremier Gl>'mułka i minister Przemysłu i Handlu Mme udzielili wyjaśnień w związ
ku z zawartą ostatnio umową g05podarczą ze
Związkiem Radzieckim.

Prem. Cyrank·iewicz
Premier Cyrankiewicz na pytanie jednego z
korespond<>n\ów amerykańskich, w jakim o;ta·
nie zdrowia znalazła delegacja polska genen·
lissimusa Stalina. z którym miała okazję rozma
1nac, oświadcza, iż generalissimus Stalin cie·
s:z:y się doskonałym zdrowiem.
Odpowiadając na dalsze pytania, dotyczą:e
wpływu mowy mimstra
Bevina na pertrak•acje :-adziecko-po!skie, oraz zagadnienie bliż~ze
go •zjednoczeni"< Polski z krajami\, bałkm1sl..:;mi
premier Cyrankiewicz wyjaśnił, że Bevin wy·
głosił swoją mowę w trakcie trwa~a pert~ak·
tacJi, a pertraktacje midy od pie szej <'hwi
li charakter pomyślny i zachowały go do rn1'i.
ca, zatem mowa ministra Bevina nie mogła
mieć na nie żadnego wpływu. Nasuwałoby !ię
raczej pytanie, czy - nie mowa a polityka
ministra Bevina miała wpływ na na!!ze pert.-ak
tacje. Odpowiedź na to pytanie zawiera opublikowany vrzez nas po zakończeniu pertrakta
cji oficjalny komunikat, w którym powiedziane jest m. In. o całkowitej zgodności poglą
d6w naszyc.h rządów w sprawie sytuacJi mię
dzynarodowej.
Jeśli chodzi o bliższe zjednocr.enie Polski .z
krajami bałkańskimi .- stwier,dzam, iż problemu tego nie dyskut1>waliśmy, ponieważ on nte
istnieje. Istnieje natomiast· możliwość blis~~i~j
współpracy g<>Spodarczej, politycznej i kul.faralnej między krajami demokracji ludowych.
Są to dwie zupełnie różne sprawy oświad
cza premier Cyrankiewicz,
Na pytanie, czy zagadnienia politycznę były tematem szczegółowych dyskusji w cza3ie
pertraktarji w Moskwie - premier oświatlcza,
że omawiane były różne, obchodzące oba kraje - sprawy.
Jeden z obecnych korespondentów wspomińając, że Europa zachodnia ogarnięta jest nie
pokojem, zapytał o nastroj~ w ZSRR. Premier
w odpowiedzi swej stwierdził, że w przeciwfoństwie d-o Europy zachodniej abnosfera
w ZSRR przesiąknięta jest poczuciem pewności, spokoju i wiary w rozwój kraju.
„Nie mówi się tam 0 wojnie, tam się pracuje" - powiedział premier Cyrankiewicz.
Proszony o ocenę międzynarodowego znacze
nia zawartej umowy i jego wpły>ru na utrwale
nie pokoju światowego - premier Cyrankie·
wicz mówi:
„Jej wielk\e znaczenie - jak już oświad;:zy
łem bezpośrednio
po naszym przyjeźdz:e z
Moskwy - polega m. in. na tym, że nie łą".zą
st<; z nią jakiekolwiek warunki polityczne, czy
gospodarcze, które osłapialyby naszą snw3ren
no ść, a odwrotnie - z samej możliwości wzmo

cnienia potencjału gospodarczego naszego kra
ju wypływa możliwość wzmocnienia naszej nie
zależności i suwerenności.
Na utrwalenie zaś pokoju światowego wplywa zawarta umowa w takim samym stopniu, w
jakim wpłynęłoby na jego zagrożenie wzmacnianie potencjału gospodarczego kraju - napastnika, to jest Niemiec.
Umowa wzmacnia p1>tencjał przemysłowy
Polski - jednego z krajów, najbaTdziej misz
czonych przez wojnę, wzmacnia tym sarnym
jej beZipieczeństwo, oparte z jednej strony na
rozwoju gospodarczym, z drngiej zaś - na sojuszach ze wszy~tkimi krajami, które poniosły ogromne straty w wynjku wojny, z kraja
mi miłującymi pokój.
Stąd wniosek, że umowa zawarta przez Polskę ze ·Związli:iem Radzieckim z punktu wiilzenia między·narodowego wzmacnia bezpieczeństwo wszystkich, miłujących pokój kn,j ów.

.

termin „blok wschodni" nie znajdlzje realnego
pokrycia w rzeczywistości, podczas gdy pro·
ponowana przez ministra Bevina unia państw
zachodnich jest pewnego rodzaju blokiem; któ
ry - naszym zdaniem - służyć ma innym ceJom, aniżeli porozumienia zmvieran~ przez Polskę ze Związkiem Radzieckim i z krajami demokracji . ludowych.

Zda1I1JLem 1rzą.du połskri.ego,
propo1z ycje
p Bevi!nia zmieirzają do podziału Europy na
dwa bloki, przy czyim właśnie blo.k zachodn~
n.ie służy !SjpTawje umac-ni•al!lia poikoju światoweg.o, le.cz _ w prnwią-z,a.niiu z pla.nem Mar3'ha•l·
la _ wym.ieMony jest przeciwko krajom demokracji ludowych, a w połączeniu z doktryną
Tmmana ma po prostu na celu ich zastrasze-

nie.
Jest 1·esz-cze !i ta róimioa
mówi daJei·
wicepreml-ei; Go.mułka - że w :nas.zvm
S">S•
te1
1
mie por.ozumi<eń każdy z kirajów, ni;eza leżnie
od jego 5,jJy gos·podarcz,ej li znaczenia na' a.re·
nie między!ll.amdow-e•j jest traktowany na rówz kolei wicepremier Gomułka ud.zielil odpo· ni z innymi, Będąc potężnym pm1slwem wiedzi na skierowane do niego pytania.
Związek Radzieck,j - nigdy nie prowadzi w
Na pytanie, skie.rowiane doń, l'llie Jako do stosunku do nas ani z żadnego z państw poli·
c:zfolllk·a rządu, ale reprezentanta. PPR _
w tyki dyskryminacyjnej.
f;prawie panownej ko.nfeirencji 9 pa.r;G - wioe
Związek Radziceki nigdy nie stawia nam
prem1e:r Gomułka wyjaśillił, że termin następ· żadnych warllnków politycznych, któreby w
nej konferencji wyznac;zony nie jest, a oc/bę- ~akimkolwiek sto.pniu uszr.zup/ały naszą suwedzie się ona. gdy wymagać tego będzie sytu· renność, czego nie można powiedzieć o dość
acja międzynarodowa.
mgliście sformułowanych propozycjacli Bevi·
Proszony 0 sfko,ment-0wanie użyiwan.ego crzę· na.
sto przez prasę zacho<dnią określenia „blok
Reasumując _ moż:n.aby la'!>'i{iairnie µ().dkre0 swoi·e · o,n1"n1·" na tema·t ·1· - t
wsohocl!n~" i w·vraż~~<t en 6pOSO'b , ze
· naszy SOJUSZe.
·
·
1
•~~
S JC
O W
ma]q
różruicy między sy1Stemem pt·zymierzy państw na celu utr~alenie pokoju i rozwój gospodarwsichodllllio - euro1pejs·kkh a ,proponowrunyim czy narodów, natomiast koncep:cja związku
przerz Beviina zw<iąz.k:iem zachodnim - wice- zachodniego Bevina, wysunięta już uprzednio
premier G9mulka powiedzi,a l m. in.: „Pomię· przez Churchilla _ zmierza do podziału Eu-
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dzy państwami d_cmoktacji ludowej nie ma żad ropy na dwa przeciwstawne zwalczające się
nego blo}w, a jedynie powszechnie znane puy bloki. _ zakończył wicepremier Gomułka.
mierza, k"tóre mają na celu utrzymywanie po·
koju i
pomoc
Zaióv,o:n-0 Polska, jak i każdy i,nny kraj de•
.
mokra.cji ludowej gotów jest współpracować z
Odpowiadając na p}"łania
korespondentów
każdym państwem na świecie w imię utrwale· zagranicznych w sprawie ll'Z-czegółów zawtirtej
nia pokoju i rozwoju stosunków gospodar- umowy oraz przyznanego Polsce przez Zwiączych, które w rezullacie gwarantują niezawi-1 zek Radziecki kredytu, minister Przemysłu i
slość każdego z krajów. W tych warunkach Handlu Hilary Mille wyjaśnił, że S.płi.ta kredy

wzajemną

gospodarczą.

Minister H Minc

tu przez Polskę nie będzie

dokonvwana• ani
zfotem. ani walutami, a
towarami,
przy czym stopa procentowa pożyt"'...ki tist.tlona został?. na 3 proc. Uwzględniając okres pro
dukcji i sposób spłc.t zamówionych urządzeń, •
można oszacować termin kredytu przeciętnie
na 10 lat.
Jeśli chodzi o sumę. na jaką umowa opie·;va,
tj. 1 miliard dolarów - kwota ta przewiduje
zbilansowanie po obu stronach importu i eks
porlu, nie w skali poszczególnych miesięcy
rzecz jasna - lecz w skali całkowitego wyko
nania umowy
Zapytany 0 wpływ zawartej przez Polskę ze
Związkiem Radzieckim umowy na stosunki han
dlowe z innymi krajami minister Minc wrra·
ził przel4manie, iż ilość towarów, jakimi Poł
ska będzie dysponowal a dla handlu z innymi
krajami - znacznie wzro3nie dzięki tej umowie
„Jest to zupełnie zrozumiałe - powiedziałwzrośnie bowiem baza przemysłowa Polski, a
·
- ·
·
-· k więc wzrosme rowuiez ilosc tawarow, 1a row
· · i losc
-mez
prcdu kt'ow roluiczych . A zatem umo
zw1ązk
· ·1em Rild z1eckim
·
·
1yn·
wa ze
wp
ie na
wzrost handlu zagranicznego Polski i jej obrotów handlowych z inny mi krajami".
Udz ielając odpowiedzi na pytania, dotyczące zużytkowania wynikających z umowy dostaw inwestycyjnych, minister Minc oświad
czył, że poważna część inwestycji przeznaczona jest dla Ziem Zachodnich, gdzie właśnie
stanie nowa wielka huta.
Jeśli chodzi o plan 3-letn1, zawarta umowa
nie będzie miała jeszcze wpływu na wyk,1rianie planu w r. 1948 wywrze już jednak wpływ
na jego .realizację w roku 1949.
Zapytany o dostawy węgla polskiego dla
ZSRR, minister Min'c oświadczył, iż żadnych
dodatkowych dostaw węgla nie będzie. Dostawy węgla do ZSRR wyniosą w roku 1948 tyle,
ile wyniosły w 1947 r - to znaczy 6 i pół mi
liona ton . W tych samych granicach - z niewielkimi orlchyteuiami - będą dokonyw11ne
dostawy polskiego węgla do ZSRR w ciągu na
stępnych pięciu lat.
Dziennikarze zagraniczni zwrócili się do mi
nistra Minca z prośbą o scharakteryzow;:mie
różnicy „istniejącej między pomocą
Zw. Radzie-ckiego a ewentualną pomocą, którą otrzymałaby Polska w razie przystąpienia do plilBU
Marshalla".
(Ciąg dalszy na str. 2· eJ1

wyłącznie.
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Mah.atma Gandhi zam
Przywódca Hindusów

od kul zamachowca w

zgtnął

I

LONDYN (PAP.). Radio indyjskie w 15 sierpnia 1947 r. ogłoszono nię11odległe
New Delhi ogłosiło w piątek wiadomość o dominium Hindustanu wchodzące w skład
zamordowaniu Mahatmy Gandhi'ego.
brytyjskiej wspólnoty narodów.
Speaker rozgłośnl, powiedział: „~onosiGandhi był czczony przez setki milionów I
my z jak najgłębszym smutkiem o śmier- Hindusów, jak również przez wszystkich
ci Mahatmy Gandbi'ego, która nastąpiła sw~ich przeciwnik?w polityc~nych. i5 sierprzed chwilą.
p~1a. ~947 r. Pan~1,t Nehru, ~eden z najwyGandhi zośtał zastrzelony trzema lub b1tmeJSzych uczmow Gandh1'ego i obecny
Be~tialstwa
czteroma strzałami rewolwel'OWymi w chwi- premier Indii oświadczył: „w dniu dzhicili kiedy Uda\\'aJ Si~ 113, SWOJą COdziCrutą ffiO• SZYID nasze pierwsze myśli }(iCl'U_ią 5lC ;V
PARYZ PAP
Republikańska hiszpai~ska .dlitwę po godzjnie 5-tej. Został on trafiony stronę budowniczego wolności, i ojca ·Ili!·
:iencja prasowa .Ider-press" don osi, że w i·o· w pierś i upadł zbroczony krwią".
rodu, który t~mał WYSOko "Ztand'ar " 'Olim ubiegłym trybunały frankislowskie skazaWedług słów naocznego świadlfa zama- ności".
-~„
.
"'
.,
ły na karę śmierci 322 republikanów. Wszystkie wymki wykonano.
chu, Mahatma Gandhi został zastrzelony
Swiadkiem zabójstwa Mahatmy Gandhiego
PARYŻ PAP. Donoszą z Hiszpanii, że franki z bezpośredniej odległości przez młodego był korespondent radia brytyjskiego, którystowska gwardia cywHna zastrzeliła 5 <:hło- mężczyznę.
.
w momencie zamachu - znajdował się w odle
pów w prowincji Teruel biorąc ich za party·
Osoba z najbliższego otoczenia Mahatmy ~łości ok, .!o metrów od G~ndhiego .. Według
zantów. Należy przypomnieć, że naczelne wła- obwieściła zgromadzonemu w głębokim mil- Jego r~lacp, zamach 1!astąp1ł w -:hw1li, K_iedy
dze policji hiszpańskiej wydały zezwolenia na czeniu tłumowi: „nasz ojciec; odszedł".
Gandh; miał r~zpocząc wieczorną modlitwę.
użycie broni bez ostrzeżenia w stosunku do
Mohandas Karamhand Gandhi \ rodził się Gandhi w~odzH po sc~odach pro~adzących
w k 1869 B ł
. . k
d ,
na podwyzszenie, na ktorym odprawiał modły
ka „"'ego p1>deJ"rzanego
""
•
. ro u „
•
~ on naJw1ę. szym w , z~e- gdy nagłe z tłumu W}'5koczvł młody silni~
Jach l?du przywodcą :r;uch~ m~podle~łosc10- :z: budowany mężczyzna oddający trzy strz.lły .
wego.1 po 50 la~acl\ meu~rę!eJ. walki ~oc~e- f Odgłos strzałów był słaby, tak, że znajdujący
kał się celu, ktoremu posw1ęclł całe zyc1e: się o kilkanaście metrów dalej wierni ledwiP
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je dosłyszeli.

zamachowca. silnie po·
PARYZ PAP. Agencja France Pre~se pod.a ie , Jencow. [Joba de_zerterow z armii kuomintan- k~wawion~go. Niew~tpli"'.ie gdyby nie natych
komunikat sztabu generalnego chińskiei armii gu dochodd do miliona.
miastowa mterwencia pollcji morderca uległby
ludowej, według którego wojska rzadowe stra
Według tych samych źródeł, mobilizacja, samosą.do~ wzbunonego
tłumu.
Gandhi
,
,
.
. .
· .
przeprowadzona w tym samym okresie przez zmarł w poł godziny po zamachu.
clły w ciągu ub11!głych 18 miesięcy WOJDY do- Cz.ang-Kai-~eka. d.i,1.a z.aledwie 500 tysięcy
Morderca Mahatmy Gandhi'e
s•·
mowej p~szło 1.690.000 zabitych, rannych i. .żołnierzy.
l .N:aliuram Wma1ak Gode, liC2ł' :: a:~wa .,,.
I

•

Str. 2
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(Dokończenie ze str. 1-ej.) .
,.Nie por&wnywałem ty>ch spraw - oświadponieważ uważamy, że
czył minister Minc ucfAl'6-tnkr.enie Polski w planie Man;baUa nie
byloby dla niej pomocą, a wręcz przeciwnie,
ci~..arem. Zawart. ostatnio wnl>'\va jest wyrazem współpracy gospodMczet dwóch zaprzyja·
źnionydl ki'.ajów. My j~y z.ainteres~w
a Związkowi 'ga~r pn.emysłowieniu Polski,
tlzieckiemu zależy na tym, aby jego sojus,mik
Jeśli chndzi o
był 6iłny i upnemydowioay.
różnicę między tą umową a ewentualnymi wy·
n!kami r..asrego uczestnictwa w planie Marshal
la - stresz.CT.ają stę one w pięciu następ~;ąC:)'Ch i>unktach - ,m_ówi dalej minister:
ł) Umoowa skierowana jest na wzrost siły

dujeI

•

Na pytanie dotyczące wpływu zawarte i ze
Radzieckim umowy n• r<n .vój gospodarki polskiej, minister Mm.; odpowiedział
m. in. iż realizacja »lDOWy jest „odsiaw11- do
dalszego u.przemyshiwienia Po.~tc; prze~ rorbu
dowę hutoictwa. ro7;;zerumie pr7ĄftłY 1u chemi~o. a1szynoweyo i in IV< h.
Dogodne warunki splat stwan„ją d'.a naszl:?j
szybkiego rozwoju.
gospodarki możliwoś ~i
Przejęcie natomiast na przyj,c'.e :sk1 t h poditawach radziec' ich doświadczeń w dziP:tzinie
budownit:twa przemysłowego :> <zcze;f.z, P::>lsu·
wielu wysiłk&w i często bez,~ ute~zay~ . h poszu
Zwiąudem

kiwań.

~=:iJ~~~:r~:z~~i:~~~~::ll~v ;:ny~:r
3

I

.

obow·1ą Zllu ·społe· cznego oszczędzan·1a
i 'sprzedaży 'mn e'szych Obfekt6w państwowych

~t:!Y~!~~~~~im~a:~~=:y u::r:i:~l~e~~;~;~:

PAP. 3b.
:r.if.E{!l.· <~
ule rmozn.'1
tj, takie ktorych ałe
eyJne,
"'
-o pos·1'edz.en1'e "'eJ·mu
·
„ · WARSZAWA
, ryfle'~
pom•ic;ł
u~ czy przejez~łzić !>ędzlemy mcgli produkować arlyku!y, s!:r~·ł<.e. Ustawodawczego w dniu 30 stycznia rb.
otworzył wicemarszałek Barcikowski. Po
do jedzeni.a ay Jrid:f.enia.
31 Za lnweitycfe o!ny ,ne ir: z~RR nie pła· załatwieniu formalności wstępnych IzW
clmy Z"adnymi wa.rult!c.:mi. Nie ,11_eg" w~!lll- przyst(łpiła do pierwszego punktu, porządku
wo-śd. że n uae"lln"czenie w pl;in.ie MJrshat\a dziennego, a .mianowicie - 3prawozdania
1rom:i.~ji .,karbowo-b1ulżetowcj o rządowym
.
pro~Twic 11stawy o obowiązku spcilecznego
.. .
pł.acliibyśmy róbyml warunkami..
4) Za udzielony nam kr<!dyt •SO rruhooo·v oszczędzania. 8prairozda11ie zloźyl poseł Bliw 110- 1•ow,ok• (PPR)
tłGlarów nłe WJ)ł11camy r6w11owarlllśri
,, •
•
· k R d ·
W czasie przeraówienia spratl)OZ<U!wcy tta
"mycji .zw~ąz u a llt;c
tych do b;mlm do
obrad przybyli członkowie delegacji
salę
V~~owarua
liif'-!JO po to, al)y m ał on P!awo.
dzie1e ? k:a rząd<>wej, która zawarła ostatnio umowy
llł kwotą rarem z nam.i, j;ik 10 się
jami, które miałyby korzystać 2 „p!11.nu Mar· gospodarcze z ZSRR: p1·emier tow. CyranJdewicz, wicepremrer tow. Wl. Gomulkar
·
1balla", i wre&.zcie
M Umowa z ZSRR zawarła zost·lł.1 'I okre 5 IP, Wietlaw i 111.inister Przemysłu i Handlu
7
0
ph:nłe tow. Hilary Minc. Na lawach poselskich rozfi dni, aego nie moina powied ieć
Manlulłla, jeśli chodzi o tempo Jego wyko- legają. się okrzvki: Niech żyje JJOjU8z pol11ko-radziecki! Niech żyje wielki vrz'IJ.iaciel
nania.
Na pytanie, czy umowv go 3po .-tar~ze Polsk'. Po"/JJki, generalis1Jimus Stalin! Posłowie i
Q„";'ll'i!nh~]'i nrzedstawiciele rządu powstają z miejsc.
?: krajami o gospodarce planowei
Polsce be1pieczf'ńslwo wobe: kryz·1s11•v świ~- Izba manifestu,je hucznymi i dlnqotrwaJ,ymi
towych. Minister Minc odpowia.~'_l i ntęwąkilt- olda.<tkami n.a czef;ć przyjaź11.i pol.$1.a-radziewie wz111acnła)it naszą odporM~c wnbec kry- s1ciej.
• • •
•
zy:;ów światowych"·
Poseł Blinowski przedstawił Izbie ogólne'
S~owacl~
., za-rysy projektu ustawy, która przewiduje
oszczęPRAGA PAP. Komisarz spraw wewn~lrz utworzenie dwojga obowią.zkowych
nych w Słowacji generał Ferjencik oświadczył dności - SpołeĆznego Fundusżu OszczęU> od chwili wyzwe>łenia wykryło na tereme dnoś~iowego, oraz użycie tego Funduszu w
Słowacji 38 grup spilik.owców i sepinatysłó'_"· forroie pożyczek lub zwolnień na pokrycie
w zgromadzeniu najbardziej celowych przewidzianych naroGenerał Forjencik złożył
potrzeb
planem gospodarczym narodowym wniosek o pozbawienie obywatel- dowym
życia. gospodarczego.
stwa czechosłowackiego emigrantów, nie. ma·
SprawoZdawca wskazał._ _że realizacja
}icych zamia'ru pow1ócić ?o kraju. i konflska· ustA.\YY przyczyni się Jo pog~bienia stabitę ich mienia. oraz podjęcia energKznych kro- lizacji gospodarcze.i, ułatwi realizację- 'Płaków dla uzyskania wydania przestęp:ów wo· nów inwe.'ltycvjnych i stworzy mocn~ nod·
j,ennych, w celu unlemożli':"'ienia kontaktów po stawę pod p'! anowa rozbudowę w najbliźm.l~zy emigrantami a kra1em.
szei przyszłośd rolnictwa, rzemiosła i drob-

1·

LikYldacJa spisku w

amerykańskich ~f~~l~~z:~~~b 1ś~7~tą~~l~~.przy tym w

MOSKWA PAP. - W związku z umQlrdowruuem Jezu~a Menen/e ,sa fMurrzyna). leadeira
kubańsild-ego związku 2a•w odowego przemysłu
cukrcrw1r.iczego, dziennik „T.ru<l" sitwilerdza, że

'

ustawy
Sejm uchwa1·1
1

2) W ramach p)apu Marsha1la otrzymai '. !Jy~
lllY artykuły konsumpcyjne, razmpitej j_11lrnś.d

Zb rodnia reakc1'onistów

mi-

·
· · wciągane
bcie.1
•
· 1• 1u1,33zy
•w PT~· •Jl 1a.~
w:;cz by'
ces produkcji. Interes ten. u:yniaga r6wn~z,
aby rozb~dowa 11oazczegolnych warszta~ow
produkcy1nych byl,a planowo zsynchroruz<?;
wana. Jesteśmy zbyt ubodzy, aby pozwohc
na
sobie na marnotrawienie śrorlkćiw ze
rozbudowę mnie.i ważnych odcinków szkodą innych - znacznie ważn'iejszych.
Dla praktycznego rozwiązania tych spraw
. ł sz uk·ac' sposob u, kt'
r ząd musia
.ory b y zapewni! ~le~yty wpływ na ich bieg, a jednoczesme me no.ruszal ustawoww.:h ttprawnień, przedsiębiorstw indytvidualmJch, ani
prawa wla.sno8ci, ani też tendenc.ii do roz-b1.utou;11 ,Produkc.ii przez indywidualnych
W?Jtworcow.
Rezultatem tych poszukiwań iest właśnie
proiekt omawiane; ustawy,. zobowią:mjący
posiadaczy wysokich do~hodów do oszczędzani:i i lokowania na~romadzonych w ten
sposób środków - w ten sposób \vskazanv
przez państwo. Jest to swoista, specyficznie
polska metoda rozładowania ~osrodarki
wielotektorowej pod kątem zagwarantO\vani a ogólnonarodowego rozwoju sił wytwórczych.
U źródeł usta.wy Ieźy: nie chęć podt.::ęcia
warsztatów prywatnych - lecz trnsln o leh
r ozwój; nie ograniczenie własności, Ierz daże
nie do zsynchrGnizowanla jpj z interesem ogólnonarodowym; nie przejściorwy drenaż rynku .pieniężnego, lecz dłur;oplanowa walka o
produkcyjną mobilizację wolnych środków
pieniężnych 1 o prawidłowy kierunek rozwo~
;łowy gospodarki. narodowej.·
-Reasumując- poseł Blinowski stWierdza, że
realizacja ustawy przyczyni się do dalszego
pogłębiania procesu stabilizacji gospodarczej
kraju i ułatwi w z.nacznym stopniu realizację

planó~ inwestycyjnych stworzy mocną podsta-

planową rozbudowę w najbliż3ieJ
przyszłości rolnictwa, rzemiosła I drobner;o
przemysłu prywatnego, nie osłabiając w niczym tętna procesów 1ospcdarczych' zarówno
na odcinku produkcji jak i wymiany.
Sprawozdawca prosi Izbę 0 przyjęcie ustawy w brzmieniu przedłożenia rządowego
z poprawkami wnie!ionymi przez komisje
·
skarbowo-budżetową.
Poseł Langer w dyskuSJ'i nad proJ"ektem

Przedstawiając zasadnicze momenty usta· wę P

WY poseł Blinoviski podkreślił, że obowią-

zek spoleczliN/O 0 .~" czędzania. nie obe.i muje

klasy rob1Jfnic?;ei i nie-i:amożnej części wsi,
· . k również przedsiębiorstw psństwowych,
morderstwo to stanowi kulminacyjny punkt samorzadowych. spółdzielczych i innych.
Interes narodu wymaga szybkie.i rozbuua/ejqcego na Kubie terroru policyjnego. Gdy
rządców Kuby - pi-sze dzi·p,nnLk, - zawl-0dly dQwy produkcji. '" 1eż niezbędne jest, aby
próby rozbicia ruchu zawodowego w tym kra· dochód b'tll tnszędzią we właściwej propm·cji
Ju, wzmogll oni przeAladowanla związków za- nagromadzony,· a ttie przejadany życiem
•
wodowych i przystąp/li d._o fizyczne/ likwidacji 11ad .,tan. Interes narodu wymaqa, nby ka1Jo_kie-s-.;eniach,
r>ifal11 nie
demokratycznych.
działaczy _
o że Stronnictwo Ludowe przyjęło
_ _ _ _ _ oswiadczył,
_____
_ _ _bezczmm·ie
_ _1eż<1ł1!
_ _...;._..;.._ _ _ _ _ _ _ _ _.;..,_.,;..

Organ porozumienia 9-ciu partyj
,,Za trwały pok6j i ludową demokrację" Nr

•
już

obowiązku

ustawę

~;.;,;~,:_

w

języku

4

zł

oszczędzania

społeczne-

Kino „TĘCZA" Piotrkowska 108
Początek seansów:
W dni powszednie: 15, 17, 19, 21.
W niedz. i święta: 13, 15, 17, 19, 2L
Kino „STYLOWY" Kilińskiego 123
Początek seansów:
W dni powszednie: 16,30, 18,30, 20,30.
W niedz. i święta: 14,30, 16,30, 18,30,
•
20,30.

rosyjskim i francuskim

do nabycia w cenie

10.- we wszystkich Od-

dzialach Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „PRASA",
a w Warszawie w Wydziale Kolportażu RSW „PRASA"
9111-B
przy ul. Smolnej 12 - tel. 871-80

•

w

7

naigile

wino·waJcę

Owóch s.trniników Proi\\ra·d~ziłJO za u1prząż
; ~go a·ra-bs'kie·irn, pie•kneg-o, gniade•go ruma'ka 2 namiqtnym og.nfom w fio~kiO\\'y•clt
oczae'11. Poc11ylając szyję ko·ń nieci-er.pliwie i Jroip•ryiśnie stą1pał cic·nkimi nóżkami,
1akby ze wstrętem nosił na sobi~ OIPa•s.le
· .: i c•l S1ko 'POibo•rcy.
1

Strażnicy

z

smiounki~em

zldti· ęli swei;o

naczelnika. Poborc.."'I wsz~dł d-0 herbaciar
•ti. gdl'!Ae drżący gospodarz z u·nilie nietn
t>·osadz.ił go na jedwa:bnyich Jll()d u&zkaich,
1

0

jej uchwaleniem. Podobne oświadcz1:nia w dy
skusji akia.da.li: poseł Radziwill w imlenlu
Stronnictwa Demokratvczneg"o poseł Dobosz
• eł
mi • )
edst wt 1
(
a ce1 n:e os1a 1 pos 8 aranowP?
ski (PPS).
Po zakończeniu dyskusji projekt ustawy
wraz z poprawkami komisji skarbowo-budżeś
dn
toweJ. przyjęto je ogło nie w drugim i trzecim czytaniu.

•

*

„

W drugim punkcie pori:ądku dziennego .poseł

Krygier (PPS) w imieniu Komisji skarbowo budżetowej złożył sprawozdanie o projek
cie ustawy o zbywaniu i dziedawie oraz o
przekazywaniu na własność związkom samorządu terytorialnego niektórych kategorii mle
nia państwowego.
· Wykonanie tej ustawy dotyczy 80 tys. obiektów majątkowych, z których znaczna cześć
przejdzie w ręce prywatne, umożliwi rozpoczęcie podporządkowania sytuacji majątkowej
samorządu i zmobilizuje znaczne fundusze na
wykonanie planu inwestycyjnego.
Sprawozdawca przypomina, że do pewnego
stopnia analogiczny wypadek zbiorowej sprzedaży majątku państwowego miał miejsce w
roku 1772 - przy kasacie majątku zakonu jezuitów.
Pose! Krygier wnosi o przyjęcie projektu
ustawy z szeregiem drobnych poprawek · komisji s1Carbowo-budżetowe1.
W dyskusji zabierali głos posłowie: Dąbro
wicz (PPR), Nowicki (PPS), Wyrzykowski (SL).
. W !_l'łos?waniu projekt ustawy 0 zbywaniu
na wła·
1 dzlerzaw1e oraz o przekazywaniu
sność związkom samorządu terytorialnego nie
których kategorii mienia państwowego - rnStjlł .w dr~gim .~ trzecim czytaniu uchwalony
w
Przyięto rowniez rezolucję, zalecającą by
or!1a~ach sprawujących nadzór nad zbywaniem.
reprezentowane były
mie~1a pa_nstwow~go
partie pohtyczne 1 organizacje społeczne oraz
dr~gą rezolucję w sprawie zapewnienia budownictwu mieszkaniowemu dla świata pracy
prze~miotów i praw majątkowych - uznanych
za. niezbędne dla celów u:!yteczności publiczne1.
Na tym porządek dzienny posiedzenia w·
stał wyczerpany O terminie następnego posie
d..-:enia nastąpią. oddzielne zawiadomienia.

Reżyser: KAROL LAJ.\.'IAC
Eksploatacja: P.P. Film Polski
Własność: J. Arthur Bank

Film po zejściu z ekranu kin ,.TĘCZA" i „STYLOWY" będzie
kinie „ZACHĘTA".

nani &il':'. że t>dboroa móono zaenąt. Wtedy
9PofrzeLi na siebie 'P'Qrozumiewawczo,
rozsiodłali konia, i rZiucilwszy mu s.no1l
i iPO®zM
koniczyny, wz.ięli czJJimy')
wgląb herbaciarni. Wk•rótte Chodża Nasrc<lin Pocz·11ł slo·dkawy 7.a'Pach o,pium s-traiżrf:cy s.wobodnife odldlawat!i siQ wy-

Domyś.Joal
Ale na mnii·e :iiuii Poira ·wsp-cmmiawszy swoją
O'botk braimy miejsik:iej
na1parzył mu
herbaty i _podał cienką pij.ałę') z chiń1sikiej i ·bojąc Siir::I. że st.rażnicy w każdej drwtiLJ·
mogą go poznać.
wrce!lany.
- Ale gdzież ja u lhcha, d-0S<tam~ 'Pół tan
- Nieźle go witają za mo}e pieni1:1·dze,
ga? O wszechm-0cny lesie, tylekrotnie ła
- J>omyślal Chodża NaSiredin.
P-0borca napił się: herbaty i wkrótce s•kawy dla Ch<>d1ży Nasred1ina. zwróć na
wczął drzemać, przy c1;,ym napeitnił her- nie.go i teraz swoie J)ll'IZYChY'lne -0bl.icze !
W tei chwili kroś zawołał:
baciarnię sapan.i·em, c:hraip·iwlliem ff anw- tlej, ty obe•rwatńcze!
kaniem...
Chodź.a od1wrócił Siię i uj1rzał-na drodze
Piozos:tali ~ście zaczęli roznnawa.ac
hoga·to wyma J.owa•na, arbę, s·kąd u'·rytą,
Stra
sen.
mu
sze1pte•m, ho.iąie się p·rzerwaĆ
żnicy si-edz:ei.: obo•k niego, jeden z wa · 11vliwszy fira-neczki, wyg:Iądał czł<>wńek
wej. dr11i;i z lewe.i strooy i ooga:nfa.li ga·. ,\" bogatym zawodu i drngiim chałacie . .
I za nim ten k1utpiec, czy też wielrnoła,
lązkami natrętne muchy, póki nie przeiko-

-

ujrzał

prywatnym

i gł osowa ć b ę dzł e za
·
ł b k"
gę o im uznaniem

NA TROPIE ZBRODNI

s.tęip.kol\Vi.

W tej ch\vili

0S0b0m

I go z

DZIS PREMIERA!
M Il. SO N
JAMES
w sensacyjnym filmie produkcji angielskiej

I
\"SZy•stkich Siwofoh zima•rtwień. Do heirba·
darni 1Podiecha1ł sam p-0'borca podabków.

okói

llie we
„Nie używając przesadnyr.h wyrażeń -- po wniosek jednak. n!_e jest słwi:ny m;trzcrue ldW~rt~j wszystkich boWLem miesiąc ti:~ os1aga się Jewiedział minister Minc umowy dla uprzemysłowienia oa.uego kraj•1 dnalmwe wydobycie, w m;esią:-a-:h :e~nkh pro
1iukcja jest niższa, cvfry 81 m~:!on6w wyai?by
- jest h.islorycz:ne".
Jeden z korespondentów nqr~nkznv c: h , upie cia w~gla w bież. roku nie os:ąJniemy wydobycia oświadczył Minister Minc - z pewnością jerając się na danych dotyczą-:·1lh
15 dni stycznia, dnak przekroczymy zaplanowanf!' 61.5 miliona
węgla w Polsce, za pierwsze
które w przerachowaniu ro~my"' da„vałyby ton. Cyfr~ nadwyźkt uzaleinlo.na będzie od wy
wydobycie w 1948 r. ilości fil m'1'on6w ton- siłku naszych górników, inżynier/iw, od wydaj
w Toku nośct pracy".
zapytał, czy istotnie przewi:ł tie się
Na pytanie, co zrobimy z ewentualną naclprzewibieżącym tę cyfrę, podczas g<tv i?lan
wyżką, minister Minc odpowiedz~ił, te spruduje 67,5 miliona ton.
Minister Minc wyjaśnił, iż ·akkolwiek cyhy damy ją temu, klo nam za nią nail"f)t•?j za·
zacytowane przez koresponJen~a ;ą słusme, pład.

Ohodża Naisredin,
o'Cl!dz1iel.nie naj.przredni<:jszej p-0ra1n·n~ prz:ygodę

wyświetlany

odez\'\"al się, Chod.ża Nas1uJiin.... J<uiz wiied1ztiał, że \Yohrnie jem

mie •pozootaQ0 bez
w cf~6iej
chwili. skier-ował ku niemu swoje ła<Ska
we &pojrzeii1.ie.
- Podoha mi się ten źrebak - poważ
nie J)Oi\viedz:iał b-0ga•CZ, P.a•trzą,c '.J)()lprzez
Chodżę Naisre·diina z 2Ja·chwytem na gniadego aralb~kiego riwm1l!ka. - Pow,jedz. mi,
c1zy ten źrebak j.e.st na spr?:edali?
- Na świecie niema talkiego 'kon.ia, któ
rego nie moiżna by bY'ło 1kiupić - powi·edział wymii.fafa„ico Chodiż.a Nasredlin.
- W ki-e.sze,ni masz. wi<locznile nri~ wie
le pieni~dz~' - P<Yw'iedzfał bogacz. - Sh1
chaj uważnie. Nie pytam ciebiie, c.zyj jest
ten ko,ń, skąd on jest, i d<o kogo naileżał
pr.zed tym. Nie pytam cię o t-0. Dla mnie
wyista-rcza, że sądząc p-odług twego • zakufi.z.one.go uibranfa. mogę\ przyipuszcz;ać,
że przybyłe-ś <lo Buc·h ary z <la.l·elka. To
dla mnie wystarcz.a. Czy zrozwmia•łeś?

od1Powie.dZ1i: los, jak zawsz;e

- fi.JiżaJI:ka bez uszka.
Cz.iilimy - długie fa.i'lri wodne.

~) Pijała
2

)

. r

Nr 31

j

'

I

Sir,.

1

"'·

<

.L

-- · ~-

..... '

Przep oUJi€ dnle pobo~ną c'!, żvczeń

Berlin
miasto
,,iasn
o
widzów"
Trujqce
woli·
fali plotek
ł Od

źródło złej

sp_ec jal neqo horespondenta

w.

Be.rlinie szukają j~sno'Wlidza. Mi€1Sik.·ań-1
cy. dzie·lmc zach.odruch z zalem wspomunają l!lazw i.siko Ha:r1ussena, k.tóry wprawdzie pI7Jewidział rnzwoj (i ro?;bój!j T:rz•eciej Rzeszy, aJLe nie
zdołal przewidvieć własnej śmierci, ,k,tóra go
SI_Jotkała. z rąk gestapo. W każdym razie „wie!kiego" Jasnowidz-a. dzisiejszy Berlin i!ld•e posiada, j~eli nie liczyć wróżbitów, kitórzy zajmuJ<l • s'ię hurtowo i detalicZ:nie odswk!iwa1I1iiem
oGob, „zaginionych" w in.iew-0li sowieckiej.
Tymczaisem przeciętny berlińczyk -' paai
S<:lmlze'. czy pan Mueller, bardzo pragn_ąłby
w1edZJec, co mu najbliższa przyiszłość przyni~i~ 1 ?aremnie szuka św;iatła wśród ciem~osc1, ktore go o•taczają.
Jeże.li pan Schulze
Jest w dodatku właścicielem po•tajemnej hurtowni ameqnkańsk:iej !kawy i papierosów,
a pan Muc-ller pos-i<1>da jesz-ci-e dwie oca-lrue
od ?omb kamieniczk~ w .sekforze .brytyj&kiim
Ber1ma,
~o
poisz.uk1wama właściwej drogi
przez labirynt wydarzeń stają się bardziej

wśród

0

Glosu

pnz.ewidywań .i ;przep-0wiedni płY111ął ~ U5t mojego ktf.awca, Móry pOIWUływal się (przy tym
na „źródła l!lajpewnd-ejsze", bowiem na ws:zys·tkich swoich reigra1rnicmyich kłi-entów. _Do1W1iie<lziia•łem s:ię więc, że: trzydzieści tysięcy ;rolbot:ni.ków umaoni-a linię Magtlnoita, że cały sata,b
niemieckkh fachowców pra'Ouje bez wytchinie:nia dla Amerykalll nad produkcją V 3, V 4
i V 5, że Ros.janie gromadzą w.ie·llcie siły na
Syberńi, zaś Ameryka aiod:mimowała Alla~kę,
że :komuniści <Jicą :porwać k.Tóla Jel'Zego d o-pa-

Robotniczeąo" J

w d.ramatytC1lllej soetn.ie, czai 6ię i czolga hHle.row:siki gad,. w oc:zekilwa!llliu 'l'ydMo il.i do.jr.zeją
wypadki do chwi,J,i, llciooy moma będ7lie wy6'1:ąpić 'MlO'W'll na świ>alt.łio d~i·elilJlle, zrzucić maskę „demoikrr-aty" i
11aiwofoć l!la całą Biwl!lJę:
„Westtleuts·chla.nd erwache!"
Badałem źródł•a, gdzie tworzy i>ię :z;atruta
propagainda, iintere&ując &ię, czyim ~eź celom
służy? Od,powiedź =a>l.a:ziłem w prasie zaohodillio-niemieokiej," w pra'Slie sohumacherows.ki·c h
socjaildemok:ratÓ'W li w prasie 'bawarskiiej Muel-!era: we wszysliklich tyioh dzienrukiaoo, ja!kby
1rna !komendę przebija l&i·ę U&ta'Wliomie Jedna
~ ta sama :nUJta: llli·oohęci (żeby nie- po1wied-z.ieć
n.iJeinla.'Wiśc!) :praecilwko Wschodowi i g•rzmiące
n:i€ikledy jak giroźba, żądamie pow.ro.tu do
Wooclarwli•a, do Sz<:'becina, do Gdańska.
,/Draing gegen Osten" ;i II·ew.iz.jollllizm. Sti'l!re
w.idoiwisko iw nowym wykonaniu d iprzy nowyich alktoraoo. Tylko 1Ieżyseria diail:>lo podo'bna do dawmej (in.iedawnej?) . Dodajcie ty•lko
pamiętny z hitlerows'k.ich ga-uet slogan: „SIEG
ODER
BOJ.SCHEWISMUS", a
bę~y.„

:nować W.ielką Bryitandę.„
Krawiec bladł d czerwJeiniał kJ.edy •OO mów.ił, a •ęce mu się trrzęsły ze :zide.ner:w(]Willllia,
taik da:.Iece wierzył w zasłyi;'Lamie na mieśde

bzdury.
·
· Tego rodzoajw opowieści są od n.iejalk.iiego
<:zaSIU cMe'bem cot.z.:i,erunym xachodruioh aekforów Berilina.
Udręcz:eni
„wojrną :nerwów"
mieszkańcy rano pakują swe mdlllat.ki, a wieczorem znowu 'l'oopaikoiwują; „wojnę" jak i regc.rączkowi>.
formę waJutową :pr.zep°'w~da Siię oo dŻień n:a
. Fala plotek najbairdziej niedor-uecznycli dzień następny, a wieczo.r€m 7lllOWU &ię odra1 pa·nika_rs,~ch ro-dzi się w Berlinie co d7liień cza.
Zaś poza tym wszystkim,
jalk widmo u źródła.
LEOPOLD MARSCHAK
z ra-na, i·uz po tym, kiedy domornśli P°'litycy
i strategowie zdążyli przewertować dz.ilenniki
wszystki-ch czterech isekJtorów 1 posłuchać komentarzy trzech głównyich berliński-eh radiostacji; w południe, kiedy w kawi.are.rukaieh
śródmieścia usta-la się „kuI'Sy" wa>l.ut, fala poŁóM posiada ollooło 2 tysiące nieruchomoNa przedwczo1Iajis-zyrm posiedzemu Sejmu
gł06ek przybiera na ·istle, 7iaś na wieczó.r do ·
piero opada, ku wielliemu zdziwi•eniu wszyst- uchwa-lona została - jlćllk już o •tym do1I1i01Si- ści, naid:a,jąoych się do 6'1'Zedaży. Są to w przeus·tawa o sprzedaży domów ponie- -wari:ającej aęści do.mkii na peryferii.ach mias-ta,
kich Schuib:ów i MueHerów, ie oto upłynął liśmy jeszcze jeden dzień, a nk 61ię okrop'!lJe9'o nie mieckich.
wyłą-cmie jedno- dy.ru, najwyź·ej trzyrnd:ziiilllle.
Ustawa ta przewJduje dwa sposoby sprzedc1ży
wydarz}"lo:
Trze-ba lu Z-Oznaczyć, że platność za nie rozło
Od następnego rana histo,ria jedna!k pow.ta- .nieru-chomości: tam, gd'llie domami po.niemi•ecrza się od nowa z ni.e<:o tylko zmienionym kimi administuje Zarząd Miejski, on będ"Zie żona będzie dla nabywców, rekrutujących się
wa,riantem: na całej przes1~rzeni Bel'lina, od doiko:nywał sprzedari:y! w tych miastach, gizie ze świata pracy, na długoterminowe raty.
Sprzedaż powyci:.szyoh ni1eruiehomości
ma
Zehlendorfu po Cha.rlottenburg, w ko.I~jce admim.istrację spr<l!wuje il.n.ny mząd, spne:daży
podziemnej i w iko•lej-kach przed &kl€-pami, doikonywać będzie Okręgowy Urząd Liikwida- dla :naszego miasta kiaip.i•ta1ne zn<tczellllie. Boirykający S!ię z trudnościami fim.a1D1S01Wymi Za.rząd
w tramwajaoo i przy powita.n~u w biurze ikiI'ly- cyjny.
W Łodzi, gdzie nieruchomościami pon.ie- Niemchomoś-ci Opuszczonych ~ Pornu-conyich,
żują się pełne trwogi za;pyitani·a:
- Czy pa,n wJ.e, c.1 powiieciz.ial wczoraj ipu.ł· mieckiimi administruje Zarząd Ni•eruchomości po s1przedaży taik duż.ej iJoś-ci obiektów,ebędzie
Polrl.uco:ny.oh i Opuszczonych, on rozpocz..n,i.e mógł przeznac1,yć uzyskane w ten spo1Sób sukownik X z komendantury sowieckiej?
- Czy pan słyszru, jak się wy.r-aził prze'Z w l!la.jbiiższym czas-ie sp.rz·edaż domów ponie- my na 11emo!Thty wszys-tkdch po.z-0s-talych w jego ad1mill1istracji domów. ·
mi•ecltich.
radJio arneryka1i'5iki generał Y? !
- Czy widzi-ał pam w „Sorii·aldemoJcr;acie"
notatkę, że wstrzym.a,no wysadzaniie bUfllk,rów
Jedność dz iałania
przeciwl-Otniczych? !!
- Wstrzymano?! Co pan ipowiiel To 7inaczy, że.„ (dalej szeptem).
- Ma pan rację! To okropne!!! Ja w.mie·
rzam„. (dalej bardzo cichym szept-em).
To, ż'e ws·~rzymd'Ilo rouadzanie bun.krów
ZQ5t-alo s.powodowa.ne 'kolniecmością uchronie„W celu realizacji wspólpracy i ideo- wyłonią się ja:k.ieś spo1ry między PPR i PPS,
nia dro.gich szyib w sąsi·edn.idi kamieni-ca.eh,
wego zbliżenia między członkami obu lub z oka:'Ljd moczystyich świąt. PodobJJJie jes~
us.zło uwadrze „pol4tyików"·.
partii, kierownictwo z.a leca wszystkim też w PZPJ li G Nr 1 {dawniej „Fin1S1ter") .
Wzburzone fa'le panikairstwa, wywołane
organizacjom odbywanie wspólnych zeW dniu 15 stycznia odbyfo stlę we wsponmiaprzez powódź pe1nych te."l.deincyjnego kłam·
wspóbne zebranie cziłomików
brań i posiedze1I, organizowanie wspól- nych zalk!l-adacll
s·twa „wiadomości" dotan:ły aż do moich dr.vwi.
nych wystąpień i imprez o charakterze PPR i PPS, na które ;pll'Zybyło rÓ'wni,elŻ wJ·elu
Było to l!lazajutrz
po o'{>uibil!i:kowaniu uchwał
politycznym i kullt1ralnym, wspólne kon- bez~a.ntyJnych rn1boitnilków i na kJtórym ki-lku
kolllrferencji f.r.a!!!lktfurakiej: ikira'Wlioec (z.resztą
ferencje aktywów partyjnych, dyskusje p,raioowlbiików orarz oałe oddziały przystąpiły
starszy człowiek, byiły wre&ciciel wie11k;i,ego zaideowe itp. Nie hamując-własnej akcjJ do współzawodn.ictwa.
kładu), k•tóry przysrz;edł do mnlie, aby 7Jalbirać
Tow. Baranowicz, tkacz · pluszowy, wez;wał
wychowawczej opie partie organizują
do naprawy mój, nieco jlUŻ sfa:tmowany
wspólne kursy polityczne 1 szkoły par- wtedy do ws.półzawodJlJirctwa w farueliliu wszypłaszcz, z miińą pełną 6kupiiem.i·a i ta:jemn!iczotyjne dla członków obu partii. Szczegó- 5'tk!ioh.robq1tn:iików. swego oddziału tkailnię korśoi oświa·da:ył:
Tow. Brylski (członek PPR), brygadier
łowe formy wspólpracy ustalone zosta- 1oiwą.
- Będzie ito ostatni-a robota, iktórą wyikoną wspólnie
przez kierownictwo obu praędza11ni, tow. Stasiakowa (czł. PPR). tow. Łu
nam w Berlimi-e. Ale po.tem - ScltlU1SS!
kasiewicz, przędz111lndk, low. Su.rowiecki (cz.ł.
partii.
:- Co się stało? Chce IPal!l uiJ.cwiidować praObie partie zmierzają poprzez CORAZ PPR) b~alkar.z, tow. Drożyński tkacz kort.ocoswinię? P.rzederi: ma :pal!l, o ile wi,e m, me.złą
SCISLEJSZĄ WSPÓŁPRACĘ I IDEOWE wy i tow. Aleksanderek (-czł. PPR) oświa,dczyLi,
kl1ien•te-lę, samyoh o•fic,e rów aJ•ianckich„. Więc?!
ZBLIŻENIE DO OSIĄGNIĘCIA PEŁNEJ że p.rzyistęptłją do współzawo.diI1ictwa i proszą,
Sp-0jr.i:-a1ł na IIIJILie niemal z wy.razem pol~.to
JEDNOSCJ ORGANICZNEJ PARTII RO- by z obeonyich ooho.tniczo &tanęl.i ina ich wewan1a w oczach i dodał rlllllilŻając głos:
BOTNICZYCH". .
mYal!lJiie. Zgliosiili się bezpairtyjm.i, tow. tow.
- Ja. już straciłem dwa domy w Ber11nrie,
P.ll!rukt szósty umowy o jedno.śc.i dziialainia A •o oa Geller, Kazimierczak, Bartczak, Szymc!lek
• brzed w Hamb1l!rgu. Chyba dość! Ni•e zamie~ czek·ać tu na trzecią wojnę, Jadę !Dla Za- mliędzy PPR i PPS, zawartej 28 1isto,pada 1946 <Jora:z wszyscy birai!rarze.
Po upiywi-e piębnastu drui zwrócilioŚ.IDy się
.rOlk,u, jes•t puruktem wyjściowym óla realizacji
cllódl
- Aha, więc o to chodz:il Wderiy pan całoik6z•tałtu umowy. Niestety, nie we wszyst- do towairzyszy z prośbą o d;n_fo,rmaicje; chcie·Liś 
w wojnę?! Tę itrzecią i tę „n:ieuniJ.cnil()IJlą", nie- kim fabrykach i dnsty•tncjach reailizują towa- my ISlię dowiedzieć, jakii j~t p;rzebie.g współ
zawodruidwa :i jailde są jego wyruik:i. Okazało
rzysze tę umowę w codzie!llilej współ.prtlcy.
prawdaż?
Są takle z• 111kłady,
w których wspólne -ze- się jednak, że i!llikt z aiktywu PPR i PPS nie r;laPotrąciłem !kamyczek, kitóry wy-zwo.J:ił lawinę: w ciągu następinego kwadramsa sied:zliałem b.r·an.ia aktywu· PPR i PPS odbywają się jedy- li•rntereoował 61ię p.rrzebiiegiem współzawodnic
jak pnyilmty do f01te!la, gdyż .istny •poito.k słów, niie w dwóch wy,padkacll-, a mli'a/nowkie, gdy tw.a, a!llli losem WS1pólzawodniczącyich. Ba -

Wicepremier Korzycki i min„
Dąb-Kocioł w Łodzi
Na III Wojewódz;ki Zjazd Statutowy Stron•
nictwa Ludowego, przybędą wicepremier Koorzycki Sekretarz Generalny SL, min Dąb-Ko
cioł, dotychczasowy prezes wojewódUci oraz
szereg innych osobistości repreze:ntujących
władze polityczne. /
Zjazd odbędzie się w sali Wojewódzlklej
Rady Narodowej przy ul, Ogrod'JWej Hi, PO'C'Zl\
tek 0 godz. 10-ej.
Zagajenie wygłoszone przez min. Dąb·
Kocio:!a, powitanie .Zjazdu przez prezydenta
Stawińskiego
i przedstawicieli partii polity•czrnych oraz· czl:ść referatu wicepremiera Ko
rzyckiego będą nadawane przez radio.
Wstęp za zaproszeniami, które zostały już
rori.esłane.

Po zjeździe
artystyczna w
z łowickiego.

Zmiany strukturalne w„Cetebe"
Ek.5'portem wyrobów włóki·e!ll!lllimycli za gra·
Jilicę zajmuije się „Ceitebe" Bimo Eksp0irto·
we CeruLra1li Tekstylnej.
Struktura Ce.tebe w rocrm ubiegły.ID oiplierafo się na zasadzie układu poziomego. Cete!be
po,d1.ielone wi~c było .na szere.g 6ekCJi. Zada·
niem każdej z sekcji była obsługa po limii ca·
lego ~rzemysłu włókie=iczego jednego .rymku lub też kompleksu iry.ników zagitaJiliczJnycli.
O rganizacja .t.a :nie była praktyczna. Trudno
być jednocześnie facho·wc.em we wszyisbkiiclt

2tysiące domków na sprzedaż. wŁodzi
Już wkrótce będzie można nabywać poniemie!kie niernchomości

godz. 17-ej nastąpi część
wykonaniu zespołów „Widi"

0

branżach przemysłu włóldenniczego
i często
-zda'!'z:a się, że pracownik, dolSikOIIl111le oriem.tuj.ą
cy się w zbycie wyrobów bawełini<łillyieh, i!tlę

zna się na wełnie, ~onfelooji czy wyroibaoo re •
sz.tuczmego włókna.
Tyrmcza.sem od prac.orw.niików Cetebe żąda·
no wioefokierumik,owości w pracy, oo, raecz
pvosta, ;pr.zyczY111iło się do o'lJ.niżenlia jej po~o
mu.
Obeonie przewiduje się specjailwację M!aho·
wą praieownilków Ceitebe. W tym celu utworzone z.ostaną Biura Br1llllŻowe. Będą one 7ia}mować się z.bytem tylko po lim.ii jedn.ej br~
ży.
Dopiero w ramach ·b iur utwoil'ZOille zosta·
ną .referaty dla pos:oczegóbnyah rryiników.
Nowa struk1ura orgalllliza-cyji!!a p.rzyc:?JYllli
się
do wybitne.go podniiesiel!lJa kwaJlifilik.aie.łi
i kadr prncown.ił<:ów Cetebe i do d111lsZ1ej fob
specj111lizacji. Umorżli-wii -to Ie_ps.zą, ban:id?!.iej fu·
chową obsługę .rytników zaigril.allcznych.

to podwalina naszej pracy

Ku uwadze Komitetów PPR i PPS
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Os tatnie dni Hitle ra
(ciąg dalszl))

Sa to mapy linii fr-0p.towych nad Odrą,
upstrzone czerwonymi i błękitnymi znakami.
Jest tak pochłonięty, że mnie nie widzi.„ Gdy
lekkim kaszlem przypominam mu, iż jestem w
gabinecie na jego wezwanie, obraca się wreszcie w moją stronę_
Wygląda na bardzo zmęczonego i stroskanego. Ma zapadnięte oczy. A jes:tcze nie tak d~wno ten niewielki Jowialny człowiek prawie
zawsze odznaczał się pogodnym nastrojem.
Lubił żartować.„ Jakimś dziwnie metalowym
głosem prosi mnie o to, abym połączy~ go z
generałem Burgdorfem. Po pauzie doda1e:

Iwinem

piętrzą się na dolne) półce safesu,
znajdująr:ego się prawie obok mego, biurka.
Leżą tam również cygara, przeznaczone
dla
gości.

Po powrocie do poczekalni

podnoszę

słu-

chawkę 1 zamawiam żądane połączenie
. P? kilkuminutowej roz~now1e upew.11am się,
Je d.~stanę. Idę do_ adiutanta. generała. Jest

z:

mm moi dawny znaiomy baron Freyta!f von
Dziś
rano oznajmił mi, że
Armia Czerwona przeszła do gwałitownego
atak~, poprzedzając go szalony~ ogłl:i~m artyleryJskun. To było rano. W tei chw1h dochodzi już prawie dziP.sląta . Nie wiem, co się
dzieje obecnie na ftoncie. Informacje są coraz
TELEFON DO BERCHTESGADEN
Chci ałbym wresz:.1e wiedzieć, ,--, myś l<1 ro- szczuplejsze i rzadsze Domyślam się, iż prabić z kwatera sztabu? Przecież musimy się wdopodobnie połączenie telefoniczne z fronprzenieść .. Aie dokąd? Może uda się też do- tem jest uszkodzone. Ale na to nie m:i już
rady„.
stać połączenie z Bercht€sgadenem1
Gdy jestem już w drzwiach, generał poNA LIND ODRY TOCZĄ SIĘ WALKI
wiada :
.
W myślach mi przebiega, źe na linii Odry
- Pros7ę zawołać do mnie Freytaga.
nie
zapomniicie o szklance venuuthu dla mnie„. walki toczą się nadal. Mam tam sporo przyjaTen vermuth, zwłaszcza biały, to ulubiony ciół i kolegów. Podświadomie, porównuję ich
jego napój. Pije go obecnie coraz w~ęceh: los z moim Wiem z doświadczenia, jak cięż
Prawi~ bez prz~rwy. Wiem o tym na1lep1e1, ko jest im obecnie„. o ile, naturalnie jeszcze
gdvż za-wiaduię podręczną piwnicą. Butelki z żyją„ Znam doskonale, pamiętam te straszne
Lori~ghoven .

chwile, gdy w wb;ze huraganowego ognia usipaznogciami, rękami, nawet zęba.mi:
w ziemię, szukając schronienia przed
tym piekłein na ziemi. . Lecz to była nie moja ziemia, ojczysta i święta, ale czarna gleba
bezkresów Tosyjskich„. Teraz jest już inaczej.„
Jednak tu, w atmosferze beznadziejnego 1
biernego oczektwania czuję się dale~o gorżej .
My, młodzi, czuliśmy się lepiej w ogniu walki„. Tu jest wszystko przesiąknięte beznadziejnością i pełnym
rozpaczliwego smutku
nastrojem zbliżającego się końca„. Tu czło
wiek czuje się ·osamotniony i zatracony w otchłani rozpaczy„. Na fronde żyliśmy wszyscy
wspólnym życiem 'Byliśmy razem i po walce
łączyliśmy w mocnym uścisku nasze ręce na
dowód tego, że Jeszcze żyjemy, że jesteśmy
wciąż razem„. I to właś·::iie dodawało nowej
otuchy i nowych sił.., ·Coraz głębiej odczuwam swoje obecne osamotnienie.„.
Staję zamyślony, pogrążony
w milczeniu.
Obok mnie - Freytag. Jest, również poważny
i skupiony. Prawdopodobnie ogarnął go ten
s-am nastrój co i mnie„. Freytag von Loringhovem - to trochę wyniosły, zawsze elegancki i przystojny oficer sztabowy. Jest wyso'.:dego wzrostu, ma monokl w oku, starannie uczesany przedział. pachnie dobrą wodą kołońską i dobrym tytoniem„. Dziś ma niezwykle zmęczoną i dziwnie „pustą" twarz„. Trudno odczytać z jego lodowaty,cll -0czu, -0 czym
wł-aściwde myśli„..
.
J>. c. n.
łowałem
„wejść''

I

'!lawet n.ie znano liich nazw.isik!
„Bez pmtokółu - nie arienlf.uj.emy się"
stwi.ei:dz.ili so!lidairn;i e towiairzysze. : Przy 1111aszej
rozmowJ·e obecni byli kie:mwl!licy olbu ikół:
tow. Stanisław Garczyński, sekretarz kola PPS,
[ przewodn:iczący Raidy Zakładowej, tow. Leon
Oleksiewicz, zas•tępca sekretarza ikore P!PiR
i członek 6-tiki międzypa,rtyjnej, tow. Moraw8ki
przewodniczący
koła PPS,
WJ111cooty Km-bowiak kie.rownlik personaiLny, tow. Janioo
Stasiak - zgrzeblarka, crl. PPR i czlłoatkimli
szós·tk•i międzypaJrtyjnej, BarooowJcz ZygmWllf,

>tkacz, Kazimierz Łukasiewfoz, p.raędre-IIIllilk.
Rzecz prosta, że o prnebliegiu W151Półzlaiw<>1d

lllictwa podmfo.rmować nas mogli tytlko ostaitmd
:wymienlieni towilJI'ZyS'Ze, któny bez·p0<ś:rednio
biorą w nim udział."
- Współz~woidinictwo Wtl'e - os'Wdialdiczy.li
oalli.
Napewoo osiągtllliemy dobre wymliik:i.
Od 15-go począwszy nikt oo. cib:Wli·lę IIlliie oidooodz-i od W•al'SZ!battów. Ni-e porLWalają solbiiie ll1ID'
wet na papierosa. Na 1Jkamiacli WW'f&'!Y
wspólzawodnii-czą
- ;pepe:roiwcy, !Pe;peoowcy
i bezpartyjni. Je.sit kollliiec zmiallly, gdyby llllie
.OO, lllli-e przys-ul!ibyśmy tutaj n.a.wet .III.al p'ięć mi·
:nut.
~ Do współzawodniictwa się n•ie w.trą.oaany,
od t-ego są kierownlicy d aiiajsbroiwle - pOIWiiie·
dział naan
>tow. Garczyńslk:i, p.rzew.odln.iiczący
Rady ·Z•aikła-dowej :i sekiretarz !koła PPS.
O tym, jaik lllliesłiuszm!e }est itaikJte stanloiwll&ko, św.iaidczą same ~akity. Czy !kJarżdy majsite«'
.i k1i-e.wwn.ik jest z.arazem 01IgamJi'Ziailxl1Ie11I1 ws:pół·
zawodnkt.wa? Jas ne, że da!l,eko llliillll do rego.
Natomia~I mus! nim być
każdy
peperowJec
każdy pepe,<owiec, zwłaszcza aktywjsta.

i

Ist111iejąca

szóstka międzypaintyjna zbiera
tylko sporadyc.mie li oiprócz oJoolliczn<IBciowych aikatlemii czy zeb.rań llllie 01Igamdiruje niczego.
- Sporo mamy już 'POZa so'ią. Gdy nikt
z nas llliie chce kłótni, to li kłów llllie będz.i,e.
Waęc poco zbi€111ać szós•bkń miiędzyp-air.tyj:ne? ~iw!i się Low. Oleksiewicz, członelk itrójki PPR.
I my się dzJiwJmy. DzJwiimy stlę item.u, 2e towarzysze nie TOZUJ!Dieją dsto1ty 'W5pólipre.cy oihn
partii.
Szó&bk<i międzyparityj;ne llllie mają plami pra·
cy. Punkt szósty umowy o jedniośoi dzliałallllia
„wisi w powietrzu". Jest to bezwzględnie Wlina komHetów dziell!lJ<:-owy>ch. P.rzymał to
zr~tą obecny podczas 1Ioamowy tow. Kubiak,
cz.tonek Komi•tetu PPR Sródmiej/Slkiej Lewej.
Piszemy o tycih sprawach :nie po to, ~
oczerniać towairzyszy x PZPJ!LG. Pisz-eany o tych
isprawacli :po to, by naid m.aiszymti spostmeiietnliami zasta1no wHi się ;i wy'Cliąg;nęltl rw.nfi.os'kli niie
tyll«o oni, illle i inn:i, pl'ooorwruii(;y !iminyich fa.tirylk.
P1sz.emy ;po to, aby w pen zr.eaJllrzoiW<ma
\Stała umo.w<l o ieduości działa/Ilia iPPR li PPS.
·
8. Beatu1. .
się
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Dziekati Wydz. Farmaceutycznego U. L.

Historia. farmacji i .nauk farmaceutycznych wPolsce
_Dziś, w sobotę, 31
poswi<:cenła nowego

Yo

styc1mla,
Zakład11

sied:dt.>ą je.st obecnie Łódź,

postanawia, iż „nikt lilJlmacii otworzyć nie mo cy swej „źródła mineralne w Królestwie Galiegumlnu 1 zaśwladczevią tejże komi- cjj i na Bukowinie, Lwów 1849" podaje on opi
sj1 Pierwsze katedry farma~eu~yczne na uni- sy i analizy własne 162 źródeł mineralnych w
wersytetac.h P?ls~lch pows\a)ą Jetłnorześnie '!i Polsce. Imię jego jest znane balneologom -::a·
Kra~owie i Wt!01e w 1782 roku. Y./ Krakowi2 łej Europy i pr1ynosi zaszczyt farmacji polTrzecim źródłem wiedzy fi'l"maceutyunej nos1 ona nazwę „Farmacji prn~tycznej i farma skiej.
w Polsce byli aptekarze prywatni, przeważnie kologii". Zajmuje ją od 1782 do 1793 roku
Nowy okres dziejów farmacji polskiej 7 a·
cudzoziemcy. Polacy byli zawsze i są narodem aptekarz krakowski J~ S~asler, a od l800 do czął się w Polsce po wojnie 1914-1918 roku.
miłującym i szanującym wolność oraz naro- 1825 magister farmac11 Jozef Sawiczews).(,t.
Zaborcze rządy
d
·
· db ł
dem bard10 toleran-:yjnym. Dzięki temu Pol· Sawiczewski był nie tylko dobrym padago- wói' nauki· pol•kpi·erJ~ea wwot1ną med la ~ fo roz·
·
1
·
i
·
·
·
ym
rzę z e i · arma·
ska była krajem. do którPąo chronili się cu· g1~m, ecz rown e~ pionierem przemysłu che· cji. Studia farmaceutyczne trwały zaledwie
dzoziemcy, wypiP.r<'ni ze swych krajów wsku· m 1czno·farmaceuty .znego.
dwa Jata i nie dawały najwyższego tytułu natek. prze>śladowań reliqiinych !ul> poJitycznvch.
Godny.m nas.t~pcą ojc~ b'łł syn mgr.. Flo~ ukow~~o t. j. doktora farmacji. Wskutek tego
Wśród tych duchów przekornvch byli również rlan Saw1cz~wsk1 (do r. 1859), który zalozvł 1 zdolnie1.si farma :euci uzyskiwali
tytuł nauko·
:zęstokroć Judzie wybitni. Historia ty<'h 1pte· wydawał pismo 'laukowe „Paml~tnlk Pasma· wy na innych
wydziałach, a przez to ginęli dlł
karzy prywatnych. któr7y o~iedlali się w Pol· ceutyczny Kra!rnwskl (IA34-1836).
farmacji.
sce i wywierali olbrzymi wpływ na rozwój
Vv
Warszawie
zostaje
założona w 1809 roaptekarstwa w Polsce, jest dotychc1.as naj·
ku Szkoła Lekarska. Na ka~edrę ,,FarmakoloREFORMA NAUKI FARMACJI
mniej opracow11nym d7iałem. Dla aptek wielDokonano od:azu zasadniczej reformy.
kopolskich opracował len temat aptekarz L. gil i Farmacji" zostaje i>owołany aptekarz
Kóstrieński w ksiąl.re: „Materiały do hist<5rll warszawski .Jóże.f Celiński, członek Warszaw- Jako warunek niezbędny do wstąpienia na stt
s~iego Towar1ystwa Przyjaciół Nauk i autor ?la wprowadzono pełną maturę, studia przedł-...
aptek Wielkopols:kh". •
pierwszej farmakopei polskiej „Pharma· zono ~o la! 3, a od 1929 roku do lat 4, wpro
PRZYGOTOWANIE NAUKOWE APTEKARZY copea: Re~ni Poloniac, 1817 r." Na skutek po· wadzaiąc Jednocześnie najwyższy tytuł nauwstania hstopadowego rząd carski. zamyka i kowy doktora fannac1·i. Oddział" Farmaceu·
p ierwsza, ingernn:ja państwa w sprawy k asuie
· zarowno
•
umwersytet
·
• jak i tyczne utworzono,przy wszystkich..
' 5 uniwersy
Wllenslti
przygotowania naukowf'go aptf'karzy 'zaczyna \Varszawsk.ą Szkołę Lekarską. Wprawdzie w tetach. 'vV roku 1926 Warszawski Oddział Far·
siQ w Polsce w poc1ątkach XVJI-go wie'<u. 1857 J?OWs~aje w '"larszawie Aka. demia Medy· maceutyczny został przekształcony na Wydział
Mianowicie Sejm Koronacyjny w roku 1633 ko-Chirurgiczna, przekształcona później w tzw. Obecnie RU\(! Polski Odlodzonej wykazuje jewynosi uchwałę, mocą której nie wolno ni6:o Szkołę. Główną, ale. i ta na. skutek powstania• ncze wi(tkstą troskę o rozwój polskiej farma•
mu otwierać apteki bez złoienia egzaminu i styczmowcgo zostaie zamknięta.
cjl, albowiem stwon:11ł ai 7 wyiszych uczelni
otrzymania zaświadcz1mia Wydziału Medycz·
farm~utyczn_ych 6 Wydziałów farmaceutycz·
.nego Akad1>mii Jagiellonsklt>.j. W uchwale po·
ŁUKASIEWICZ I TOROSIEWICZ
nyc:h przy umwersyteta-:p. (w Warszawie Lubwiedziane jest również: „Czeladź aptekatską,
O ile farmaceuci francuscy, niemieccy,\ li1_1ie, Lodzi, Krakowie , Poznaniu f Wrocla·
to jest tą, która lekarstwa komp<muje 1 na sz:weddzcy .położyli .w c_ią_gu XIX ~ieku olbrzy 1 wiu) i ?~dział Far;n~ceutycz~y przy Akademii
miejscu pańsk,Jm wydaje, także obligujemy, m1e zasługi w dziedz1me -:hem.il oraz nauk I Lekarskie i w Gd~nsku. Studia farmaceutyczne
aby corok in examine la.gali bywali w stycz· farmaceutycznych, to o farmaceutach polskich j ~ Polsc_e po~tawione są bardzo wysoko, maa
. „
.
.
.
.
.
.
.
. n.e wyzej niż w Anglii lub Ameryce. Zada·
n~u • W r?ku 1645 2osta1e utworzone Colle- prawie. s~~ w tym okr~sie me slyszy. A J~d-1 n~em naszych uczelni farma-:eutycznych jest
gmm Mechcum w Poznaniu, a w 1682 Kole· nak mtelis~y .w XIX _wieku dwu farmaceut~w, me tylko przygotowanie personelu kierowniginm MedyC1.11e w Warszawie, które przepro· którzy wme.śl~ powa~ny w ład do skarbnicy czego do aptek lecz w pierwszym rzędzie przy
wadzają również kontrolę przygotowania apte ogólnoludzk1e1. Nalezą do nich: Mag. farm. gotowanie chemików i fytochemików fanna·
karzy. Niestety, państwo nie troszczyło się Ign~cy Łukasiewlcr, pw:mier przemysłu nafto· ceutycznych, którzy potrafią stworzyć rod.zimy
jeszcze o stworzenie odpowiednich szkół dla~ we.go i twór-::a niekopc~~ej lampy naftowęj prz~mys~ chemiczno-farmai:eutyczny i wytwaa~tek<J.rzy, a jedynie kazało im składać egza· Ju~ V: roku 1854 wyw1ozł Łukasiewicz do rzac 1E'k1 z własnych surowców. Dziś jest rzernma przy wyższych uczelniach, uopiero utwo· W1edma 300 cetnarów nafty. Nafta amerykań- czą wręcz przykrą i uwłaszczającą naszej du·
rzona w roku 1775 Komisja Edukacyjna, będą· ska pojawiła się na rynku wiedeńskim dopie- mie narodowej, źe najpotrzebniejsze leki
-::a swego rodzaju pierwszym w Europie Mini· ro w 1862 roku.
otrzymujemy w postaci jałmużny lub kupuje·
sterstwem Oświaty, opracowując programy
Drugim wybitnym farmaceutą polskim był my za „:uwawą" gotówkę. Otóż ambicją i naj
Akademii Le6:arskich, zaprowadza w nich wy· aptekarz lwowski Te().(for Torosiewicz, badacz gorętszym pragnieniem naszych obecnych wykłady chemii, aptekarstwa i farmakologii oraz źródeł mineralnych w Polsce i Austrii. w pra· dz!ałów i oddziałów farmaceutycznych jest roz
woj farmacji polskiej Polska stanie się spk:hnem surowców le~kzych dla Europy, a ui
Opera wroclaw.1ka w Lodzi
lal kilka wychowańcy naszych uczelni farma~
ceufycrnych stworzą nam rodzimy przemysł
chemiczno-larmaceutycmy.

Wydział

FarmaceutyC?:ny U. Ł. obchod1i uroc:rysfość
Chemii oraz 40-lecia Kola Studentów farmacji które·
'

Farmacją naukową

nazywamy ~espół nauk
o. wytwarzaniu, badaniu i przyrządzaniu !ekow. Farmacja jest rodzoną siostrą medy:yny.
z którą niegdyś była ściśle złączona.
U ludów stai oży tnych, np. Babilończ'rków,
Żydów, Egipcjan, medycyna, t. j. nauka o le·
czeniu i farmacja, t.1. nauka o leku znajdowa·
la się w r~lrnc~ kjpłanów-JP:<arzy. U starot.yt·
nych Grekow JUŻ na 600 lat przed naszą erą
medycyna kapłańska nqląpiła miejsca .medy·
~ynle świeckiej. Do najwybilniE'jszych lekarzy
owczcsnych należał llipok rates urod21ony w
460 r. przed Nar Chr., uważany za „ojca" me·
drcyny współczesnej. l.ekar:i:e w staro:i:ytnej
C1ecji oraz Rzymie zajmowali się jednocześ
!11e leczeniem i przyrządzaniem leków. Ale ·uż
o~oło X-go wieku naszei ery zaczyna się w
Europie rozdział między medycyną i farma·
cją spowodowany ogromnym wzbogaceniem się
arsenału wiedzy lekarskiej i farmaceutycznej.
W .k.ońcu VII-go wieku pojawiają się na arenie
dziejowe1 Arabowie, którzy zagarniają pod
swą władzę Azję środkowa · zachodnią aż do
Indyj,. całą pó~:iocną Afrykę, a następnie w
Europie: Sycyhę, Wyspy Balearskie i połud·
• ,niową Hiszpanię. Arabowie prowadzili ożywio
ny handel z Chinami, Wyspami Malais•dmi
oraz Indiami, t. j. krajami o· starej i wysod:iej
kulturze. Stamtąd Arabowie przywozili :wwe
rośliny, produkty
i leki, których starożytna
Europa nie znała. Z tych odległych krajów
Arubowie sprowadzili nie tylko nowe surow·
ce lecznicze, ale nawet nowe postacie ieków,
jak np. syropy, słodzie, pigułki, wody aroma·
tyczne i olejki wonne. Arabowie nauczyli '.'las
sztuki destylacji. Dotychczas mamy w ~ęzyku
naszym szereg wyrazów pochodzenia arabskiego: cukier (ar. szukar), syrop (ar. szarap),
ulepek (ar. julep)
kamfora (a.r. kafur),
alkohol (ar. al kohol)', alembik (ar. al ambik),
alkali (ar. al kall). Dlatego od czasów arab·
skich zaczyna się w lecznictwie rozdział mię·
dzy właściwą medycyną i farma:ją. W poludniqwych Włoszeci1 już w X-ym wieku spotykamy samodzielnych lekarzy l aptekarzy (confectionarii). Wreszcie w roku 1224 zostaje wy
dany w Neapolu przez cesarza Fryderyka II
edykt zabraniający wyraźnie jedno;;zesnego
zajmowania się leczeniem oraz sporządzaniem
1 sprzedażą leków. Zostają zabronione nawet
spółki pomiędzy lexarzami i aptekarzami. Jed·
nocześnie ów edykt wprowadza obowiązkowe
egzamina dla lekarzy 1 aptekarzy przy Akademii Lekarskiej w Salerno. Owa akademia w
Salerno była pierwowzorem późniejszych \mi·
wersytetów europejskkh.
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„Halka'' dla przodowników pracy

Obchód

św!ęta

Armii

Radz ·eckiei

w dniu 23 litego

POCZĄTKI

Wojewódzki Oddzial Towarzystwa Przyja!·

Początki

ni Polsko - Raidzieckiej na terenie ł.')d~i i ca-

SZTUKI LEKARSKIEJ W POLSCE
grecko-rzymskiej sztuki lekarskiej
(z dodatkami arabskimi) przyniosły do Polski
zakony .klasitorne, zwłaszcza Benedyktyni, a
później Cystersi.
Klasztory miały swych braci infirm.ieny
(pielęgniarzy). którzy zajmowali się leczeniem
i pielęgnowaniem chorych w klasztornych I
szpitalikach lub przychodniach oraz uprawiali!
w ogródkach klasztornych rośliny leczni~ze,
sprowadzane z południa ze swych macierzy·
stych klasztorów.
Drugim źródłem wiedzy lekarskiej t farma·
ceutycznej w Polsce byli lekarze i aptek:uze
sprowadzani z zagranicy na dwory naszych
królów i możnowład:ów. Już w „Rachunkach l
dworu króla Władysława .Jagiełły i królowej I
Jadwigi z lat 1388 do 1420" wymieniane jest ·
często nazwisko aptekaua Andrzeja (apothP.·
carius Andrea), który przwządzal dla Króla
Jegomości i dworu królewskiego różne elektuaria i konfakty.
Królowa Bona, żona króla Zygmunta Sta·
rego , z pochodzenia Włoszka z rodu książęcego Sforzów, przyjeżdżając do· Polski w 1518
roku sprowadziła ze sobą ze swej ojczymy za
stęp uczonych, artystów i rzemieślników. Od
czasów królowej Bony ustala się na dworze
królewskim stanowisko nadwornego aptekarza
królewskiego. Ci aptekarze królews~y byli
częstokroć ludźmi wybitnymi.

I

łego

fan/ee góralslu w „Halce".
Dru.gim przedslawienlem młodej Opery
D<>li!loślą&kiej z Wrocławia dla przo<loiwnitk.ów
świata pracy i wielowairsztatowców przemf6łU
włókienniczego była „Halka" 'Z Zofią Fedycz·
kowską w roli tytuło·wej. P
a melodii, rów·
nie żywo1Lna i świeża, jak ;prred 100 laty, kie·
dy powstała, czarująca opera Mon:il\ls7ik·i pe·
wi1tana została e.ntuzjastyczni.e przez tłumy 'Ze·
branej publicmości. Pięk.ne barwne dekora·
cje i 1na wysokdm pÓziomie stojące pa.rtie ba·

Za hullsanti przq jaź'!!_

Migawki anglo-amerykallskie
Kilka !1rob!l.ych obrazków, wziętych wprost
„Pytanie: jaka jest różnica między Anglią
życia, na podstawie brytyjskiej 0raz amery· a Ameryką? Odpowiedź:
Taka, jaka !s~nieje
kańskiej prasy codziennej, doskonale odmalo- między świątobliwym mnichem a raic~m .. Bo
wuje. kulisy anglo-amcrykańskie 1j
przyjaźni. raj - •rajem, a póki mnich żyje to, im dalej
Bo ta osobliwa p1zyjaźń przybiera nieco inne od raju - tym lepiej„, dla mni:ha, oczywi·
formy i kształty, gdy idzie nie o Marsh.:tlla .'ście„."
i Bevina, lecz o szarego, przeciętnego ~Jlglika.
W niektóq~ch londyńskich restaaracjach, ~a
Jeden 7: dramatycznych teatrów lcndyi'iski-;h wet w pierwszorzędnych, wyczuwa się obecuie
wystawia obecnie sztukę, cieszącą s\ę wielkim brak między innymi, łyżeczek do herbaty.
powodzeniem wśród publiczności. Ale czołowe Czasem kelnerzy podają do herbaty jedną łyże
dzienniki nic me piszą o te.i sztuce i nie za· czkę dla -:zterech osób. Tłumac-?:enie oficjalne:
miesz::zają nawet recenzji.
Jest to 3ztuka o nledociąqnlęcia w produkcji. która w ::zasie
nieco dziwnym. lecz bardzo wymownym tema" wojny była nastawiona wyłącznie'na przemysł
cie. Bohaterem jej jest Kolumb, którego po· wojenny.„ Ale, natmalnie, niedociągniQcia tę
tomkowie uważają za prze5tępcę. Przestępstwo dą wkrótce usunięte.
Kolumba polega na tym, iż odkrył C>n AmePopularny w Angli humorystyczny „Punch"
rykę. Finał sztukl to sąd nad Kolumbe111.
w tym wypadku jest nieco innego zdania. Mia
*
W dziale humorys1yrrnvm popularnej qaz"'.· nowidP t'fle,r.clzi on, i:P metal, przeznaczony
czytamy
naslę;:iując1 !Hl proa'uk~ję łyżeczek do herbaty został 7Ui.yty „Daily Mirror"
ly do wyprodukowania olbrzymiej łyżki dla
wzmiankę:
z

*

wojewód7Jhva po.siada, ja.k wlladomo, sze·
roz9ałęz;ioną sieć większy>ch oraz mniej·
szych kół. 176 kół przypada na łódź, a 32 na teren województwa. Do tego I?.a:leży do.dać.,
iż w ł.odzi ost.atnJio założono 58 nowych kół,
a 36 już się znajduje w końcowym stadium
organizacji.
Po pewnej reorgi\Jlizacjl wewnętrznej, która zo·stała przeprowatlzona w końcu ub. roku,
Zarząd WojewódZlki Łódrlciego Oddz1aJu Towarzystwa przystąpił obecnie do ożyw:ien'a
swej dziala,lności, do naw·iązania bli~zej "lłspół·
pracy z szere9!em orgainizacji i ln&Lytucji
o charakterze społecznym, oświaitowo-kultural
nym, młodzieżowym itp. Dolychczais nawiąza
no j11i ściślejszą ws'Pólpracę z Ce.ntralną Szk<ilą PPR. Centralnit Szkołą Zwiąuów Ztlwodowych, Szkolą PolHycmo · Wychowawczą MO„
Wojskowym Iruotytutem 'Vydawniczym itd.
Dzi·ałaJ.ność
i zaintereo.owa.n.i·a Towarzystwa
w WV'Sok.im slo;pniu obeJllil.Ują zagaid.nienia na·
uki, kultury i ,s-i;tu.k:i, a skupie!!Jie na terenie
Łodzi wybHnych sil ze wszyt>tkkh ty-eh dzie·
d1in da}e ro7lrgle m.<.:±Uwości kon.taktów i obo·
pólnej i1nk:jalywy.
W obecnej chwiLi Za>tząd Wojewódzki
przygotowuje się do o.rganizacii obchodu
święta Armii Radzieckiej w dniu 23 lutego br.
W dniu tym na ter-en.'e miasta i powla'lów od·
będzie się szereg akademii. W po.szczególnych
kolach staraniem Wojewódz.k.i~o Oddz.iału
urządzone zostaną pakazy filmów .rad1.ieckich.
\V planie ?Tzewidziane jest rówiniież nawiąza
nie bliższej ws.pólpracy z świetlioam.i fa.brycz·
nymi.
.
Na odcinku w.spólpra·cy 'Z o,rga.nizacja~
mlo.dz:ieżowymi Zarząd Wojewódz.ki wykaz.uje
ożywio;ną dzialalno~ć.
Przed6tawiciele ZWM
o.raz TUR wchodz.ą w s•kład czło1nków Zarządu
Wojewódzkiego. W drniu święta Armi·i Ra·
dz.i.eakiej będzde 2organd:rowa,na w porozumie·
niu z Kuratorium specjalna aikademia dla mlodzJeży szko.Jn-ej.
irolro

*

I leot<lwe

z popl11~mi solowymi UJ6'ługują na sipecjalne uwamie.
Wiele ciepłych słów należy się CeńLralne
mu Zarządoiwi Przemysłu Wrokienniczeqo ia
zorganizowanie tej ciekawej i doniosłej im;>rezy, 'k.tóra na długo po'ZO'&tanie w pamięci tych,
kitórzy ją widzieli. Mamy nadzieję, że na tym
&ię nie skończy. Obie opery obe1rmła tylko
część, i to z.nik.oma, lódżk!ch wbotni'ków. Po·
winni i muszą obejrzeć ;e wszyscy.
„wujaszka Sama",„ Ale podobno, melancholij·
nie zaznacza „Punch", anglels:.Ciego metalu na
ten cel nie starczy. I dlatego łyżka-olbrzym
nie jest jeszcze gotowa„.

*

W grudniu ub. roku na ekranach lonrlyń·
skich wyświetlano 28 filmów ameryicańskich i
tylko dwa angielskie. Cytowany już wyżej
„Punch" na marginesie lego faktu pociesza.,
że „niebawem zostanie ukoń -::zony trzeci film
angielski. Ale premiera odbędzie się w Holly
woodzie, bo w tym filmie Anglicy grają Arne
rykanów".

•

Na zakończenie - charakterystyczny obra·
zek
amervkański.
Dziennik
amerykań5ki
„Stars and Straps', omawiając w ied:iym z
grudniowych numerów polityczną sylwctke:
Churchilla niezbyt zqrabnie i dypl01natycznie
napisał: „należy (Churchill) d1) ludzi tego po·
kroi~· ktpry~~ z .racji ~.rzeź~ej św~atłości. um~
s!u 1 .b".stros~1 onentaC]t mo~na śm1.:iło zal:c~yc
do mehczneJ grupy przodu1ących Amery.i:a·
nów".
·
Ten nierortnnny korool~ment brzn'i napraw
dę przek0J1ywująco„.

Przesuniec" eterminu odjazdu
•

1!0Clą1u

Z3k0P3ft8 - W3f$Z3 wa

Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowy~h
w Łod~i podaje do w1a.do.mo5ci, że ze względu
na przypadające święto dnia 2 h1te90 rb. po·
ciąg pośpiesz.ny Nr 2 komunilkac"i Zak ane
J
op
- Warszawa, nni.ast 1 lutego rb. odjędzia
z Za.kopanego 2 lutego r,b,, przyja'Zd do Wal·
szawy Gł. 3 lutego b.

.

•
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Nie "1Szysik.o zostało zrobione

I_

~l!!.1~~l. l.;?1Llh.Jm1L!:b~l~~ll1

Dlaczego „Wima" nie wyko.nała rocźneeo planu produkcii?

'r '„1cz Maria, czi. PPR 186,3 proc.
h , ciek Ma>l'ia, bei:p. 160,2 proc,
Jardak Maria, be'Dp. 160,2 proc.
"łV \\'imie zmieniło się na lepsze. Zna:lazło
1lo ,,·yraz w czynnyich już tera.z 294 tyisdęcy
w~ zedooO"-mla.n, w przejściu pod$tawowych
l)dd;:IA.Iów na IY-S·tE>.m pracy wielowa=tatowej i w I'06Jlącej s1ale produkcji. Jako poważ
ne osiągnięcie traktować należy likwidację
tzw. przerwtów (na 1000 wrzecion wyopada
w tej obwili 8,5 -0.sób obsługi, a wypadalo .kiedr~ 10 a 11uwet więcej csób).
,;Wilna" jest O'be<:niie kombl111atem, obejmuJ11cym .próC'Z bawelmy taJaże „gumówkę" i oddział chemicz.ny.
Uruchomfono też ost.aibn:io
o.dcraisł „sno:powiąuiłeik". „Chemia" to wła.
kiw'!e mu~ przyszłości „Wimy", choć rw tej
chwili już dyrekcja W7.ięła ostry kuni llil. to,
by przyszłość ta nie była dailek.a, Sercem firmy jest ciągle bawełna, a przede wszys.tlcim
- . przędzalnia. Przędza.ln.ia właśnie i spcokirew-

.

WYDAWNICTWO KART 'NA MIESIĄC
MARZEC
Zarząd Miejs.kn w Łod'Di Wydziiał Asprowi'Zacyjny - podaje do wi.adomośoi w6Z}"Stkdm
pobierającym karty żywnościQ<We, ~ wyda.wa•
jednak twierdzić, że „Wima" swój roczny plan w szeregi proletariatu. Jest to zagadnienie nie ikairt wymienn~h na mioesiąc
mar.ziec roa:•
aktualne nie ty1ko dla „WW!y", i jetżeli poiru- poczn~e się dnia
MOGŁA WYKON AC.
3 lutego i trw-ać będzde do
Liczba 34 ty.sięcy 500 zaplanowainyoh a nie szamy je w związku z tą firaną, to jedyn~e dla- dnia 7 lute90 włączn.ie.
uruchomionyich wrzeoion wydaje się n.a pierw- tego, że wskutek specyficznych warunków, tu
Wymiana tych kart nia ikairty rzoczywilste
szy rzut oka bardzo wielka, ale pr:zecież dla właśnie s·ta.ło 6ię ono najbardziej palące.
odbywać &ię
będzie
od dni'a 5-15 1UJteg<>
Dla ty<:]l samych p.rzyczyin jeszcze w11ększą
ich obsługi trzeba byl-0 l!llie więc€j, jak oikolo
wląc7.inie. Termin ten jest o61ta.tecmym i żadne
~lę,
n.iż
gtlz:ieind?Jiej,
odegraiłby
tu
mch
wspól40 p.rządek wykwalifikowanych o.raz około
rekJamacje uwz,ględnia.ne IJJie będą.
300 osób pe!'SOnelu pomoonic<:ego„ Pytamy iłi'wodnictwa pracy. A jednak nie ma go
Jednocześnrle z kartami 7vW'Ilościowvm.i na
wobec tego: c:z.y „Wima" ze swą 7-tys.ięczmą w „Wimie". Owszem, f.irma posiada cały sze- marz.ee wydawane będą k-a.r.ty
opałowe na !>ie·
załogą w ciągu całegó ub. mk'11 111ie m~ła reg p.r.i:odoW111ioków pracy. Prządki „Wimy"
żący kwartał tym wszysltkim , którzy
nabyffd
w 6wa.im zespole wyistairać się o tę gars·tkę prze6Zły gremiałonie na o~ługę 3 ! 4 stron prawo do karty opałowej po pT.zeprecowa·
i
wiele
z
nich
osiąga
piękne
wynJki
pr-acy. niu 1 rn;esriąca i 15 dni.
robo·tnk? Czy nie mo?m.a było przy odpowi.edndch staraniach zwerbować potrzebną liczbę Ale ujętego w ok.reślone ramy wepółzawodni·
Dodatkowe wydawaillie kart opałowych na
robotnic? Czyż rzeczywi·śde były to rzeczy ctwa. lllie ma nawet na tkalini, przodującej pod pierwszy kwartał kończy &ię
z druiem 15 lwtenieos.iąga.J.ne?
Dalej: co zrobiły Dyrekcja, Ra- W2191ędem produkcj~ i uświadomienia. A ruch go rb.
da Zakła,dowa i koła obu j'.)a.ritil robotniczyich, ten mógłby wiele dopomóc do :przezwycięż~
REJESTRACJA KART NA MIĘSO
by podnieść dyscyplinę pracy i zahamować nia doty<:h'C'Zoasowych trudności, mógłby dopoZarząd M iejsikd w Łodm Wydzi-ał Aip.ro·
wędrówkJ robotnicze?
C..o zrohiOtDO, by nOl\'łO· móc w przejściu 111.4 system pracy w1elowarpodaje do wiadomości, że w aiasie
przyjęd robottn.icy SZ}".bcliej rz.apuśaioli Jrorzenie ~Laitowej tym oddziałom, gdzie to jest możli- wńzacji od dnia 3 do 14 lutąro .rb. włąezme odbywać
się będzie w sklepach rzeżnicrych, wtą<::ziC)llllydi
do miejskiej sieci roodzielczej, reje1>tracja ikmt
żywnościowych (III kupon) z miesiąca lu>beg'O
tb. na mięso śW:eie (rąbankę).
Na.Jeży reje6trow;ić następujące ke.teg<>.tie:
Kat. I, IRD3, IRD7, IRD12, ,.M" (Madeirzyiiska) i „C" dla oiężko pr.acujących.
K(lmU'likat powyższy nie dotyczy kairl RCA.
B. PARTYZANCI DLA INWALIDOW
W związku z ogólnopolskim obchodem
„Tvgodnia Inwalidy Wojennego", Zarząd Woj,
I Związku Uczestników Walki Zbrojnej o Nie·
podległość
w Łodzi wydał do wszysCdch
swych członków apel o najwydajniejsze popar
cle tej szlachetnej 1 słusznej akc;i. Apel ten
Nlciński Czesław
tow. Rudzki Zygmunt
kończy się następuj ącymi pięknym; słowami:
tow.
czł. PPR. kierorwnrilt
cz.ł. PPR, majsterp.rzę„
,,,.,.
„Inwalidzi wojenni nie chcą być ciężarem
Padyk Józef, crJ. PPS
t'k&lnd, ,która wykone.·
dz.aJ.ni ameryk-ańskiej
dla państwa i społeczeństwa, chcą brać rów•
m-ajster tkalni
ła plan w 113 ~ro<:.
nież czynny udział w ogólnym wyścigu pracy,
Będziemy im pomagać i popierać w każdym
w nowym miej~cu. aby pn.~taili być gośćmi, we. a gdzi.e p.racują ! ~~aibiaj(\ ~otychC7iaS 'PO wypadku.' Członkowie Związku Walki Zbroj·
a poczuli się w11opół9opodaJTZami?
~taręmu (np. ~rzebla~), ba, m:ize nawet ~o- nej 0 Niepodległość i Demokrację nie będą
Mówi Silę u rul6 dużo o opiece 111ad pn.o- 9ał.by uzdroW1c stosunk~, panuiące na najgo- ograniczać się do składania ofiar dla tych,
downi.karni pracy, o opiece tnad młodocianymi. rzej postawionym odcinku PZPB Nr 5, tj. na którzy również nie szczędzili ofiar krwi
Je;,t to słuszne i w.Wne. N~e mniej warhna jest skiręcalilli i podlegających jej oddziałach.
i mienia. „Spłacenie dłuqu wdzięczności dla
jednaik pomoc o.rez opieka nad tymi setkumi
Zorgam.iwwać te;n ruch mo9ą • tylko kola inwalidy wojennego" to hasło, które wi·
;i •tyisdącami ludzi, którzy stawńają swe p~~-1~PR.1 PPS, ora.z Rada Zakładowa.
Sądzimy, nien głosić każdy członek naszego Związku'',
s-w krolki na drodze do nowego tiqnbu zy01a ze me ~padruie nam długo ?ekać na t~>.
ZEBRANIE
i pr~cy, nad. t~. łudź~, któ.rydi. !LO'W~ w~- Gw~~;1ą t·ego są stare, bojowe tradycie
'Zarząd Zw. Zaw Prac. Sam. Teryt. ł Użyt.
runJu i moz.l!wOSCl Polsk.i Ludowej wciągają „Wimy ·
H. W.
Pub!. w Polsce - Oddział I w Łodzi zawiada·
•
• mia, że zebranie pracowni~ów Wydziału Plan·
tacyj odbędzie się w dniu 1 lutego br. o godz.
przy ul.

tiłi' w~ ! 11 l:p:l
- 11 ~QZl~ł

tow. Nowak Sabina
czl. PPR, motaczka
•
190 proc.

P-0selt Janina, czł. PPR
mołac'Lk.a 190 proc.

nią 01ddziały zadecy4owaly o wykona·
a raczej niewykonaniu planu produkcii.
D.yrekto,rzy (naczelny i produkcji) tow. tow.
Brodzkii i Miin-cher.g, podają konkretne przyczyiny niewY'konan.ia plainu: brak było prządek,

nioine z

niu,

więc

•

zamiast zaiplanowanych 272 tysięcy wrzecion, fakityczn.ie czynmych do kiońca u'b. roku
było o 34 tysiące 500 wrzecion .mniej. Gdyby
le w•rzecio111a pra<JOwały, firma osiągnęła.by na
roik 1947 nie 88,71 procent planu, lecz pełnych
100 procel!l;t, a mO!i.e i IDJie<lO więcej.
Istotnie, wydaje &ię to zupe1111ie słuoSZille,
how.iem Gkąd uz.y5kać prządk.i dla takiej wielk.i•ej „Wdmy", zatrudniającej o'koł-0 7 tyislięcy
pracowników, gdy brak ich odczuwają nawet
o wiele m1111iejsze fahryki1 TowatrZys.ze dyra'lctorzy po·dają jeszcze jedną powatżną trudność:
płynność sily roboczej.
To też prawda: starzy
pracownicy, przywiązani są do swej firmy
i nie dpusz<:zają jej nawet dla os.iągnięoia dogodniejszy>ch 'Wdf'U~ów pracy; adP nowi rzeaywiśoie odbywają prawdz.iwe wędrówki.
Nieświetnie leż przed~tawia się dyscyplin.a
pracy.
P.racownicy, p.oooodzący z wiosek, O<plll·
6zczają częsbo. na tki1ka dni fa.brykę. „Wilma"
zatrudnia ich sporo, więc też IiaJba nieobecnych przy pracy bywa wcale pokażna.
Pomimo tych poważnycih µrzes.zkód śmiem

In.tere6ującą &prawę rozpatrywał Sąd Ubezpiec.zeń Społecznych.

W.todzimierz Osińsk.1, mtieszikaniec Wuelu-

nJ.a, ubiegaił się w Zakładzie Ubezpiecze1't Społeczinych

0 dodaJle.k

do renty

i:nwii!Hdzkieij,

Mórą otrzymywał od 1935 roku. Prośbę swają motywował złym &tanem zd.rowia, który

wymaga s.talej opieki pielęgniarlcii. Za5adniczo
dodatki ·t akie przysługują wszyistkim otrzymującym rentę, jeśli be.zpomocy innej osoby ch0·
ry nie może wykonywać najp:rOS'tszy'::h czynno5ci życiowych.
Włodzimierz Osińs;\{J był badany urzez le----·---------------

Ukarani

oszu~ci

Okręgowy Sąd Kamy re~alrywal sprawę
ja1<a Wojtasika i Edmunda \Vawrzynic!ka. Rozprawę prowadził sędtia Łus.z<:zew~ki,

ła

pro.kurator

Dąbrow&ka.

Oskarżerui

w sierpniu

~1b1eglego

oskarża

:roku

1a-

małż. Cieślak kuono węgla, na co
ctrzymali zaliczkę w wysokości pr.zes'!.ło 4 ty-sięcy z.lotycb.
Tymczasem węgla nie dostarczyli i okaza.lo się, że pod wskazainym przet
n.ich adresem nie mieszikają. Po lt~lku dn1ac:h
Cieś!ak odnalazł oszu5tów i podał i<ib. do Sądu.

prc,ponowali

Sąd
karę

skazał

po 1 roku

Wojtas:iika i Wawrzyniaka na
wię:cieillia.

Chleb na kartki

Kalego.Ilia II - na odcinki Nir Nr t, 2, 3, 4,
5 i 6 - po pół kg ohleba \Ila każ.dy odcinek.
Kat. III - na. odcinki Nir Nr t, 2, 3, 4 i 5 po pół kg chleba na każdy C>dc:li.n.&.
Katt. IR · i Ka.t. IR RCA - na odoirnki Nr Nr
1, 2, 3, 4, 5 i 6 - po pól lkg chleba na każdy
odcin.ek.
Kat. IRD3, I RD7, IRD12 ł Ka·t. IRD3, IRD7,
IRD12 RCA - na odC!in.kd Nr Nr 1, 2, 3„ 4, 5
C)i/eb w cenie zl 3 za 1 kg
i 6 - po pół kg chleba na każdy odcinek.
Katego ni·a I i Kat. I RCA - na odcmki N-ry
Kat. „C" i Kat „~„ RCA ~ na odcinlc!i Nr
Nr 1, 2, 3, 4 - po poł kg chleba na ka-z-dy odt 2 3„ 4 5 6 7 i 8 - po pól kg chleba n-a kaz- I ohnek.
dy odcin ek.
Zarząd

Miejsk.i w Łodzi - Wydział Apropodaje do wiadomości, że na karty
żywlllośaiowe z · miet>iąca lutego rb.
cxra.z n-a
k.a.rty z tegoż miesiąca z n.a<;Jruk.iem RCA (Rejo.nowa Centrafa Ap.rowi2cyjna), na pierwszą
dekadę tegoż miesiąca, tj. od dnńa 3 lutego rb.
włącznie,
rea1irowaine będą następują-ce otlol.ruki na chleb:
wiza-cji -

,

I

I

I

'
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. Program radiowy na
12,03 Wiadom. połudn. 12,08 Przegl. prasy
sto!. 12,15 Muzyka. 12.20 „Z mikrofonem po
kr'aju". 12,30 Kon.:ert rozrywkowy 13,15 Przer
wa. 14,00 Audyc1a rozryw'<0wa. 14 40 „Dawna
i współczesna oieśń francuska". 15.00 (Ł)
bajki H. Januszewskiej. 1.5.15 (~l Utwory na
waltornię w wyk. J . Was1lewskteg?· 1~,35 IŁ)
Wiadom. lokalne . 15 40 (Ł) Rozm,a1tości. 16.00
Dziennik. 16.30 Sł n chowisko dla c17i eci. 17.00
„Pr;iv 'sobocie po robocie". 18.15 (f .) KoncP,;,t
ł.vczeń (cz. I). 18,45 (Ł) „Żelazna kurtyna .

11

dziś

19100 „Z zagadnień świata pracy". 19, 15 Lekcje języka rosyjskiego. 19,30 Muzyka Ludowa.
20,00 Dziennik. 20,50 Pogadank.a sportowa 21,00
Jerzy Lefeld - Sekstet Es-dur op. 3. 21,35 Muzyka 21.45 Audycja Biuro. Studiów. 22.00 Mu·
zyka taneczna. 22,45 (L) Koncert życzeń
(cz. IT). 22,58 (Łl Omów. progr. lok. na jutro.
23.00 Ostatnie wiadomości. 23.20 Muzyka taneczna 23,55 Wiadom. z astat. chwili. 24,00
Transm z balu Liql Walki z Rasizmem w l(ra·
kowie. 1.00 Zak0ńcwnie audycji i Hymn.

Ubezpleczalnl
Lekarz
. .
, ..
I!~i~jj ~r l~~alu związkowym,

nie

uznał

gruzbcy za powainq chorobę

.

karza Ubezpiecnaihtl Społeonej w Wieluniu.
Lekarz E:twie.rdził, że sti!Jll O&iń6'kiego nie jest
zbyt groźny i po upływi.e roiku może. on wrócić
do pracy.
Sąd Ubezpieczeń SpolecLnydl w Łodz·i zażąddł od lekarza sądowego rw Wieluniu świadectwa, dotyczącego &tanu z.dir01Wia Osińskie-

Okazało się, że. Osiń.~i .ma gruźlicę płuc
i J>i:zewlekłe zapa·l erue m1ęsrua .:;erco-wego, co
wymagoa &tałej opieki i pielęgn1cji.
Opierając i&ię na tym 2świadczeniu, Sąd
w Łodzi wyida.ł decyzję, mocą której przyznał
Osińskiemu dodatek do re11JJty inwdlidzkiej dla
bezradnych w wysokości, przewidzianej UtSta-

go.

Wól~zań

STOŁÓWKACH

SPRAWIE ANKIETY o
za.r~ąd Miejm w ~:m - Wydz.bał Apro·
WJ.TJa<:yjtny powołnl]ąc słę tna ogłoszenie
w sprawtle ankiety o stołówkiach pracow:n.iczych z dnie 29 stycmia rb., podaje do wiado·
mości, że ain.kiietę wyżej wymlie:niiolDą 'Wlitn.ny
wypełnić wszyistklie d!!l&tytucje i zaJcłiady pracy
bez względu na to, Cll.Y prowadzą stołówkę łub
n•ie.
Wyjątek stainowlią instytucje ł ukfady pracy, zaopaitx:vwahe przez Rej.on.ową Centralę

w

IAprowizacyjną.

wą.

TRZY GE.OSY
W klubie literacko • społecznym „Wieś''
Piotrkowska 133, II piętro, we wtorek 2. II.
o godz.mi~ 20. „Trzy głrey": T. Chruścielewskle
g-0, M. Janion, W. Kiwilszo - 0 Turgieniewie,
Dostojewskim i Gorkim.

~ą~,~,~Wśród tkacz:\' pracujących na 8 krosnach w PZPB w Rudzie Pabianickiej
pierwsze miejsca 1:ajęły: Jadwiga Maslowska (1'78 próc.) i Marta Majer (162,2
proc.). Na „szóstkach" uzyskały: Józefr. Bieniek 168,5 proc., r. Janina Kłopotek (165,l proc.).
W PZPB Nr 1 uzyskał tltacz Stefan
Pałczyński (6 krosien) 1'76,5 proc.
We
współzawodnictwie zespołowym wyprze
dził Zygmunt Stolarz (12'7,S proc.) Stefana Stoiarza (115 proc.).
W PZPB Nr 2 w przędzalni na 4 stronach wyróżniły się: Zofia Bejm (14'7,'7
proc.), Stanisława Włodowska (144,8
proc.), Maria Stelmaszczyk (141 proc.)
oraz Genowefa Pawlak (143 proc.), a na
3 stronach Zofia Gronowska (155,5 proc.)
oraz Kazimiera Sygulska. (15ł,l proc.).
W tkalni wyróżniły się na „szóstkach": Józefa Marczykowska (168,3
proc.), oraz Maria Drelich (149 proc.),
a na „czwórkach': Krystyna Imperowicz
(156,2 proc.), i Irena Kucharska (149,3
proc.).
W PZPB Nr 3 w przędzalni pierwsze
miejsca zajęły: Helena Scłga.ńska 1188,6
proc.) i Genowefa Szulc (186,4 proc.), a
w tkalni: Krystyna Dobrzańska (1'74
proc.) i Anna. Maciołek (160 proc.). We
współzawodnictwłe zespołowym wyprze
. dził mistrz Tomczak (136 proc.) Czlapiń
skiego (130 proc.), a salowy Bucbncr
(122 proc.) Bociana 1110,1 proc.).
(
W PZPB Nr 4 odznaczyły się: Zofia

Żyłka,

Józefa Wróbel („ósemki") oraz
Feliksa Łuszczyńska i Anna Nurkiewicz („czwórki").
W PZPB Nr 5 w przędzalni na czoło
wysunęły się:
Weronika Jensiak (16'1
proc.) i Alicja Krzyżańska (158 proc.), a
w tkalni: Jadwiga Fraczkowska (181,8
proc.), Maria Janiak (180,1 proc ) oraz
Maria Woźniak (1'72,3 ~roc.).
W PZPB Nr 6 w przędzalni wyróź
niły się: Genowefa Olejniczak
(161,'7
proc.)) oraz Helena Jagielska (156,4
proc.), a w tkalni '(,.szóstki"): Aniela
Drążkiewicz (162,1 proc.) I Zofia Pietranelt (161,3 proc.). Na „czwórkach"
uzyskały: Janina Mlroszewska 152,'7
proc„ a Walentyna Czarnecka 151,8 proc.
W PZPB Nr '7 w przędzalni wyróż
niły się: Kornelia Nowak (156,9 proc.) i
Anna Wiewióra (152.3 proc.), W tkał·
ni: uzyskiił Stanisław Wolak 168,'7 proc.
a Kazimiera Gawryszczak 163,2 proc.
W PZPB Nr 9 czołowe miejsca zaję
ły: Janina Pietrzak. Anna .Jeruzal i Fe·
łiksa Pakulska.
W PZPB Nr 16 (4 strony) najlepsze
rezultaty zanotowały: Maria Lisowska
(155 proc.). Stefania Wachnik (153,5
proc.) i Julia Górczak (153 proc.).
W PZPB w Pabianicach tkaczka Sabina Zych pracująca na 6 krosnach WYkonała normę w 166.4 proc. Stanisław
Bujnowicz ·pracująca na „czwórce• u·
zyska.la 169,'7 proc., a Tadeusz Grabow•
ski 16'7 .3 proc.

I
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Nawiązuremy do dobrych
tradycji

W rocznicę strajku szkolnego 1905 r.
W środę 28 b. m. minęło 43 lata od chwili
wybuchu strajku szkolnego, zorganizowanego
przez ogó~ warszawskiej młodzieży postępo
wej, która solidaryzowała się z klasą robotniczą Pols~d i Rosji w walce o wyzwolenie
społeczne i narodowe.
Ruch rewolucyjny zapoczątkowany przez
proletariat Petersburga w styczniu 1905 r. rozszerzył się i-,a wszystkie ziemie byłego Carskiego imperium. Również i w Polsce klasa
robotnic:;;a Łodzi, Warszawy i Zagłębia przystąpiła do walki ze wspólnym wrogiem ludu
polskiego i rosyjskiego z Claratem. Solidaryzujitc się z klasą robotniczą ucząca się młodzież Warszawy przystąpiła 1o strajku szkolnego.
W 43 rocznicę strajku w całej Polsce odbywają się obchody dla jej uczczenia. Zarząd
główny ZWM i UC OMTUR wydały wspólny
komunikat w sprawie
ouchodu
święta.
W Łodzi,
prócz obchodów
lokalnych ww szkolach
przewiduje
zorganizowanie
najsię

międzyorganizacyjnych

więzów

OMTUR i ZWM, wraz z
całą młod~iezą, miast i wsi, nawiązując
do triAycji solidarności mlodzieży i
jednolitofrontowej walki itlasy robotniczej i luclu polskiego, rozwijać j~, wspól
nie będziemy w ofiarnej pracy dla Polski",

•

młodzież

a

.

Piel'wsze wiadomości zainter~sowały wszyst młodzieży, praca młodzieży, oto cudowny bukjch. Po zjeździe ZWM niejeden z nas zada- dolec, z kłórego powstają, nowe linie kolejował sobie pytanie - jaka będzie ta nowa or- we, z ruin rosną miasta, porty, mosty. Mło
ganizacja? Co or1;anizacja ta da młodzieży? d:cJeż żyje sprawami kraju, kraj żyje sprawaJaka będzie jej struktura? Te i tym podobne mi młodzieży.
pytania nasuwały się młodym i starszym.
Tak j~st w Jugosławii i Bułgarii. Młodzież.
Sprawa jest poważna - wiemy to wszyscy. Zwiążku Radzieckiego jest w pierwszych szeZanim przyjdziemy do odpowiedzi na te za- regach budowniczych ojczyzny.
sadnicze pytania, na jedno chcielibyśmy.·zwró
A u nas? Powi1:: ktGś - cudze chwalicie,
cić uwag<;. Przyjeżdżają do nas często goście swego nie znacie. Przecież i n nas młodzi nie
z krajów śłowiańskich - z krajów dcmokra- pozcstają w tyle. Trwa wyścig pracy mło
cj1 ludowej. I rzecz znamienna - gdy zaczy- dzieży w fabrykach i kopalniach i szkołach nają opowiadać o swoich osiągnięciach, o od- rosną przecież zastępy bohaterów pracy. To
budowie - najstarszym i najmłodszym nie prawda. Ale nie cała młodzież polska włą
schodzi z ust słowo młodzież. W młodych kra- czyła się do wielkiego dzieła odbudowy. Nie
· jach demokracji mł-0dzież jest głównym mo- cała młodziez jeszcze wyleczyła się z wad i
torem
zapał
nałogów
demoralizacji
okupacyjnej.
Nie
ca_
_ _odbudowy.
_ _ _ _ _Entuzjazm
_ _ _ _ _młodzieży,
_____
.;..._ _
_,;;.._ _
_ _ _ _..;;.._
_;....:;.;;_..;;.._
__
_
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tygodniu akademii cer.tralnej.
pismo OMTUR w artykule
..Nawiązujemy do dobrych tradycji", pisze:
„Strajk szkolny
należy
do tych
chlubnych tradycji rewolucyjnej walki
o Polskę sprawiedliwości społecznej,
które młodzież w roku 1905, walcząca.
ramię przy ramieniu z polskimi i rosyjskimi marami ludowymi, przekazała
nam postępowej młodżieży polskiej.
Postulaty, o które walczyły masy prac-;;;iące i młodzież w roku 1905, zostały
już wywalczone. Przed nami stoją, nowe zadania. Wymagają one od nas
w:;;możonego wysiłku w pracy i nauce.
Dw~a nasza ku lepszej przyszłości jest
jedw . Dla~cgo musimy dążyć do zwarcia. nas?.ych młodych szeregów i ·zacieMy,

•
b
u z .a Polsce

Po-wszech.na. organizacja. mlodziezy

„Młodzi idą,",

śnienia.

ł
·

bl:ższym
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Uczymy
si~ z
na kursie szkoleniowym

młodzieży

Jesi ich ty~ko 33, al_e pr~e_szł? połowa z nich
tc przevmdmczący koł w1eJSk1ch, a reszta to
dobrzy aktywiści - to młodzież chłopska,
przeważnie małorofua, z tych powiatów województwa łódzkiego, które zawsze najgorszą
biedę klepały Opoczyńskiego i Końskich.
Mało j~szcze unueją ci chłopcy. ale mają duż1J dobrej woli i zapału
iście ZWM-owego.
Niejcdea z n'ch brał udział w akcji przed
referendum i przed wyborami, niejeden z nich
walczył z bandami leśnymi. Uczą się chętnie.
Dawno już mury szkoły nie widziały tak zdyscyplinowanych,
akuratr:ych,
posłusznych
uczni. Ciekawi· ich wszystko, jak najwięcej
chcieliby poznać i nauczyć się, aby to przenieść potem na swoje koła. Wiele rzeczy ich
dziwi i wiele jest dla nich niezrozumiałych.
Referat kol. Berkiego „O pochodzeniu ziemi
i człowieka" wywołał 2-godzinną dyskusję. Na

pół. ce

BARTOSZEK
Życie i walka młodzieży polskiej w latach
1939-1945 jest treścią zbioru opowiadań p. t.
„Serce i granat". Bohaterami tych opowiadań
są dzieci przedmieść warszawskich, które wychowała ulica i nędza, dzieci, które poznały
głód.
poniewierkę i smak krzywdy
jeszcze
przed wojną. Przcdwc7.dnie dojrzale, poważ
niej patrza na życ:e, niż inni. W ich wypowiedzi-.-::h nici.;dolnie jeszcze sformulowanych, niejednokrotnie zaprawionych przekleństwem i br1.dnym słowem przebija niezłomna wola działania i skrystalizowany cel:
walka o Polskę wolną i sprawiedliwą.
W swych opowi;;.danłach autorzy opisują
różnorodne
przeżycia:
ponury październik
1939 roku przynoszący pierwszy smak upokorzenia i klę:.ki, pierwsze kroki w organizacjach podziemnych, a potem śmiały udział w
rnebezpiecznych akcjach. tragedie Ghetta war
szawskiego i udział w warszawskim powstaniu. Opisy te są 'ak szczere i bezpośrednie,
że czuje się niejako pulsowanie żywej krwi
boha~erów i staje się naocznym niemal świad
kiem przetwarzania się dzieci w dorosłych ludzi w ogniu ciężkiej walki i trudnych zmagań w jakie obfitowało okupacyjne ż~T'"·
BOROWSKI TADEUSZ
W zbiorku z talentem napisanych obrazków
nrzwanych opowie~ciami szkolnymi maluje
autor fragmenty t2jnego nauczania w okresie
okupacji niemie..:kiej. Tytuły fragmentów dają pojęcie i o tre~ki:
„Tropione zwierzęta",
"Matura n t Targowej", ,.Profesorowie i studenc'", „Portret przyjaciela" itp. Trafność
przedstaw:eń i wierność wspomnień związa
nych z osobistymi przeżyciami autora stanowią ') wartości książki.
Bohaterami n•»·n7.ków są zwykli na•..czyciele
i zwykli uczniPwie, od których ciężkie loŚy
wojenne wymagają egzaminu nie tylko z
umiejętności poznawanych przedmiotów szkol-

zapałem
wieiskiei

I wy.kładac~ pilnie not~~ą. Równie ~checzo bie-

ga3ą za piłką lub gra3ą „w kosza" Jak uczą się
piosenPk ZWM-owych. Przygotowują się pilnie do •1roczystej akademii zakońc.zeniowej . .
Czasu jest mało -- tylko 12 dni. A trzeba
jeszcze nauczyć się jak prowadzić zebrania
na kole i jak ułożyć tygodniowy plan pracy,
jak zorganizować poszczególne sekcje; jak
prowadzić książkę kasową
i inwentarzową
oraz ewidencje koła.
Kol. Berke referuje, 33 jasnych głów schyla
się pilnie nad zeszytami. Wiadomo! Wykła
dowca może kogoś wyrwać, a nieładnie wobec
wszystkich czegoś nie wiedzieć.
Na salach sypialnych panuje czystość i porządek. W rywalizacji ~espołowej (3 zespoły,
z których każdy ma swoją nazwę) żaden zespół nie potrafił znaleźć się na przedzie i o
pierwszym miejscu zadecydują chyba ostatnie dni.
W. G.

·z ksiqżkclmi

nych, ale z udwagi siły moralnej i bohaterstwa Ci, o których pisze Borowski w swoim
zbiorku, egzamin ten zdali celująco. Nieznani z nazwiska przypominają bezimienny wysiłek wszystkich prowadzących tajne nauczanie.
PióRKOWSI"I JERZY
ELEKTROWNIA WALCZĄCA
„Elektrownia walcząca" to wspomnienia
wszystkich etapów ostatniej woji}y, widzianej oczywa chł_opca, kt~ry na ~ydzi~ń. przed
wybuchem WOJnY skoncLył p1ętnasc1e lat.

Młodzieżowy

z Warsn·wą autor przeżywa wraz
z nią wszystl\ie jej klęski i nadzieje, czuje
nieomal fizycznie -rytm jej życia, martwotę
zgonu i siłę zmartwychwstania. Elektrownia
warszawska symbolizuje zdaniem autora ży
cie miasta, jest jego sercem, które bije stale
w dobrych i złych chwilach.
„Elektrownia warszawska" tchnie nie~amaną miłością do miasta i bliska musi się stać
k;;iżdemu, kto tak jz.k autor związany jest ści
śle z Warszawą i jej życiem. Piękna forma
~t~oru, głębok~ść odc~uć i subtelność wyrazen podnoszą ruewątphwie wartość książki.
Zrośnięty

I

Komitet ·odbudowy Warszawy

W dniu 18 bm. odbyło się zeb1·anie delegatów Szkolnych Komitetów Odbudowy m. st.
Warszav.ry, zrzeszonych w Wojewódzkim Mię
dzyszkolnym Komitecie. W dniu tym zbiegły
się dwh -:ocznice: trzecia rocznica os.wobodzen'a Łodzi i druga rocznica utworzenia
WMKOW.
Dwa lata temu rnłodzież łódzka chcąc uczcić
ten dzień założyła pierwszy Młodzieżowy
K. O. W„ który w kilka tygodni przeobraził się
w Komitet Wojewódzki zrzeszający w swych
szeregach całą młodzież miasta Łodzi i województy;a.
Już dziś w drugą rocznicę istnienia Komitetu możemy ~zczycić się pięknymi osiągnię
ciami: do Komitetu włączyły się z małymi
wyjątkami wszystkie szkoły miasta i województwa, młod;:ież brała czynny udział we
wszystkich zbiórkach ulicznych, jak również
w porozurr:5eniu z Kuratorium zorganizowała
w okresie letnim wielką imprezę sportową.
Ze składek członkowskich wpłynęło na konto
Międ;·yszkolnego Komitetu Odbudowy m. st.
Warszawy Nr. VII-4431 złotych 600 tysięcy,
bezpoś1·-:dnio do Warszawy wpłaciły szkoły

ok. 2 milionów zł. W chwili obecnej Komitet
ma zamiar wydać specjalne znaczki celem
podniesienia dochodów. Zarząd pracuje nad
zorganizowaniem cgólnopolskiego młodzieżo
wego Komitetu Odbudowy Warszawy.
Na przeszkod::ie do rozwinięcia jeszcze intensyw11iejszej pracy stoi brak odpowiedniego
- własnego lokalu, co utrudnia nie tylko kon
takt ze sz..1':ołami, ale również nie pozwala na
stałe kontaktow<1nie się z sobą członków Za-

młodzież rozumie jakie są jej prawa i obowiązki wobec ojczyzny, której jest współgo

la

spodarzf'm.
Wejdzie niedługo w życie ustawa o powi:.zechnym obowiązlrn pr1ysposobienia zawodowego, wychowania fizyczpego i przysposobienia wojsko~ego młodzieży. Najszersze
rzesze młodzieży staną do pracy nad odbudową Polski. Wzrosną nowe kadry pracowników przemysłu, rolnictwa i Innych dziedziD
.narodowej gespodarki.
Według projektu ustawy powołana zostanie
przy Prezesie Rady Ministrów - Naczelna
Rada :Młodzieży i Kultury Fizycznej, która
będzie
posiadała
swoje odpowiedniki na
szczeblu wojewódzkim, powiatowym i miejskim. Obok Naczelnej Rady Młodzieży i Kultury "Fi7ycznej, powołany zostanie Główny
Urząd Kultury Fizycznej dla bezpośredniego
kierowania sprawami kultury fizycznej oraz
powszechna organizacja „Służba Polsce" jako
czynnik bezpośredniego kierowania WYkonaniem powszechnego obowiązku przysposobienia zawodowego, wychowania. fizycznego I
przysposobienia. wojskowego młodzieży.
Naczelna R9.da Młodzieży i Kultury Fizycznej, składać się będzie z 25 osób, przedstawicieli organizacji młodzieżowych OMTUR,
Zw. Zawodowych, Zw. Samopomocy Chłop
skie}. Obok tego do No.czelnej Rady Młodzie
ży i Kultury Fizycznej wejdą z urzędu Komendant Główi:iy Powszechnej Organizacji
.,Służba Polsce" i Dyrektor Głównego Urzędu
Kultury Fizycznej.
Powszechna OrganitLacja „Służba Polsce"
działać będzie po przez własne organy: Głów
ną Komendę oraz Komendy wojewód2lkie, powiatowe, miejskie i gminne.
Główna komenda Powszechnej Organizacji
„Służba Polsce" współpracować będzii> z Naczelną Radą Młodz,ieży i Kultury Fizycznej.
W zagadnieniach wychowania fizycznego
„Służba Polsce" wspótpracować będzie z Urzę
dem Kultury Fiz.ycznej w skali centralnej i
terenowej.
Powszechny obowiązek przysposobienia zawodowego, wychowania fizyeznego i przysposobienia wojskowego obejmie młodzież obojga
płci w wieku od J 6 do 21 lat włącznie.
Powszechny ooowiązek przysposobienia zaV;odowego obejmuje naukę i wykonanie pracy okresowej lub dorywczej, przy czym mło
dzież przedpoborowa pracować będzie nie dłu
żej n',ż 6 miesięcy, a w stosunku do młodzie
ży w wieku poborowym i starszej czas
trwania szkolenia i ówny jest okresowi normalnej służby wojskowej . .Czas trwania nauki
i pracy dorywczej nie przekroczy trzech dni
w miesiącu.
Przysposobienie zawodowe odbywać się bę
dzie w jednostkach organizacyjnych jak brygady, bataliony; hufce i drużyny:
Tak oto w ogólnych zarysach przedstawia
się projekt ustawy o powszechnym obowiąz
ku przysposobienia zawodowego wychowania
fizycznego i przysposobienia wojskowego.
Dzięki realizacji tej ustawy cala mło
dzież stanie do pracy i nauki. Organizacje
młodzieżowe ZWl\I, OMTUR, Wici i ZMD w
zgodnej ws1>ółpracy stanowić będą trzon kierowniczy tej nowej, wielkiej organizacji.
„SŁUŻBA POLSCE". Ta nazwa symbolizuje treść najgłębszą, najistotniejszą. Służba dla
Ojczyzny wywalczonej, odbudowywanej mi„
lionami młodych rąk.
T.

z AZWM

„życie"

W niedzielę dnia 1 lutego 1948 r. o godz.
12-ej AZWM „Życie" organizuje w lokalu wła
Na zebraniu Komitetu, delegaci po wysłu snym przy ul. Piotrkowskiej 48-16 poranek
chaniu referatów Opiekuna Kom.itetu dyr. muzyki symfonicznej z płyt.
A. Milewskiego i przewodnico:ącego B. Andrze
W programie: Czajkowski, Rimskij-Korsajewskicgo uchwalili jednogłośnie rezolucję, w kow. Wstęp wolny,'
której w:vsunięto swoje zadania, a chcąc wykszać jak ściśle praca Komitetu jest związa
na z ogólnym planem odbudowy Kraju, wy- Odbud-0wy m. st. Warszawy, w drugą rocznisłali do: Prezydenta R. P. Bieruta B., Mini- cę jego powstania a w trzecią
rocznicę oswostra Oświaty, Ministra Odbudowy, Prez. m. bodzei:iia Łodzi składa oświadczenie, że zast. Wa~szawy, Wojewody ł'5dzkiego, Prezy- wsze Jest gotowa do brania czynnei;o udziału
denta Łodzi, a zarazem ?rzewodniczącego \v odbudowie Kraju".
Obyw, K. O. W. i do Kuratora depeszę nastę
Następują podpisy wszystkich członków Zapującej treści: ,.Młodzież łódzka zrzeszona w rządu.
Wojewódzk.im
Międeyszkoln;vm
Komi·tecie
ił'r-ezes: Bohdan Andrz~
rządu.
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Kro~ik~~iotrkowa 500
Sobota. 31 stycznia 194.8

Dziś: Jana.

r.

0

Kino ,.Bałtyk" -

(Piotrków) Dzisiaj

następnych film produkcji amerykańskiej p. t. „Curie Skłodowska".

i dni

Ważnieisze
10-49
13-14
10-41
10-72
11·13
10-70

telefony

Urząd

Bezpieczeństwa Publicznego
Powiatowa Komenda · MO.
Miejski KomisariatMO.
Straż pożarna

Ubezpieczalnia Społeczna.
Szpital św. Trójcy
Pogotowie lekarskie: nocne telefony:
11-13 od 21 - 7 rano. W niedzielę i święta
dyżur d~ienoy w szpitalu św. Trójcy.

Redakcja I administracja „Głosu Piotrkowskie
go" Piotrków Trybunals:ti, ul. Słowackiego
Nr 26. Telefon 15-40
• Konto czekowe redakcji „Głosu Piotrkowskiego": Komunalna Kasa Oszczędnośd w Piotr
kowie Nr 425.
·
Administracja czynna od godz. 8 do godz. 16.
w soboty od, godziny 8 do 13.

----

Dzisiaj w gmachu Starostwa Powiatowego
Zabawa Taneczna Związku Uczestników
Walki Zbrojnej.

z

traktorów z
I
•
rzvmamy

Rozmowy

n1iasta

•

z Centralnego Zarządu Technicznej Obsługi Rolnictwa w dniu wczorajszym

8

WIOSennq
transport
czechos'łou;('ckich

traktorów.

Traktory te, typu „Zator" są najnoinstytucja wyslał.a specjal?tą ekipę fa- wocześniejszymi maszynami produkochowych kontrolerów, która sprawdzi ' wanymi przez czechosłowacką pańs
podda technicznym próbom pierwszy twową fabrykę samochodów i motorów

„Zbrojówka" w Brnie.

z Czytelnikami

Dzisiaj podajemy dalszy ciąg li.stów naszy~ Czytelników . Rec!~·l;ca
na"S.Za chętnie
będzie
zamieszczać
dalsze wypowiedzi.
Upraszamy tylko o podanie nazwiska i' adresu autora. Listy anonimowe wędrują do
kosza.
.
Dzisiaj zabiera pierwszy głos ob. Turlejska z Piotrlcowci. Pragnie ona pomszyć
sprawę odbudow1.1 i remontu zniszczon1Jch
domów na terenie naszego miasta. Domów
t)'.ch jak wiemy wszyscy jest na terenie
Piotrkowa bardzo dużo. Ob. Turlejska pisze: - „czytając „Rozmowy z czytelnikami" pragnę również zabrać głos na łamach
w~zego ~czytn~~o dziennika. Ma rację ob.
Mikułowski, - ulicami naszego miasta nie
bardzo bezpiecznie chodzić jeżeli jest wiatr,
bo tynki, cegły, dachówki i rynny fruwają
w powietrzu. Czy właściwie tej sprawy nie
można postawić tak iak powinno być? Przecież ka7'dy wie, że remont kosztuje, t~zeba więc zbierać od lok~torów odpcwiedrue fundusze na naprawę zagrpżonych domów. Wiele osób odzwyczaiło się od oplacenia komornego, zamieszkując w tak zwanych „bezpańskich" domach. Tak nie może
być - każdy powinien płacić i to tyle, ile

„

Czechosłowacji

J8SZCZe prze d Ork Q

W swoim ·czasie donosiliśmy, że w
ramach umowy handlowej z Czechosło
wacją
zostały
zakupione tam przez.
Rząd Polski traktory dla nas~ago rolnictwa. Obecnie jak się dowiadujemy

Kina

:nr. r

PIOTRKOWSK

na niego przypada. Trzeba · już teraz rozpocząć przygotowania wstępne,
gdy sezon
trwa krótko, i :1ie wiadomo jak w tym roku dopis~e pogoda, - trzeba wszystko uzgodnić już teraz, - musimy zabezpieczyć
dachy na zagrożonych budyp.kach i przeprowadzić obowiązkowo konieczne remonty.
Ob. L. i M. - czlonkov;ie ZWM przy Liceum Spółdzielczym piszą do „Głosu Piotrkowskiego" o tym iak ich koło potrafiło
zorganizować współpracę z bratnią organizacj4 młodzieży wiejskie; „Wici" i jak koła
ZWM i „Wici" przy wydatnej pomocy dyr.
ob. W eberowej i opiekuna prof. Woźniaka
mogą pomyślnie się rozwiiać.
~yczymy młodym ZWM-owcom i c.złon
kom „Wici" nowych osiągnięć w pracy or-

Nadejścia pierwszych traktorów

na-

leży się spodziewać w najbliższych tygodniach. •Do końca marca przybędzi<;,
do Polski około 500 traktorów.

Traktory czechosłowackie w znacznym stopniu zasilą nasz tabor maszyn
rolniczych i napewno poważnie przyczy
nią się do przyśpieszenia wykonania
ylanu produkcji rolnej przez majątki
państwowe jak również przez gospodarstwa średnie i małe, korzystające z
z Ośrodków Maszyn Rolniczych.
(z)

- .

E

ganizacyjnej i prosimy o dalszy kontakt z
naszym pismem!
N AJ BOGATSZE MUZEUM DOLNEGO
Ob. Berensztein pisze do nas list taki dłu
SLĄSKA
gi. że nie możemy go pomieścić na naszych
łamach. Pragnie ona poruszyć sprawę
Spośró{)
istniejących
na terenie Dolnego
oświaty dla dorosłych na terenie naszego
miasta. Zapewniamy jednak ob. Beren- Sląska muzeów, najbogatsze zbiory posiada
sztein, iż do sprawy tej w „Głosie Pj.otr- wielkie muzeum w Cieplicaoh, w którym zgro·
madzonych jest blisko 33 tysiące eksponatów.
kowskim" jeszcze powrócimy.

z powiatu

Z żYCIA PARTil
Wolborzu celem uzyskania odpowiednich
wspierających O. S. P. z opłatą 20 zł miefunduszów na dalszą akcję radiofonizacyjDzisiaj o godz. 13-tej odbędzie się zebra- sięcznie.
Ta minimalna opłata umożliwi jednak . ną urządza w dniu 8-go lutego br. ·zabawę
nie członków Polskiej Partii Robotniczej,
zmodernizowanie taboru pożarowego O. taneczną p. n.: „Zakończenie Karnawału".
należących do Koła Skarbowców.
S. P.
ZABAWA W GORZKOWICACH
W dniu 1-go lutego br. postanowiono zurPOŻAR W FABRYCE SKLEJEK
W dniu dzisiejszym w Gorzkowicach staW fabryce sklejek, położonej w Pi~trko ganizować równjeż na ten cel zabawę tawie przy ul. Bujnowskiej 28, wybuchł groź neczną. Dochód będzie użyty na przepro- raniem publicznej szkoły powszechnej odny pożar. Zaalarmowana straż pożarna po- wadzenie remontu Hali Strażackiej. Do ko- będzie się ~abawa taneczna. Dochód przeżnać·za się ba potrzeby miejscowej organiżar ugasiła. Część lokalu fabryki oraz urzą mitetu organizacyjnego zabawy ,wybrano J2
21acji młodzieżowej i szkolnej świetlicy.
dzeń, uległa zniszczeniu. Dochodzenia w członków.
'.
toku.
WIECZOREK P. C. K. W BEŁCHATOWIE
WYSTĘP
AMATORZY .J>SZENICY
W Bęłchatowie odbył się w ubiegłą nieZESPOŁU RADOMSZCZ~SKIEGO
Milicja Obywatelska w Piotrkowie areszwieczorek Polskiego Czerwonego
towała Pabicha Władysława, zam. przy ul. dzielę
Jutro w Piotrkowie odbędzie się występ
Bujnowskiej 24 oraz Pabicha Zygmunta, Krzyża. Organizatorom tej zabawy nale- gościnny popularnego zespołu radomszczańzam. przy ul. Oddzielnej 24. Dopuścili się żą się słowa szczerego uznania.
skiego, - odegrana będzie sztuka sceniczna
oni kradzieży pszenicy transportowanej ze
p. n.: „Trasa" z życia lotników. Bilety już
NA AKCJĘ RADIOFONIZACYJNĄ.
stacji kolejowej do młyna „Warszawianka".
Miejscowy komitet radio{onizacyjny w są do nabycia.
Amatorzy cudzej własności powędrowali do
celi więziennej.

Muzeum ciepliclcie pooiada najw.ięk-szy w Europie zbiór egzooty<:z'Dych ptaikc)>w, motyli i jaj
ptasich.
Zbiory
o.mitologiczne
zawierają
wszystkie gatunki ptactwa śląskiego. W zi>'iorach muzeum znajdują &ię wspaniałe okazy
z Nowej Gwinei, Abisynii, Ameryki Południo
wei ;t-p.

PONAD 150.000 PASMERóW
W ROKU 1947 PRZEWIEZIONO
NA KASPROWY WIERCH
Kolej linowa na Kasprowy Wierch notuje wzrastającą bezustannie od 3 lat frekwencję pasażerów. V( okresach dużego
ruchu turystycznego na dolnej sta.cjf kolei
w Kuźni~ch gromadziło się w niektórych
dniach do 4.000 osób, z czego tylko część
można było przewieźć.

Najlepszym przykładem olbr:>.ymiej popularności przejazdów na Kasprowy Wierch
koleją linową są zestawienia statystyczne

z lat .P:zed:'l"ojennych i powojennych. przed
stawiaJą się o~e następująco: rok 1936 59.000 pasażerów, 1937 - 91.000, 1938 93.000, 1945 - 27.000, 1946 - 141.000,
1947 - 152.000.
Zestawienie wykazuje, że w porównaniu
z rokiem 1938 ilość przewiezionych n ...
Kasprowy Wierch osób wzrosła o 70 proc.,
prZ?' ~tałej dalszej tendencji zwyżkowej.
N aJwiększy ruch pasażerski notowano w
miesiącach
letnich. Rekord przewozów
osiągnięto w sierpniu 1946, kiedy z kolei
innych kr~jach europejskich. W roku linowej skorzystało ?8.361 padażerów.
1945 wskaźnik zapadalności na każde
10 tys. ludności wynosił w Niemczech
33,7 zachorowań, w Szwecji - 25,1 w
Anglii - 18.8, w Polsce zaś tylko 5,21.
W niedzielę, 25 stycznia we wsi :tarnowiSukcesem jest rówmez obniżenie ca, pow. piotrkowskiego odbywała się we• · t In ś ·
soła; zab~wa. Na zabawę przybyła również
smier e o Cl z powodu płonicy w Pol- szaJka meznanych awanturników
którzy
sce powojennej w stosunku do lat poranili ciężko kilka osób.
'
przedwojennych. Odsetek , zgonów w
.Po aw:inturze opryszlewie wpadli do
stosunku do zachorowań wynosił w ro- ~eszkal!ia ob. Genowefy Binek, gdzie gror::
zll:c bro!11ą .zrabowali 6.000 zł. po czym zbiek u 1920 - 11,3 proc, w roku J947 - gh w mewiadomym kierunku.
0,33 proc., czyli ze stosunku do tych
Ran!lych ucze.stników bójki przeW1eziono
lat śmiertelność zmnieiszvła się w ro- do . piotrkowskiego szpitala św. Trójcy,
ku ubiegłym około 34-ki:otnie.
~p
.ie. d~óch - Bim~k i Gogol~wski zmarło.
.
m.l 1icJa Jest na tropie sprawcow awantury.

l

KRADZIEŻ

GALANTERII
dokonano zuchwałej
kradzieży na szkodę ob. Lukas-::ewskiego
Ed.warda. Złodzieje zebrali towary galanteryJne na sumę 50.000 złotych.
W rezultacie natychmiastowego dochodzenia wszczętego przez M. O. ujęto sprawców kradzieży wraz ze skradzionym towarem. Zaaresztowano i osadzono w więzie
niu miejskim Maryniaka Stanisława,
P.rzy ul. Starowarszawskicj 18, Mol'ZYI,lSkiego Mieczysława, zam. przy ul. Starowarsza•vskiej 14 oraz Ostaszewskiego
Stefana, zam. przy ill. Starowarszawskiej 18.
W

ubiegłą niedzielę

za.n:.

DZIEJ.V

STRAŻY POŻARNEJ

W MAJKOWIE
W dniu 24 stycznia br. rejonowy oddział
Ochotniczej Straży Pożarnej w Majkowie
urządził koleżeńską. zabawę z udziałem za·
proszonych gości. Zabawa spotkała się z
uzńaniem miejscowego społeczeństwa, szczególnie podobał się wszystkim św. Mikołaj (Gemel Józef). Na bogatą część arty~tyczną złożyły się liczne występy w tym:
choru O. S. P. pod batutą zastępcy komen-1
danta oddziałowego.

IWMITET OBYW ATEJ,SKI O. S. P.
W SULEJOWIE
W Sulejowie odbyło się zebranie Zarządu
miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej
oraz zaproszonych przedstawicieli społe
czeństwa sulejowskiego. Na wniosek ob.
Mariana Młudzika, burmistrza miasta omówi?no sprawę pomocy dla miejscowego oddziału O. S. P. Komendant Straży ob. Janczewski złożył sprawozdaniP.o z dotychczasowej działalności oddziału O. S. P. i wskazał
na konieczność usunięcia pewnych braków
technicznych, - na co potrzebne są fundusze.
Postanowiono zorganizować komitet obywatelski i wezwać społeczeństwo miasta Sulejowa do zapjsywania sif! na członków

Wskaźnik zachorowań
znacznie mniejszy

niż.

płonicę

w latach przedwoi ennych

Ministerstwo Zdrowia opublikowało
dane liczbowe, z których wynika, że
nasilenie płonicy (szkarlatyny) w Polsce na przestPZeni ostatnich lat jest
znacznie mniejsze niż w latach przedwojennych i wykazuje tendencję zniżkową. W roku 1938 liczba zachorowań
wynosiła ponad 19 tys. w 1945 roku 12.783, w roku 1947 - tylko 12 tys.
W porównaniu z rocznym-wskaźnikiem
zapadalności, który wynosił w 1930 r.
10. 2 proc, wskaźnik ten wynosił w
1947 r. zaledWie około
proc. Wsk~nik zapadalności na płonicę w Polsce
jest również znacznie mniejszy niż w

p
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Prawie wiosna!

Zapalki!

Wyszły!

Trach!

Wiosenny piorunek
wyręczy!
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UWA6A, CZŁONKOWIE KÓŁ PPR PZPW
Nr 4!
. W niedzielę 1.2. o godz. 10-ej rano przy ul.
Kąiiiej 19 odbędzie się zebranie członków
wszystltich kół PZPW Nr 4. Sprawy bardzo
wa:llne. Obecność obowiązkowa.
ZF.BilANlE PRELEGENTÓW DZIELNICY

J7!, e sportu

V Igrzyska Olimpij$kie otwarte!·
1000 zawodników,
ST. MORITZ (obsl. wł.).

28.państw defilowało

przed Prezydentem Szwajcarii
j

stroje sprawiają wrażenie wielkiej rew.ii mód. ~~ .
Rzucają e!ę w OC'Ly piękne, barwne stroje nM.
cia.r6kie, osta.tn.ie IQ.odele, które rJewątpliwie
staną się ostatnim
krz:yk.iem mody je6Zcze
w tym sewnie.
OTWARCIE IGRZYSK
Na boisku hokejowym ustawiają się reprezentacje 28 państw za swo.imi 1.;ztandarami. Na
trybunę,
udekorowaną
białym
sztandarem
z pięciOt111a kołami olimpijskimi, wśród grobowej cis.'ż:y, wkracza Prezydent Szwajcarskiego
Komile(u Olimpijskiego i w krótkkh słowach
zw.raca się do Prezydenta Szwajcarii z prośbą
o otwarcie V Zimowych Igrzysik Olimpijsk,d.i.'
<:>twarda Igrzy5k Prezydent Szwajc:l~ii dokonuie w języku francusklm.
Oświadcza
w krótkich słowach, ·że otwiere V Igrzys~a
Ólimpijs.kle ery now<Yi:ylnej. Płonie znicz oli:npijsti.
SLUBOWANIE
Na mównicę wkracza z kole!i najstdrszy
zawodnh.1'. reprezentacji hokejowej Szwajca:ii,
Toriaini, i w imieruu wszystkich uczestnńków
Igrzyisk skła.da ślubowarue olilm.pij5kie. Zawodnicy podnoszą w górę dwa palce do przy·
:;ięgi, że walczyć będą w ducnu pełnym ryce·,·-!
skośoi dia chwały swych państw i soortn. S3.l·
wa ~rmatnla - kończy oficjalną część uroczy·

Wczoraj odbyła się uroczy5tość otwarcia
bAŁUT.
V Zimow ych tgrzy<..ik Olimpijskich. Już od
Dziś
godz. H,30 w lokalu własn!'m przy wczesnych godnn rannych ożywiony ruch paul. Zgierskiej 71 odbędzie sic; zebranie koła r. ov:a.l na stadion e olimpijlSkim. Przed wejprelegentów B<>.łut.
ściami U6tawiły się tłumy widzów którzy zjechali do Szwajca.J'lid z całego niemal śwJata.
ZEBRANIA KÓL PPR
P i ękna, słoonecz.na pogoda
podno~i!a
jeszcze
W clniu dzisie.i"zym odbed;1, się zebrania kół ba.rdziej uroczy-s·ly nastrój, panujący wczoraj
PPR w nastc;pu_ :c:vch ·fabrykach i instytuc- w St. Tvforitz.
jach:
NA STADIO~E OLIMPIJSKIM
Na stadionie olimpijskim, u stóp odcinająRUDA PABIANICKA
cych 9fl na sz<J.fi.rowym tle nieba wysokich
O godz. 16-,cj plenarne 11osiedzenie komitegramie skalnych, o godzinie 10-tej rano rozpotu dzielnicowego.
cŹęła się defilada około 1000 zawodników, reWIMA _ PZPB Nr :;
prezentującycp 28 krajów.
Cały stadion ude·
f a b rycz- korowc:no flagami państw, bio.rących udział
O godz 13,30 posieclzenie komitetu
w Igrzysk a·ch. Na jednym z masztów powienego
wa równ!eż. flaga b!ało-r<:erwona.
GORNA . PRAWA
DEFILADA
o godz. 17-ej PZPW Nr z.
PnnktuainLe o godzin ie 10 wkiracza na stadion w zwartych szeregach armia sportowców
SRóDMIEśCIE
całeqo ś w!ata. z wyją'.kiem reprezentocR GreO godz. 14-ej Dmkarnia MBP., Centr. Zaop. cji, która kroczy na crele kc-lumny, i reprezenPrzem. Papier., Centr. Zbytu Przem. Papier. t oi. cji Sz-wajcari-i, którzy, jako gos.poda,rze, zaO godz. 17-c.i Ksią:~k(l,. Nr 1, Wojcw. Zarz . . mykaią ją - pozo·5tałe państwa defilują w poZWM„ f . ..Hirsz". O . irodz. i3-<>j kolo przy! f?'ąd.k u alfabetvcrnym, według alfabetu fran-::11Spółdzielni ZarC>bkowcj Inw. Wnfe->1 wh.
,;:·icgo. Każda reprezentacja nies'e przed so,
bą tabliczkę ze swą na.zwą w języku franc.u- stoścJ.
SROD~5IEJSKA LEWA
61k im, za nią kroC'Ly chorą·f.y ze sztrundare.m.,
POLSKĘ Pl\.OWADZI MARUSARZ
ii v."i . . :sc1 Ut;A tnumfowali na Olimpiad~ie
O godz. 13.30 f. „ZylbeTsztei't1". O godz. p&!n;.cj zaś nar~!arz.e, łyżwia'!'ze i bajeczn .~
Reprezeilltację polską prowadził podczas de- w 1936 r. Czy w tym roku. uda im się pc.wt6·
14,30 PCH. O godz. 16-e,i i. „51,cfan \VPYner". ko.Jorowi hokeiści.
,
'lady li niósł S12:ta,ndar Stas.zek Me.rusairz. Polarzyc sukces?
o godz. 13-ej ,Margulis i Wolman".
BAJECZNIE KOLOROWE TRYBUNY
f wystąpi:Iii bez hokeistów, którzy przygo~o--------------Bajec'l'lnie kolorowe 1.;ą również tryblliily. wywali stlę w tym czas-ie do mec 7 n z Austrią.
W przeciwieńs-twie do defilady w Ga·rmisch,
SRóDMIEJSKA PRAWA
Piękn.e kobiety i je.szcze często pięk:nieijs:z.e 1SzlJ więc tylko na~ciauze.
'\
która przy.pomi!nala raczej defiladę w:ijsk11wą.
O godz. 12-l'.i „Przybory Tkackie" O godz.
a nic spo.rtową, w St. Moritz defihda miała
16-ej f. „Imas".
~!.~!,"WSZ~ roząrqu1hl lloheioUJe
chara.kler o wiele swobodnie}szy i d:i.'.eka była
STAROMIEJSKA
cd -sztyv.nej parady wojskowej. Drużyny wyO godz. 14-cj odprawa prelegentów PZPB
stąpiły niejedno.Jicie.
Jedm sz:t z mniam~
i kijami hokejowymi, inni zaś - zupeln'ie bez
Nr 2. O godz. 15-ej posiedzenie 6-ki między
-sprzętu spo.rtowego.
partyjne.i PZPB Nr 2. O tej samej godzinie
ę
Czechosłowac•a
Włochv
ł!)
SZWAJCARZY ZWYCIĘŻAJĄ USA
koło PPS Nr 6 Straż Przemysłowa.
Pierwszy dzień Igrzysk rozpoczął się od
St. Moritz. Pierw5zy wy-stęp naszych ho-ke- W trzeciej tercji Polacy utrzymywali nadal
BAŁUTY
rozgrywek hokejowych. W pierws~ym JJH1:-zu
i5tów których ud7Jia.ł w Olimp1adz:e tak wj€- swą przewagę.
O godz. 18-cj Terenowe koło „Żabieniec". '1e wywołał dys.'k·usji, za·kończył się całkol\'11Bramki dla Po1lski zdobyli: Czorich 3, Pa- spo:b'.>:ała -się reprezentacja. USA z reprezant:t·
. lus, Skarzyńfil<J, Ga&iniec i Marchewczyk Naj- cją Szwajcarli. Zwycięstwo o<lni-eśli SzwajcaOTWARCIE BIBLIOTEKI PRZY SWIETLICY ty.m sukcesem.
rzy 5:4, ale nie wiadomo, czy spotka:li~ to, ze
Polacy zwyciężyli Austll'ię 7:5 (0:2, 4:2, 3:1). leps.zym z Pola1ków był Ska-nyński.
KZPl>R.
W pie.rws.zej tercji Polacy grali chaotycmie i
względu
na niezałatwiony jeszcze konJ!J :~t
W dniu Imienin I-gó Sekretarza Komitetu nerw0wo, co wykotzy.sta1i Austl'iacy i strzelili
INNE WYNIKI
między
Międzynarodowym KomH<:!tem O';m·
Łódzkiego Polskiej Partii Robotniczej tow. 2 bramki. W drugiej te,rcji Polaicy zdobyld zde
pij~kim a Komitet-em Amerykańskim zo6'.nnie
Kanada - Szwecia 3:1. Czechosłowacja
uznane.
Ignacego Logi-Sowińskiego - Wydział Pro- cydowainą przewagę, zdobywa1ąc 4 bramk>i. Włochy 22:3(!).
PIERWSZA SENSACJA„ .
. pagandy KŁ - nastąpi otwarcie biblioteki
przy 'wietlicy Komitetu, dostęn'lą dla człon
ków i sympatyków naszej Partii.
że ktoś próbo111ał uszkodzić: bobslej Amervka.Biblioteka posiada bogato wyposażony
nów. Wszczęte oczywiście zaraz do~ho'lz~'"!,
dział literatury marksistowskiej, materiały po
·pornańsey startuią
.któ1e jednak na razie ni<:! wykryło 5praw--:ów.
mocnicze do opracowyw:\nia zagadnień spoZarządowi Łódzkiego Okręgowego Związkuł a obecn.ie, po wielu latach niewidzenia i przy I
łecznych, politycznych i gospodarczych. oraz
duży wybór klasycznej
współczesnej litera- Kolarsk~ego udało się wypożyczyć w Poz.ncnJu doborowym program;e, wyścigi te dadlą dufo
k-0mplet rolek z zegarem do wyścigów kolar- emocji i zadowolerui·a zwolennikom koiars:wa
tury polskiej.
Dzis.iaj, w drugim dniu V Zimówych Igrzysk
skich na. sali, wobec czego organizuje w po- w ŁodZii.
Olimpijskich w St. Mo.rHz odbędą się na.stępu·
ZEBRANIE
nie'Cizi1.ale-k, dnia 2 lutego br o godz. 17 w hMi
Bilety nabywać można w..cześniej w Spół jące konkurencje:
Zebranie Koła PPR studentów Wydziałów Wimy p.rzy ul. Armii Czerwonej Nr 82, pierw- dzJel.n.i P.ra.cy „Szklarz" przy ul. Stalina
Godzina 9 rano - dalszy ciąg rozgrywek
Nr '.?5.
Lekarskich odbędzie się we wtorelt dnia 3.2. sze po wojnie wyścigi z udziałem wszy:>tkkh oraz w dniu zawodów w kasach haJi „\"limy'' hokejowych.
48 r. w świetlicy Łódzkiego Komitetu PPR kolarzy tutejszego Okręgu, z Bekiem, Pietra- już od godziny 14-tej.
Godz. 10 - bieg narciarski · 18 km otwarty
szewskiian, Sałygą, Gr)'!Ilkiewiiczem, Stol<l!rczyo.raz do kombinacji pięcioboju.
Sienkiewicza 49 o godz. 20-ej. ·
okiem, Wojcieszkiem i Leśk-iewiczami na cze-le,
JaK
się
dowiadujemy,
w wyściga<.h :'l.:inieGodz. 10,30 - ja.zda szybka na lodzde 500
Obecno~ć wszystkich członków
obowiąz
c.raz najlepszych zawodniików poznańskich.
dz;iaŁko0111ych
startować będz.ie kil:rn koia'.zy metrów.
kowa.
Zawody tego rodzaju cieszyły się w okre- poznańskich, a mianowicie: Kaczm«rek, FrącGodz. 13-ta - eliminacje dwóje-k bobslejosie przedwojennym w.ielkJm powodza.'liem, l:ow,iak, Wendewicz i Fokt.
wych.

Polska
Kanad -

zwycięża Austrię

Szwec
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Sport

UWAGA, ZWM-owcy CZŁONKO'f!P!E BRYGADY TRAKTOROWEJ!
Zebranie Brygady Traktorowej odbędzie się
w sobotę, dn. 31 bm„ w lokalu Zarządu Łódzkiego ZWM, pl. Zwycięstwa 13, o godz. 17-ej.
Obecność wszystkich członków obowią7.kowa.
.
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Szkoły

Jeżeli ktoś jest c.iekaw,
jc!ką opieką jest otaczany
~port r>ięściarski w 5zkc1
tch
Łod-zi, niech Ny'> ierzew się
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ia trze.ci już mecz ósemek
-'redniej Szkoły Przemy-

Wypełniona po brzegi przez mlodzież w1do'.Vn.ia przeko.na z pewnością wielu niedowia.rków,d że boks· 5taje
1 łsię bjakbyb naszym spo-rtem
naro owym 1 zys ca 50 ie o ecnie nieogracniT
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C'Lone moz 1wosci rozwoiowe.
Boks w Szkole Przemysłu Poligraficznego
cieszy sięjuż od dawna należy.tą opieką. Prze-
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chowanr..ów w calkow1ty sprzęt sportowy,
a m!anowicie lekkoatletyczny i pięsciarski. To
zachęciło młodzież. Pomimo tego, że chłopcy
rano pracują zarobkowo a uczą się po połu·
dniu, znajdują je~zczE czas na treningi. na któ·
re reqularnie uczęszczają i z dnia na dzień
czynią co.raz więkGze po.stępy.

odbędzie się w lokalu Dzielnicy Górnej Lewe1 I
;imnazjum, który odbę- w~ele do zawdzięc.zeni~ Cent.ral~e~u Zarzą~o- me~z będ~ie trze<;-im ju.ż spo~aniem pomi~dzy
ZWM .ul. Piotrkowska 262 zebranie kursu ak·' ' ll i'! si-ę w sali KS Tęcxa w poiniedzia'iek, o go- w~ Prz:emysłu Pohgraflczn.ego, ktory w krot- druzynam1 XII Gm111azium 1 Sz.\i.oły Pohgratywu szkolnego. Obecność obowiązkowa.
dzinie 11-ej.
klim -sto5un.kowo czasie za-0patrzył swych wy- ficznej. Do sp0tkania tego oba. ze<>poly wy-
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:stawią następujące składy:

Srednia Szkoła Poligraficz11a: Kalino\ 'Ski.
Pomaniu dwa !::potkania t1. w niedzielę z KS.
Urua, natomia!>t w pon~edz:ałek 2 11.Pteg" zmie- PerH!el, Fortun:iaok. S'lfa.uderbach, Szymczak.
Ja,;kółkowski, Piechala.k, Drzewiecki.
walczy o p'erwsleństwo
PIŁKA RĘCZNA: Sala YMCA, godz. 17-ta rzą swe siły z bardz.:i grożnym przeciwnik.iem
XII G:mnazjum: Anielak, Kamińsk.i, HejWśrf>d, tkaczy ?racujących na dwóch kros- le.wody o mistrzo6two w koszyków~ okręgu KKS Poznań.
wowski, Jatczak, Pawlak, Kasprzak, Hisz i Janach kortowych w PZPW Nr 2 najlepsze re- lódzldego drużyn klasy A, konkurencja żeńska
Drużyna łódzka wyjeżdża w następującym nis;'.ewski.
zultaty osiągnqli: Mieczysław Malisiewicz. Zjednoczone - ŁKS; konkurencja męska Zjed- sik.ladzie:. Bednarek, Łaz.a,rski, Ignaszewski, KaPoziom obu drużvn, jakkolwiek ies.zcze nie
noczone
ŁKS oraz YMCA II TUR II.
wał, Matusiak, Kindlcr,
Miśkiewicz,
Markie· najwyżs.zy, pozwa'1a - przypuszczać, że 1.;potkaBern;rd Wajngertner, Stefan Andrzejczak i
wicz,
Jałkiewicz
Tadeusz Korlinski.
nie to, zresztą jak i dwa poprzednie, rue bę
Zapaśnicy
Następnie 15 lutego zapaśnicy Klubu M. S. dzie pozbawione wa.lk ciekawych i emocjonuW PZPW Nr 3 wyróżnił się Józef KowalS. stoczą w Warszawie rewanżem spotkaini;i z iący('h. Obie druży.ny są nie~wykle· ambitne
ski (154,3 proc.) a w PZPW Nr 35 Władysław
KS Budowlani, którzy w Łodtl wstali również i już od dawna rywai!izują o nieoficjailny ty~
Magier (149,7), Józef Buda (145,4 proc„ oraz
pokoillaini
mi·stna łódzkich s-zkół średnich.
Jan Grzybowski (147,6 proc.).

Dzisiaj w Łodzi...

MSS

walcza w Poznaniu

W PZPW Nr 36 czołowe miejsca zajęli:
Antoni Laskowski (160 proc.), Józef Bednarek (160 proc.). Ignacy Kiblcr (160 proc.), Stanisław Malinowski (159 proc.) i Jan Pawlak
Cl;i9,4 proc.), a w PZPW Nr 38: Kazimierz
Wojtczak (160 proc.) i Feliks Milczarek (155,2
'Jroc.).
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Piłkarze

turowi

o~radu'ą ...

Kierownictwo Sekcji Piłki ND'.i:nej RKS TUR
w Łodzi zawiadamia tą drogą wszyslkkh zawodnJków, piłkarzy, oraz działaczy 5portowych
i sympatyków klubowych, że w pon:iedziałek,
dnia 2 lutego br. o godz. 10-ej rano w Ośrod
ku Sportowym RKS TUR w Helenowie, odbę
dzie się walne zebranie członków Sekcji Piłki
Nożnej RKS TUR Łódź.
Z uwagi na kQ.niecmość omówie~ia 1 uz9orl1llieDJia wytycznych Sekcji Piłki Nożnej na najbliższą przy5zło~ć,
obecność wszys&ich obowią71kow#

TelP.fonem z Budapesz.tu.

-----·--------------Warszawa iwvcięża
w siatkówce

Bawiąca na WE;grzech drnżyna
p<>.Js.kich rozegrała w Budape5zcie,

ikoszyik.arzy
jako reprernntacja Warszawy, mecz siatkówiki z repreze:n tac ją stolicy Węgier, odnosząc zdecydowane zwycię1.;-two w stosunku 3:1. (15:8, 15:7, 14:16
15:7) .
W drużynie naszej grali: Bartoszewu<:Z, Jaź
nJcld, Iwanow, Maleszew6k.i, Ulatow&.ki i ly.

liń6k!i

