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Proces katów
Czterdziestu potwornych morderców · hitle1owskich stanęło przed Najwyższym Trybunałem
Naro.d owym w Krake>wie
KRAKÓW (PAP) W Krakowie rozpoczął ·Eimer w towarzystwie sędziów Kutznera,
Ławę oskarżycieli zajmują prokuratorży:
proces załogi obozu zniszczenia w Oświęci Zembatego i Cieśluka.. Sędziowie ~Chodzący Kurowski, Cyprian, Gacki, Szewczyk, Branw skład Trybunału ubrani są w togi· i birety. dys i Pechalski. Następnie adwokaci wyznamiu.
Przed Niljw.yższym Trybunałem Narodo- Przewodniczący nosi wielki złoty łańcuch czeni z urzędu.
wym stanęło 40-tu zbrodniarzy - członków z godłem państwo~m.
I
(Ciąg dalszy na str. 2-ej)
tej załogi. Ze względu na międzynarodowy
charakter procesu specjalnie przystosowano
do jego celów wielką salę gmachu Muzeum
Narodowego, wyposażając ją w najnowocześ
niejsze urządzenia.
Po lewej stronie Trybunału mieści się ła Wódz francusk;ch mas pracuiących wystąpił na
wiecu Katowicach.
wa oskarżonych. Przed nią miejsca dla obroń
ele1acłi
tłumy
ców, po przeciwnej stronie miejsca dla gości
KATOWICE (obsł. wł.). W dniu w-:;zoraj- dniu wczorajszym ośrodki przemysłowe wojezagranicznych. Przed Trybunałem liczne stoły dla stenografów i przedstawicieli prasy szym przybyli z Warszawy do Katowic przy- wództwa.
ruchu
rnbotniczego,
W godzina::h popołudniowych francuscy gozagranicznej i krajowej. Przy każdym miej- wódcy frąncus:Ciego
scu para słuchawek połączona z budkami tłu członkowie KC Francu~kiej P.ąrtii Komunisty- ście przemawiali na trzech wiecach. Tow Thomaczy. Na sali obecna jest również amery- cznej, sekretarz generalny F.P.K, tow. Maurice rez wystąpil: na więlkim wiecu robotniczym w
hali powystawowej w Katowicach. Hala b:yła
kańska ekipa filmowa, która zbiera materiały Th1uez, wybitny działacz, jeden z e>r.ganizato· pełna, a przemówiel!ie
Thorł!'la, wyrażające
dla serii filmów dokumentarnych „March of rów ruchu oporu tow. Laurent Casanowa i po- zdecydowaną, wolę ludu francuskiego obrony
Chcemy żyć! - pod tym hasłem demonTime".
pulama działaczka francuskiego ruchu rąbo- suwerenności swego kraju przed zamachami strują setki tysięcy strajkujących FrancuW pierwszym dniu P:tocesu rozprawie przy tniczego Jeannette VeermersclL Francuscy go- obcego imperializmu oraz rodzimej reakcji zów - protestując przeciw rządom nędzy
słuchiwało się szereg wybitnych osobistości ście przyjęci serdecznie przez przedst4wicieli i w11-półnej z innymi narodami walki o pokój,
głodu i terroru, przeciw zaprzedaniu Francjl
ze sfer politycznych, wojskowych i sądowYch. Polskiej Partii Rabatnjciej i wla.dz ~oje"lódz by o entm:jastyanie oklaskiwane przez zebra
w niewolę kapitalistów amerykańskich.
Na procesie obecny był konsul radziecki w kich oraz reprezentantów PPS zwiedzah wł ne tłn'llly.
Krakowie Owsiejenko oraz delegat marszałka
Rokossowskiego -ppłk. Strekozin. Przybyła
również liczna delegacja francuska, w skład
której wchodzi m. in. p. Pereyron z konsulatu w Krakowie oraz przewodniczący Trybunałt!l w Rastadt (francuska strefa okupacyjna),
p. Lemerle, jak też i p. Granier - prokura\
tor przy tym Trybunale.
się
Obok tych oficjalnych obserwatorów zaLONDYN (ob.s~, wŁ). Z Paryża donoszą. iż
granicznych, rozprawie przysłuchują się przed
wczoraj przed południ,em odbyło się pierwsze
stawiciele zagranicznych czasopism, a m. in, posiedzenie .nowego rządu francuskiego. Pre·
„France-soir" i „Trib~e de nations" (Paryż), mier Schuman zwrócił się z apelem do wszyst
„New Republic" (Nowy Jork). Pani Cazals kich strajkujących. wzywając kh do powrotu
jest przedstawicielką towarzystwa przyjaźni do pracy, „by przywrócić Francji normalny
polsko-francuskiej i wydawnictw prasowych tryb żyda".
Nie· bacząc na ten apel s·t rajk .w całej Frantegoż towarzystwa.
Był również obecny wiceminister Sprawie- cji trwa nadal i przyjmuje coraz szersze roz·
miary.
dliwości ob. Chajn.
Ż uderzeniem godz-. 9-tej· przy stole sę
dziowskim zajęli miejsca: przewodniczący
Najwyższego
Trybunału
Narodowego dr.
się

Thorez na Slqsku
Entuziastyczne powitanie d

wielkim
w
francuskiej przez
górnikówi hutników
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Wojska Markosa
atakują
RZYM (PAP). Rozgłośnia greckiej armii demokratycznej donosi, że - w górzystej części
Wyżyny Pindusa· oddziały rządowe w .sile
sześciu brygad piechoty usiłowały zepch'nąć
wojska ppwstańcze z głównej arterii komunikacyjrtej Kalabaka-Metsowo-Jąnina. Jednocześnie wojska rządowe chciały wyrównać
front na linii Pendalfosa-Monasits. Próby te
zostały udaremnione dzięki pomyślnym kontratakom armii dem-0kratycznej.
W pozostałych częściach kraju inicjatywa
znajduje się w rękach armii demokratycznej.
Ataki na ośrodki nieprzyjacielskie w Monasits, Kommotini i Amfise powiodły się całko
wicie, przeczem nieprzyjaciel poniósł ciężkie
straty. Zdobyto 35 samochodów ciężarowych
i strącono 3 samoloty.
Komunikat stwiei:dza, że armia demokratyczna poczyniła. już wszelkie niezbędne przygotowania. dla ·o dparcia zapowiadanej przez
wicepremiera. Sofulisa., ofensywy. rządo.wej.

Odkrycie masowych grobów w 111emczech
(TELBPRE~S), Komis.ja badawmiędzy.narodowej . 01rg·a:ni'Zacj.i ucliodżców
odkryła óstatnio groby 40 tys. jeńców wojennych w amerykańskiej strefie okupa<;:yjnej Nie

BERLIN

crza

miec, w pobliżu Wuerzburga.
Zgodn:ie z przy,pU'.lrllci:eni'ami, generał 01-ay
wie.dział o ·tej ma.siowej mogile, jednak nie ży·
ci:ył 6obie, aby wiadomość o tym makabrycz·
niwów będziie poświęo.o:tllfl omówi~n:iu l,'),Orząd·
nVlllkQdik~u @iSltala ~.
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iCiąg dalszy ze str. 1-ej)

Akt oskarżer;ia. przeciwko 40 c~łonkom ~alegi obozu Oswięcim, zarzuca wszystkim
oskarżonym, iż znajdując się na obszarze RzeBzy Niemieckiej bądź na okupowanym obnarze R. P. po 1 września 1939 roku brali udział
w organizacjach przestępczych NSDAP. bądź
w SS, bądź też byli członkami władz admini!tracji i załogi ot>ozu koncentracyjnego w
Oświęcimiu, stanowiącego organizację przestępczą, powołaną dla wcielenia w tycie hi·
tlerowsklego programu ujarzmienia, moralnej
degradacji 1 stopniowego biologicznego wyniszczenia. podbitych narodów. Cel swój oskar-

cz erdz·e tu

ni a

l

żeni osiągali przez stworzenie warunków obozowych, powodujących utratę :iycla i zdrowia
więźniów, przez systematyczne głodzcnk
znęcanie słę moralne, maso ve m•,rdowanie
wbrew postanowieniom 4 konwenc,ii haskiej
z roku 1907 (dot. jeńców wojennych).
Więźniowie przeciążeni
byli nadmierną
pracą. Dokonywano na nich mnsowego rabunku mienia, zwłokom kobiecym obcinano
włosy, zużytkowu'ąc je następhie jako surowlec w niemieckich zakładach przernysławych. Popiół ze spalonych zwłok więźniów
używany był jako sztuczny nawóz.

I

·
oortach Zydów na zagładę w komorach gazo- nie było przypadk?we. Wszystk~ b~ło kon·
Otto Latach, blockfuehrer, następnie rap- wych. Podobne przestępstwa popełnili: Adolf sekwentnie przemyslane przez naJwyzsze wła·
portfuehre.r i Fritz Duntrock, pełi:iią~y. te sa- Medehing, Fram: Rcmeikat, Erich o:nges, szo- dze państwowe. Obozy były konsekwentn.yrr
me fur:kcJe, prócz moralneg~ 1 flzyczneg~ [er Johane6 Weber, członek załogi obozowej środkiem polityki, zmierzającej do całkowitcJ
znęcania się nad powierzonymi ich dozorowi l .:Vreszcie ostatni _ Karl Jeschke, pelniącv zagłady ludów ujarzmionych przez Trzecią
więźniami oskadenł są o Indywidualne zabój co.zmaite funkcje ,~ Ośwlęcimiu i w poctooo- Rzeszę_ przede wszl·stkim Słowian i Żydów.
stwa.
z~e w Charlottengrube. Brutalni i okrutm, zr:~.
.
August Bogusch, Paul Gotze, strażnik Paul cali się nad więźniami. biorąc udział "! zabo]·
Następn~e przem.awiał prokurator: NTN
Szczurek nie różnili się niczym od swych po- stwach 1 poniewieraniu godności osobistej txi· dr T. Cypnan. WoJ!la nauc:yła nas, ze n~e
przedników w swych katowskich czynach. wierzonych ich władzy ludzi.
ty~ko j.ednostka mo~e odpow.iada~ za SWOJE
To samo akt oskarżenia zarzuca urzędnikowi
w obszernym, kilkudzi-esięciostronicowym dział~ma. W ~ur~pie pojawiła się ~owie~
rachunkowemu Schroederowi.
•
uzasadnieniu i w szczegółowych charakterysty potęzna orgamzacJa przest~pcza, ktorej no
4 kobiety - dozorczynie Teresa Brand!, A- kach oskarżonych daje oskarżyciel publiczny imię było Trzecia Rzesza me~ieclta. C~lem
Jicja Orlowska,. Luiza Daąz l Hildegarda La- szeroki obraz. dzialatr:ośd. o?o:ów koncentra- jej stał się już n~e tylk? podboJ obcych z:em,
1
.chert b~aly udwil, w .do~onywamu zbrodm, znę I cyjnych w o~ole, w:ąząc Ją sc1sl.e z podstawo- ale .ekstermlnacJa lud?w n~ tych zi~~ach
cając s1ę mora.lme 1 fizycznie na<! powierz.o- wymi celami
programu partyinego NSDAP. zamteszkałych. Pojawiło się ludohoJstwo,
nvmi
ich dozorowi więźniarkami
.
Wytycznymi tego programu było: Zjed.noez. e- zbrodnia nieznana dotychczas prawu cywili1
dn
w ie lk :ch zowanych narodów.
Hans Holfman, -podoficer SS. zatru :io~y w nie wszystkich Niemców ":' obrębi~
oddi.'.ale politycznym, v~chner - strażmk ikon I Niemiec, obalenie traktatow pokoinwych, u·
. „
•
.
•
wojent transportowy, Kofmar - rlowodca war- i zyskanie odpowiednich terenów (tzw. !ebensD~1s w obliczu konferencJl pokoJowej ty zbrojnej obozowej i Dellof Webbe - po<l· i raum), przyznanie pełni praw obywatelsk1~h zakoncz~ł prok w at~r, - gcly. ?arn?y Eur~py
oficer SS - podpadają poa tę samą grupę .za tylko tym, w których żyła\h płynie ~'.ew. me· zaczną Się zasta1111wiac co zrolnc z N1emcam1 rzutów: uczestnictwa w morderstwach, pome· miecka. Był to więc program agres11, mena- niech Oświęcim l)(:r1zie groźnym memento
w•eranie godności ludzkiej więźniów i bezpod· ; wiści i pogardy, groźny zwłaszcza dla sqsla- przypominają<'ym, co czekało Europę, gdyby
slawne katowanie.
. : dów Niemiec.
·
Hitler zwyci~żył.
Herbert Ludwig, blockfnehrer - h ucze5tn(
Prokurator Kurowski zapowiedział w swoNa zakończeniP posiedzenia odczytano konczy! w akcjach. 5,P~~jalnych, maią'"'C na ce u jej mowie, że na procesie przedstawione bę.
•
•
1
wyzn;,rziln!e w;ęzntow na zagładę w kom?ro~h dą dowody obrazujące śĆisłv związek obozów kluzJe aKtu oskarzcnia.
'.Jazowyc.h. Aleksander Berle> i Art~r Br.e1tw1e: koncentra~yjn~·ch ~ ogólną .polityką hitleryz·
Po południu przystąpiono do przesłuchi
ser, zas. • ąpca k 1 erown1ka magazyno\.·V Z'f"dvno
mu Udowodnimy _ powiedział prokutator w. ani.a .o.skar.żonych. Ja. ko pie.rwszy zeznawał
ściowych, poza wyze1 wym1en.ionym1 ro za1a·
.
.
L' b h
hl
.
"«ł ctw orali udział v• masO\"YCh trans że nic z tego co się działo za bramą obozową
1e en ensc .
mi .prz - ęp. - ' ·
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Pod noclJk i ent UJIOfihich ,,.,OJ ludoaąch
.
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Z kolei akt oskarż1mia charakteryzuje
t
t
ól
h
k ·
h A
przes ęps wa poszczeg nyc os arzonyc ·
więc Artur Llebehenschel, komendant obozu
oświęcimskiego, uprzednio szef oddziału:
\Virtschafts·.Ycrwaltun~f
Hauplamt
(insytncja sfworzona przy HimrnlerzP. i podlPgale mu
zajmująca się ~prnwami goi;pod1=1rczymi ohozów) brał osobisty udział w dokonywnniu
masowych i indywidURlnych ZAbójsiw wi~7:niów, bądź radzi<'ckich jeńców wojennyrh
!'!f„t\1"1
whs1<~
przez klerow:\nie kh w droclze selekcji na za•
ie a...:;i\1
QU
tr!adę w komora!'h ~azow~·ch. lub przez rozRZYM PAP. Rz;>d de Gaspcri'C'qo podjnł sze j monard1istycznych. Podżegan_ie do po.pełnie· jańsk.o-dcmokratycmej strzelał z okna swego
strzellwanie. 0$karżony powodował wymir•- ren kroków dla stlu.micn.ict. . ruchu .ludn.ości n!a podobnych przestęp.s t w za po Ś re dnic twem domu dL· demonstracji włościańskiej. przy
"
d
d k
czym 1-abity został jeden z funkc,ionariuszy
r:>:<iniP. więźniom poniżającej chłosty, powo·w1e1sk1ci i robotmczeJ, c prusy luh innego rodzaiu propagan y, arane partii komunistyczne]
Ludność zareagowała
:lował w:vniszczcnie
11rg:ini1!11u wiq;nic'iw
·
monstrującC', p:zc·:iwko .ak bc;dzie więzieniem do Il lat, zaś propagswanie na te prowokacje demolując dom i majątek.
1
odziC'ż i nicCJi ncoftis
faszynnu - do 3 lat. Organilac je winne. te- p o1·iCJa
· s t <rnę Ia w ol)rome
· o bszarn l'«a
P:·zez nicwystarcza.1·a.c0 7Ywicnic,
'
d il ystow
a iccj wlnsktrh
ąic; podwhlściwc pomi0nczcnie, sto>ow:ił krańcowy
ora~k. nml g 11·.k . 1· „ b z qo rod7ilju przestqpstw, podlegaią rozw1ązaStrajk powslechny w Apulii trwa Przemysl
J
WYl I p ilC I l . Wil ilCJl . e
· , .
, . ,_
[
· ·
1
wyzysk ;,iły robnc 7.cj . hr:1I ucl;-:iał w zor-rnni·,/-~~C', rohr--ia. Dę G.t~Jleri pu.y- n;n ua mosy 'llyio.,u sqco~ego.
..i tran~po1t są unieruchomione W innych pre
1
zowanej pr:>:rz ccntr:i~n" W il +ze SS r,-r<'l.!J"ciiy
'~
jął tlowódc.<c korpusu ża~Cala prnsa pcstc;powa. wita ·uchwa.loną usta 'l'!incja~h również miały miejsce strajki pro·
mil'nla osób. s!clcro,;·::-.it~·<'h na za~ł".1li-.
'
darmcrli, udz!f·liijąc mu 111 w.c; jako puwazne zwycięstwo w dziele obro-1
_
.. -· .
.
G
. . .
M.11ks Gtabn1>1·. kierm"nik odrlz . .p.o'i:'ycz(
strukcji łamania !Ją wszel ny deinokr.acji we Włoszech.
tesl~CY),l}e . R~bOt~tey portowi w_ ,P.nu.1 .oswta 6
..n ego w obozie wprow('rl"''lł w życic cele zaki;:h dcmon~!1 ac:ji i strajFaszyści i obszarnicy na poludmu v\Tłoch za- czyh. pon~wme, ze .na. z.~ak solld'trP ·isn z rok„"'"1one prm:i: władze hitl"rowskic, bhrąc
kow.
chowują się co.raz bardziej prowokacyjnie\ botmkanu francuskimi me b<:d11 wy!adowywa
osoh;st:v udział w zbrodni1=1ch Ośwircimia.
Oclclłidły ża:-1darmcrii 7.0· wobec mas pracujących. W Gravina w prowin li statków, przybywajqcych do Genui z Fran
H·m~ Aumcirc b. lagcrfnchrer obozu we
stały
wysłane
priede cji Dari, ziemiunin należący do partii chrześci- cji.,
Flossenbur~u od lutC'J!·) i042 r. lrl zastqpcq
\vszystkim w rejon Apulii,
- - - - ~De Gasperi
która jest obe-:nie centrum
komendnnta w OŚ\'Jięcimiu. PopC'lnił z annlo- masowych protcsl{nv ludności.
gicznych pobudek po'10bne> przrsten~two wy*
*
różnia,iąc się m. in. \\'''7.n~cz aniem \ViQźnićnv
·MOSKWA (obsł. wł.).
* Z Rzymu donoszą:
PRAGA PAP. Redaktor naczelny dzir·nnika kracji Podobnie przedstawia się sytuacja na
do doświ<:ctczeń kkarskich.
Ruch protestacyjny włoskich mils ludowych „Rude Prawo" poseł ovy, om'awiaiąc
ar- Węgrzech i w Rumunii".
Karl Ernst 'Mockel ricłnił obowiązki kie-. pr.ze ciwko faszyzmowi zmusił większość Zgro- tykule wstępnym wyniki oslatnl<'go zjazdu cze
Jeśli chodzi 0 partię
socja!·dt'mokratyczną
rownika f\dminiR!rnc.ii obozu koncentracyjne~ madzenia Ustawodawczego do ustępstw przed choslowackicj partii socjal-demokratycznej w Czechosłowacji ~ stwierdza dalej posrl
go. Wśród innych cz:vnności utrzymywał kre- żądaniami narodu i do szybsze go rozpatrze· stwierdzc, że wbrew oficjalnym zaprze~ze- Novy - to pierwcitnie obrałii or.a ki~rnnC'k
inatorla i komory ga7owe w stanie zdatnym nia dawno wniesionego proieklu ustawy o niom, faktem jest, że socjal·de1nok.raci_ znaleźli lewicowy. Nie było jednak dla n1koqo tajem·
się na bardzo niPhezpiecznym rozdrnżu.
nicą, że wielu czolowvch przedsl<iwicieli part;i
do 117.ytlrn I dostarczał środków do należytej o.bronie republiki przed zakusami faszystów.
„Czechosłowacka partia socF •·oPmokrutycz. nie zgadzało się z tym kienmldern polityki
eks'Jloata.c.JI t:vrh un:ąrl7.ei1.
W dniach od 20 do ;!2.10 Zgromadzenie
Marla Manr1!'! była starszą dozorc?ynią w przyspieszonym tempie rozpątrzyło i tdiwa ha- pisze poseł Novy - przeżywa kryzys, i usiłowało narrncić partii politykę antykomuodd:r.!ału kohi0ccgo. a następnie kierowniczka. liło ·projekt usławy o represiach przeciw~o jakim dot~niqte zostały niemal wszystkie par nlstyczną. Na zjeźclzie bemeń5kim ludzie t.i
działalności,
zmierzającej
do przywrócenia tie demokratyczne w Europie. Podstawa tego urzeczywistnili swój rnmlar. Obecnie nasuwa
Brała udział w dokonywaniu masowych i in- przemocą mo.narchii. Uchwalona ustawa prze- kryzysu jest walką o orientacjL~. Mamy w Eu- się pytanie, czy wvnlkl 7.l'lzdv nie przyniosą
dywldualnych zabójstw kobirt przez w:vzna- widuje kąry do. 20 lat więzienia i konfiskaty ropie przykład, że po wojnie niPktóre partie zmian w polityce te} partii.
czanie ich na zagładę w komorach gazowych. majątku za kierowanie działal::iością, zmierza- socjalisly-:zne obrnły nowy kierunek swej poCzechosłowacka partia
socjal-demokratyczjak również do wykonywania na nich ckspe- ją~ą do odrodzenia partii faszystowskiej luh lityki, a mianowicie ścisłą współpracę z komu na- pisze w 7.akof1czeniu swego artylg1łu podo przywrócenia reżimu monarthistycznego nislam! dla utrwalenia demokracji i zapewnie seł Novy - znalazła si<: na tragicznym rozdrn
l'ymentów lekarskich.
Franz Kawer Kra11s pełnił obowia?ki ofi- jak również za udział w tego rodzaju dziab! nia zwycięstwa socjalizmowi. Ta:C1 przykład żu. Ma przed sobą tylko dwif' droqi. rlrogę, po
cera informacyjnego SS na terenie Oświęci- noścL Ustawa przewiduj!! również karę dozy-, widzimy w Polsce, gdzie w niezwykle tru- której kroczą Bevin, Blnm I Sch11macher oraz
mia. Obciążony jest tymi samymi zarzutami wotniego więzienia za organizowanie nielegal- dnych warunkach udało się zniszczyć siły drof1ę która idą socjaliści w krajach demokraco inni.
nych zbrojnytn_ oddziałów faszystowskich lub reakr.ji i umocnić pozycje soqalizmu i demo- l cji ludowej
aawa
W.
Johznn Paul Kremer, lekarz SS wyzna-
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zagładę przez stosowanie ZU$trzyków
Brał ponadto osobisty udz.iał w oddziałach załogi, wykonywujących egzekucje

dawno po ślub:e, stracił żonę. Mieszkała

na
fenolu.

•

w jednym z miast Pogranicznych i nie

lub też w wymier'laniu więźniom nieludzkich
kar cieleRnych. Drui;;i lekarz, H!łns Munch
dokonywał na terenie obozu ck~perymcntów
lekarskich, wstrzykując wię?.niom krew osób
chorych na malarię, bądź inne choroby.
Erich 1'111hsfeldt p:cłnił różne stanowiska
w administracji i załodze obozów w Majdanku i Oświęcimiu. Wraz z blockfuehrerem
Hermannem l{irschnerem brał ·udział w dokonywaniu masowych zabójstw więźniów. to
samo czynili Hans Koch i Karl Scufert, przy
czym ten ostatni brał udział w zabójstwie~
około
600 radzieckich iencow wo,1ennych
przez umieszczenie otwartych puszek z gazem
trującym w specjalnych komorach, w których
Pierwsz.y bofowy chrzest „L-2" i to
dusz~no. jeńców.
.
.
niemal odrazu na wszystkich odcinkach
Heinrich Josten, W1ll~elm Gerhard Gehr~n~. frontu \Vprowadził Leontiewa w stan deKurt Hugo Muller słuząc w załodze adm1m- 1 b k' '
d . l · B ł
t ct' ·
stracji obozowej popełnili te same przestęp- 1
iego za ·Ow 0 ema. Y P0 pros u . 1m1stwa, objęte ogólnym celem władz hitlerow-1' ny z~ s~eg.o wyn~lazku. Przekonał się na
skich, 0 których już była mowa.
o cz nie, ze Jego. dz iała napra wd.e mogą, w
Ludwik Plagge, blockfuehrer 1~astępnie \pewnym sto1m1u, ~rzyczyni.ć s1.ę do tef.O•
„rapportfuehrer" wyróżnił się poza popeł- o czym marzy~ k~zdy ra~z1eck1 czł-ow1ek
nieniem innych przestępstw - tym, że za- . - do roz.g rom1en1a wrogow.
uczuwał psami więźniów i osobiście wykony-1
A jednak, pomimo osiąR'niętych sukcewał kary chłosty.
sów, mózig je.go intensywnie Pracował daEdward Lorenz, początkowo wartownik, lej, nie zważając na· nieod-powiednie waa następnie szofer współdziałał w wieszaniu runki frontowe. Tu dopiero w pełni powięźniów, stosując wobec innych nielw'l.zkie znawał osobliwości terenu,
na którym
ćwiczenia •rn.rn....
działalv ieirn „L-2". Pociag-ała .l!O nowa

°

zdołala uciec przed nawalą hitlerowską.
Gdzieś na szosie trafiła .ią bomba. Dowie-

dział się o tym później i może dlatego
właśnie
jego wynalaz,ek doczekał się
szybkiej realizacji. Była to również zemsta za to, czego doznał od Niemców. Tak
się złożyto, iż najpfrkn:ejszy okres życia - młodość minął dla niev,o bez śladu,
a wielo111ilo\\'y1111 krokami zbli7ata s'ę sta
1
J rość. Nie byt stary wiek:cm, ale czuł się
I chwilami bardz.o stary du zą.

I
myśl udoskonalenia taśm~'. na której po·
ciski przedostawały siei do magazynu
działa. Pragnął w ten spo'>ób zwiększyć
szybkość str.z.atu i ultwić pracę. obsługi
ar ty! eryjskiej.
Nocą Leontiew wychodził ze schronu.
Sipa·cerował w obrębie obozu, wsłuchiwał
się w odgłosy Przelatu•jących nad nim samolotów i długo myślał. Rozmyślał nad
swoim działem, nad możliwościami dalszego udoskonalenia, a nieraz myślał po
prostu o wojnie. o swoim życiu osobistym, które nie układało się zbyt szczę

śliwie.

Na samym początku wojny, b~dąc r.ie-

Podobnie
do innych obdarzonych
.iskrą Bożą" luclzi - Leontiew lubił riiekiedy, podczas nocnych spacerów, jak
dziecko marzyć i snuć nici fantaz.ii. Bezśenność, która dręczyła konstruktora w
ciągu ostatnich lat, pełnych smutku i zgra
zy, pełnych szalonej pracy i wycieńcz.enia
umysłowego przyczyniła sie
do stałych i ciągłych rozmyślań na tematy od.:r
wane. Przy akompaniamencie wybuch6\\'
pocisków, wyrzucanych przez jego „f .-2"
myślał o tym, z jaką rozkosza Po wo,i11i,,
wrzuci do pieca wszystkie swoje mPr:: ·
matyczne obliczenia i rysunki i zan.· ,.
narzędziom śmierci poświęci S\1.'oje z '
ności takim wynalazkom, któreby r
d tu żyły życie czł-owieka, uwielo kr,
radość is!n:enia.

m
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Lud wioski 111anifestuje swą wolę
Słletki

Neapol, w listopadzie.

Gr<iźna fala oburz~a mas ludowych na
mowok-acje faiszystowskie opamowała oałą Ita!fę. Prasa wło-ska d06ło.wnie :ziapełnioaia je-st
informacjami na temat zajść i demonstracji.
Premier de Ga's p&i, jaik d<>tąd, il'Li·e zwracał
uwagi na powaiżne sygnąły organizacji demomatycznych w sprawie regeneracji ruchu fa-.
nystowskiego. Jedni twier<l'Zą, że ni-a miał na
t<> czasu, poniewa;ż całą jego troską było rozbif_ie ruchu robotnic.-z.iego d 'Zlikwidowani·e trudno~ici goospo·dairczych drogą.„ "Zmi'?!ThY Wł-0ch
z państwa suwerennego na kolooię amerykańską. Inni twierd'Zą, że de Gasperi świadomie
popierał neofas'Zystowski ruch :o.a wyraź.ny ro'Zkaz swyieh mo-00dawców, d'Zięk:i którym do
dni·a d'Zisiej-szego pozostaje. u władzy.
Faktem ni-emaprrecronym po:zosta}e, że de
Ga5peri ani jego ['Ząd nie zrobili nJc, aby· zlikwidować taszyzm, n-a.tomiast celowali w tych

p'erv1szeństw o

We współzawodnictwie tkaczy pracują•
cych na dwóch krosnach kortowych w PZPW
Nr 4 najlepsze rezultaty osiągnęła Maria
Bartczak (168 proc. normy). Dalsze miejsca
tniia.st spehi.ili żądama roboitników i wypuścili szyki w przymierzu 'Z amerykańskimi kapita- zajęli: Józef Nalejewski (167~8 proc.) i Jan
are&'Ztowanych.
listami. Robotnicy tego nie chcą i wara de Bartczak (165 proc.).
Wspaniały był wi<lok tej masy lud"lllci.ej, ro- Gasperi'emu robić to, co chcą Amerykanie, e
w PZPW Nr 1 wyróżniły się: Zofia Franz.entu'Zjazmowanej, witaijącej wypusz,croniycn. nie t<>, czego ehcą Wfo51i".
kowska (144.4 proc.) i Irena Karbowska Demonstracja skierowała się w strO'llę kl!kia:li,
Ma.>Sewy ruch ll'obotm.kzy spotkał się z U'Znabędących s.iedz!ib~ orgall!iMcji fais.'ZY15towsk:kh, nJi,e m chłopstwa i pewnej części drobnomies'Z- 142 proc.
które zostały zdemolowane. Jedno za drugim czafa;łwa. Spontanic.zny pmtest ludu włoskieW PZPW Nr 2 czołowe miejsca uzyskali:
wygłaszano pr.:remówiemi'cl. Stary robotl11ik lat g.o jest godną odpowied'Zią na machinac1je a.me Stefan Andrzejczak (169.2 proc.), Franciszek
około 60 przypomniał o roku 1921:
ryktańslcich i włoskioeh :kapitalistów.
De Gas„Towarzysze - wołał on - pochód czar- peri ł jego protektorzy widzą d'lliś, że Itali.a ---:-:- Pilarski (163.4 proc.), Stanisław Łukasiak
nych koszul nigdy się już nie powtórzy. to nie ty!ko. t~reny_naftowe , ~zy baza dla .armn (151.1 proc.), Jerzy Cieślik 150 proc.).
Wdele. lat c;-ekaliśml'. n>a wyzwole!ll~e spod jarz- amery~>anski:eJ• Itali<i - to oiczyma ludzi praw PZPW Nr 3 uz skal Edward Głowack;l
ma fa.s zystow. Zamiast wy.zwolema chcą nam cy, !ktorizy me chcą zrezygnowac ze swego praY
d'Zić narzucić nowy faos'ZY'Zm· De Gatsper.i wa d<> samodzielnego i demoik.raotycz:nego bytu. 136.7 proc. normy, a Bolesław SaQ;lda 136.2
sługus amerykaft'Ski. chce,' by Italią rządzili faMar. J proc.
1:1rm!!l!~:urn11·1'1 1~ru: 111.n:1..1. 1:;nu I 11M't :111·11M'll n 111!TTll:m:1' f'llll:ll~l"l!lll'l'llil' n 111·1wmT1'111n.1 1 n :r 1~ 'I r rn.11110-1"11•11I 1•1.1roi l"I 1 1o1 11.11' 111;111111 '1P1:11'1'11"11:11rn 111.1•11«111u 1o1111 m1111.1:11111111111.Ji'ILrn:Jll

Iprzewrotnej

podityki de Gasperi'ego
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było Mławie- -Warszawa Jutra 1 z1· e n
' a prz o, d

posuniędach,

•

•

zadaniem
nie demokracji.których
Ta liwia
p<>lityczna zachowała
się do d!n:ioa d'lli&iej~go, ki-edy -płiliocja i cały
aparat admini•stra.cyijny tłumi Jo-walio demonstiaeje ;robotn:icz.e, oa po:oostawia 'WTOlną rękę
fa'.szystom.
Ameryka.nie opll5"Z<:21ają.c Ita:lię
IŻ:ln.ien:ają do
stwooIZenia w kiraiju sytuacji
podobnej, jalk w Grecji. Maiją oni naqz:ieję, że
~dy fais'Zy1S<towskioe zastąpią regul-ame od~1ały U.S .Army and Navy i będą stały na
straży
podporządkowamiia
Włoch
inter.esom
i>usines·smainów z Wall-Street.
Na.ród włoski n'j•e chce jedn.aik. rnewoli amerykańskiej. Prowokacje fais7Jysto<Wskiie, wbrew
woli amerykańs~h imperiali.ostów, stały się
sygn.alem do skonsolido~ard.,a sil robotniczych.
Tłumy ludzi, o spracowąmycll rękach, o twarni.Ch zoramych twską o oehl~b poWS!?.edni, po~ praicę we wszY15tkioh więk>S'ZY'C'h mia6ta<:h i wysrJ.y na ulicę, aby wylrezać swą wolę walkii o wolny, !ll!iea:a:Joeżny by.t dla swego
P-aju.
Jedni z pierwszyoeh odpowied?Ji.eli na prowokacJe i morderstwa fas:zystów w Mediolanie
i na Sycylii, robotnicy Neapolu. Władze miejscowe zamiast ukrócić beoz~elnych fa1Szyistów,
jako odwe1 za strajk .rozpoazęły aresxtowan;ia.
~mo to, irź: kilkadziesiąt cziołowych &ioałaoczy
robotndczych znala"Zło się w więzieniach ~ poli<:ja oza.\:azaJ.a o.rgani!.wwania wi-eców, ~rom
ny, kilkud~ęaiotysięcmy tłum ,robotni1-ów
wyległ na ulióe.
~abrzmi ały

walczy o

dźw\ękri

•

Metro, feslival i

dzień

powszedni
1

Warszawa, w listopadzie.
chów, tynooiem pokrywa.ją się cz;erwone do nie- , lllic. Mało było mieszkańców Stolicy, ktc!irzyby
Jak wlioelk!ie, naruizane na wstęgę jea:dn;i iko- daw~ domy. ~ą jes'Zcw. wprawd~i·e ~ragrr;en- n.ie bra.Ji udziału w akademdach i porankacli,
re.le przesuwaiją &ię wokół pla.cu jeden 2lll dru- t:y ul:ic.' C:-Y d'Zae1:11c, gd'Zie ~il:po'Z_o~ ~le . wiele zwią'Zanych z obchodem trzydziestolecia rewo•
gim czerwone aut<>busy i tr~waje. Warsza- S'lę znneruło, ale a tam zwyc1ęza JUZ zyo01e. Na /ucji październikowej w T 1 . p0 1 k'
„
·
. ea. ~e . 'S im, W
wa to już Jtie tylko śródmieście. Promie!l!iścioe Powńślu wre praca przy moście S!ąsko·Dąhrow- sali R

skiim na Starówce cora'Z licznie1'sze w oknach
. " ·Oma • we WS'Zystkich sw1ethcach opo' mruga.ją daleko, aż w kierunku Zoli- wiadano,. 0 Wle
· llcim SOJusz:m
·
'ku. [· omaw1an.p
·
~atła
bona..
~n~cze:iie dla ~s tej pa~męt_neJ r~czll!icy. U'·
sw:ietnione udziałem radz~eck~ch aortystów wieWarszawa przyszłości coraz bard'Ziej domi- cw.ry na długo pozos·tapą w pamięci warsza•
nuje nad milllionymi laita•mi. „Fu.dcl", nawoły w:faków. DnJi lietopada iskojar:zyły się już me-wania „jad'Ziem na Pragie" należą już do hi- odłącznie 'Z serde=ą przyjaźnią dla bratn4ego
s.tońi :równie :zamierzchlej jak ii sławna ongiś
i:-al'?du. Jakby mu'Zyczną ilustracją tego zbli·
dla Słoliq ,ja.zda na łebk.a". Krążą po uli- zema był wielki festival muzyki słowiańskiej
cach piękne t wygodne Chaussoony, prreri:uca- który w S'Zeregu doskonałych ko,ncertów udo~
ją p.o druta.eh swe pałąki trolleybusy.
·
stępnił i sp'łpuoJaryrował wńelki dorobek komNawet próbne wńercenia pod budowę me- pozytorów nairodów słowńańsk.ich . W Alś
tra, spotykiaiji\ się z umaruiem, kpiących do nie- Stali:ia, W: gmachu Polskiego Radia powi ewały
dawna z ty-eh prac mieszka~ców Warszawy. dł1:1g1e'. wielobarwne flagi Polskd, Związku Ra·
O tym nowoC'Zesnym i dogoclnym środku ko- dzieck1ego, Czech-0słowaoji, Jugosławńi i Buł
munikacyjnym zaczyn.a się mówić już tak, jak- garii, a oehoć już je zdjęto , <>wiały Wanszawę
by miia.ł być niedługo.
symbolem wspólnoty demokratycznych krajów
Ale rz,agadnienia zwi ązane z odbudową, choć ~ł~wi~ńskich,, która jeM gw·arancją, że nigdy
bard'ZQ absorbujące warszawiaków, ni-e wyczer 1uz me będzi emy sami, że za.rów.no Wars'Zawa
pują całości 'Za~nteresowań.
Listopad obfHo- jak i ws'Zyst.k>ie mi asta polski·e mog spoko1j:n1~
wal w wiele podniosłych uroczysitości i rocz- budować się, żyć d roizrastać.
J. W-wa.

we ws.zys&ie strony ro'Zbiega się życi~ ktipią-c
i burząc się, wylewa Siię na najodleglejsze
przedmi:eścia. Mókotów, Wola, Praga, połąC"ZJO
ne gęstą choć jeszc;ze lilie wystaxcz·ającą si1ec:ią
m~e.jskiej lromulllikMji przy.bliża.ją się do 7ioUborskiej dzielrucy mieszkaniowej i sitapiają w
jedoo, wielkie, wspólnym rytmem odbudowy
tętniące miasto.
Popn..e'Z kamienną pus1ylllię getta hr'Zęazą
dzwonki tramwajowe a nieukończoną jeszaze
jezdńią idą skróooną trasą północ - południe lu
d.zie. Tak dogodn:ej, bliskiej i proSitej drogi
ndgdy jes-7'Clle Warszawa nie mi·ała. Trud ?raita1i-anów odbudowy nakreślił na jej plamie nową
arte.rdę.

S'Zybko podcij\ga się w górę Ill()We domy, tunel betonowym skle,!}ieniem ukła.da się 111a co„
raz to nowy-eh, d·a1s'l'ydl odcinkach. W mroku
surych od mgieł jesi€ll!Ilych ranków, topnieją
oosta.tnie :!walli.sk.a dworoa. r<iSDą ścieny gma.·

„Międzynarodówki'.'.•

I

200 nowych bibliotek dla

przeplatane okrzy&a.mi: „precz z faszyzmem ,
„precz z paieh<>łkiami am.erykaW;.k.i.eigo imperializmu", precz 'Z naślad.!>Wcai!t!i l\!1U560liniiego",
,,D.ie' chcemy amerykia!Tsk.iej nięwoli„ itd. Po-Licja w.irlząc, że nie uda jej się roz;pę.ch:ić deNie było w tej Ull'oaystości llllic ze sztywmon>Stra.ntów, oza.cręła stI2:elać. Bru!k uu<! Nea·
nego ceremollliiału, z męczącej oficjalności. Bypolu splamiła z.nów krew robolniioą.
Demoni.;tranci zmusili ;policję do uci:eczki, ło w n:iej natomiast wiele ciepła i serdecznopoczym opanowali gmach ik.-0.m endy policji. ści. W takiej właśnie atmosferze odbyło i;ię
Przerażeni „mężowdie T.aufanlia" reakcji natych- wręczenae Cen.trali Zw.Ląików Zawodow.ych 200

Doaiosla fuadacia Sp61dz. Wyd.

świata

„Książka"

pracy

ł>i~~~ek, ufun.~ow~·nych. . p~ez zarząd Spół-, ja.lnie dobr~ych i skompletowanych. 133 to•
~elt14 ~~da"'.m<:zeJ „Ks!1ąika .
. . „
.my.- to hte!atura piękna, 17 - utwory kla. W.artosc oharowanych . ~rze;z „Kisi1ązkę t~- sykow marks1z:mu, 18 - to dz:ieła popularno·
mow przekracza sumę 7 m11'1onow 'Złotych. Ka'Z- naukowe, reszta obejmuje zagadnJienri·a społe<:z
da z b.i.bliotek składa się rz.e 193 k!s:iążek, spec- ne.
W krótkrim c.zasi.e biblioteczki te dokomplet~wa_ne ~oost~~ ton;i,a.mi dzieł Marksa, „Zaga·dnaemami Lennnrzmu Stali:rua or~z dwoma tomami WJ,esława-Gomułk1i „W waloe o niepodlegl<>ść d demokra-cję".
Prnel<la~1 e 200 bJbliotek dla 1mchu :?aw.o·
dowego w Polsce, to jeszC'Ze jedna dodatnia
poizycja w całokształcie działulnośoi Spółdziel·
!li! „Książka". 6 milionów 714 tysięcy wyda·
nych tomów - to poważna porz;ycja w naszym
odr~d~aJ.~cym si~ ży:ciu !kulturalnym. Zasługą
„~s1ązki )est TOWllileż i to, że wydawll!ictwa
jeJ są sto:sunkowo tan~e, a wjęc dostępll!e dla
szerolci·ego ogółu. Ogólna wartość wydanych
dotycha:as przez „Książkę" wydaw.ruidw w ceD!ach brutto wym.osi prawie 481 milionów 'Zło·
tych.
. Dar S~ółd'Zlielll!i „.Książka", będący wynibe'm wspolnego wysdku zespołu pracowniczego :-: przyczYD;Ji się lllliewątpliwie - jak t-0 podkresld tow. Wata>Szewski - do dalszego upn:ystępllliłmi.a ksiiążld kla:s:ie ,robotni"<:zej. Ruoh zaGrupa przod-0wników i delega'cja Rady Zakła
wo-dowy !kładzie duży nacisk na :rozwój oświa
dowej Oddzialu 8-go
ty, ro"Zwó~ czyte]Jlictwa wśród 111ajs.zerszych
mas pracującyoh w Polsce. ·R<>bOltniik nie ma
cy, którzy :z.reperowali zepsute masZYlllY : -w jeszcze wa1run.ków, októreby po:zwo!Hy mu two·
ten '?]>OSób w poniedziałek uniknęliśmy ni-epo- rzyć V:łasną biblfotekę, dla,tego też wa~ną rzetrzeonych postojów".
,czą
Jest rozwijani e najgęslistzej sieci biTak pracuje jedn<> maleńk,ie kółeczko w bl~otek ~d~~'OWJ:ch, gdzie lud'Zlie pracy :mowielldej machinie prz.emysłu włókienniczego. gliby zna.Jezc pozytecmą, pogłębia1jącą ich
Nięmało jest jednak braków i niedociągnięć światopogląd' ik.siążkę .
w eentrali Kombinatu.
!>rzeds-tawiciele poszczególnych Zwń ą'Zków
Te iiprawy poruszymy w na'Stępnym ar\y- Z~wodowych a było iich na uro<:'Zystośc'
kule.
(BJ
~l'.1 . podkreślili olbnymią rolę i wag~
kis1ąikii zarown:o przed laity, gdy wskazywała
drogę walki z uailskiiern, jak i -0beonie, gdy st~
nowi powiaź.ny dnstrument w ugruntowaniu
Bgr.
idealów demokraitycznych.

Uwaga, przędzalnicy oddziału I PZPW Nr 30·
Rohtnicy
'1
·

oddziału

Ylll

wzywała

Was do ws11ólzawednictwa

!p1erwszym
s~i. Nałeży podk:re~lić,. że <>?dział VIiI
w kombina;C'le, ktory

Jeet
z
włM:uą inieja.tywą reorganirzacji pracy. Z uzasac!nfoną dumą oświad~ono nam tu,
ni•
tylko sami przystąpili do 'więk~ej obsłttgi llJ.1&szyn, lecz wzywają d-0 wspólzawodnicltlta zało
gę przędzalni oddziału I (przy ul. 1-go l'v1aja
N~ 121).
„Wzywamy robotników oddziału I
naszego kombinatu, by po6Zli w :naue ślady mówią tO'War:zysze 'Z PPR-u - a P.m:ede w1,;zystk.im zwrac11.I11y się do peperowców i pepesowców, by i;tali się organb:ait<>rami ruchu współ
zawodnictwa i przodownik.ami na swoim oddzie1e. Napewno potrafią pracować nie gorzej
do nas. Trzeba tylko uzbroić się w silną W<>•
lę i chęć do pracy".
Należy dodać jes.z<:.ze, że odd'Ział VIII PZPW
Nr 39 i>!iale wykonyiwuje ptan i nawet o 'Pewien odsetek go przekracza.
„Mamy naprawdę ofiarną z·afogę - diwali
swój oddział kierownik, tow. Kamiński. - W
miarę możliwości sami likwidujemy post-oje.
Zd.al:7la 6'i ęczęsto , że nasi robotnicy przychodzą w niedzielę, by usunąć defekt tej, czy inne1 maszyny. Ostatniej niedzieli stawili się
samorzutnie do pracy ob. ob. Bolesław Mąter·
ka i Mieczysław Marczewski - dwaj fa.chowwystąpił

ze

Majster Władyslaw Szprync, sekretarz kola PPR
tow. Szczepan Głogowski, kierownik Oddziału
8-go tow. Kamiński
Maleńki jest odd'Ział VIII Kombinatu Przemysłu Welni/nego PZPW Nr 39 \!czy Z>a-

leclwie 40 robotników i pracowników. Niepokaźny gmach fabryczny skrył i;ię w głębi podwórza, a niewielką ulicę Piekar5ką ledwo mogę ods'Zukać.
Jed11akże załoga
tej fabryczki
żyje sprawami, któryJ:Qi żyją dziś Ws'Zyscy !'Obotnicy. Sami dzwonili d<> redakcji z prośblł
o odwi·e dzenie ich, by po przez gazetę oświad·
c:zyć publicznie, że nie pozostal!lą w tyle za !Zi!l·

::~~fa~~ri.~,;:~!f.;:i~~n::7.~t~!,.;;: Maniłestacja

,,

I

pobratymczej

przyjaźni

ne. Pr:zy każdej maszynie pracowało trr.ech
,
„przykręcaczy" i jeden śrubown.ik. Od kt,ń·
Obchody Swięla Jugosławii W
ca pażdziernika zespół k~dej maszyny zrezyg29 listopada 1943 r. jeszc'Ze w ognit1 walk
Dnia 29 bm. odbędzie się w Warszawie w
nowa! 'Z jednego „przykręcacza". Obecnie pra•
cuje przy selfakt-0rze dwóch „przykręcaczy"' 1 wyz"Y!o1enczych z hitlerowskim okupanłem, w sali „Roma". uroczysta akademia, celem uczjeden śrubownik. w ten sposób własnynu s.i- bośruackim mieście Jajce - zebrała się H-ga .czenia święta państwowego bratnich narodów
sesja AVNOJ (Antyfaszystowskiej Rady Wy- Jugosławii. Program przewiduje przemówiełam ' uruchomiono piątą maS1Lynę.
Narodowego Jugosławii), której nia pre'Zesa Komitetu Słowiańskiego w Polsce,
z li-.;ty produkcyjnej, jak równiEź 'Z ust· zwolenia
::h ł
ł · ł
f d
d d · i ·
·
nyth wypowiedzi majstra i kierownika wyni- u~ way .Pr .ozy y • '!-n amenty ~o
zis e1szą wicemarszałka S~j~n, Barcikowskiego, preJugosław1ę l okreshły federacyjny charakter zesa Tow. Przyjazm Polsko-Jugosłowiańskiej,
ka , że zrnniejs'Zenie z;espołu nie wpłynęło na Ludowej Republiki. Dzień historycznych de- ministra Grubeckiego ora'Z ambasadora Fedezmni ejszenie produkcji i w.skutek zwięk5Z<>nej cyzji AVNOJ uznany został za dzień państwo- racyjnej Ludowej Republiki Jugosławii Pribiwydajn<>ści 'Zarobki robotników zwiększyły slę wego św~~ta Federacyjnej Ludowej Republiki cevica. Po przemówieniach nastąpi część ar• l .800 złotych miesięcznie.
Jugosławu.
tystyczna, w której weźmie udział m. in.
Organi'llatorami i. duszą tej ak~ji są trzej
Przypadające na dzień 29 listopada święto znakomiła artystka . jugosłowiańska p. Anita
ot1arni i oddani ;robotnicy i pracownicy: tow. państwowe bratniej Federacyjnej Ludowej Meze.
tow. Kamiński - 'ki.erowtJ.ik odd'Ziału, Włady- Rep~bliki. Jugosławii. w bież. roku obchodzone
Niezależnie od akademii centralnej, odbę
sław Szprync - majster, l!itary f<\chowiec, oraz będzie w Pols~e przez społeczeństwo szczeqól dzie się na terenie całego kraju szereg uro~totd lb~a
·
&ekreta;rz koła PPR, P~·~:lioJ\!. mo::_.ow- . Di• -,':lf.~e.

I

Polsce

Tania sprzedaż mater:at6w wł6kien
niczych w PSS
. W . najbli~ryc~ dniach Powszechna Spół·
d'Z1elma Spozywcow uruchamia dwa punkty
sl?~zedaży towarów włókienniczych, po cenach
mzszych o 30 do 40 procent od cen rynkowych
Do sprzc.daży po ta;c niskich cenach. oddane
zostają towary wełniane i jedwabne z k wot t.
zw. poremanen!o:wyc~ . Nabywać b ę dą mogli
~e ar~ykuły_ włok1~nmcze pracują-::y, legitym.u1ąc się legitymaCJami tramwajowymi, lub in·
nym dokumentem, stwierdz.:i.ją "ym, że reftek·
t~nt na kupno towarów pracuje. Sprzedaż ta·
nich towarów tekstylnych uruchomiona zo·
staje w sklepie przy ul. Zielony Rynek Nr 1
obok Hali l'.<l!._9()W.~t j 'lf Domu - T~Ąvi.rm
_

1_

uL _.PJ_citt~'1---Nr.;- t1lD.t .
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IMGLA LISTOPADOWA
I

Dnia 29 listopada 1830 roku WYbucbło w walkach do śródmielicla, atakowani przez car
Warszawie powstanie. Sygnałem do chwyce- skich kirasjerów. Bramy domów zamknięto
nla za broń miała być łuna pożaru starego na rozkaz policji, w ulicach wlało pustką
młyna na. Solcu. Ale w ten właśnie wieczór l śmiercią.
I oto w tym momencie zwątpienia zdała
opadła na mia.sto mgła i padał drobny, sią
piący deszcz. Ogień, podłożony pod młyn, du- rozlegają się werble, słychać zmieszany rytm
kroków.
sił się.
To nie oddziały wojskowe, to lud Warsza•
Już od godziny wyczekiwali podchorążo
wie pod wodzą Piotra Wysockiego na znak. wy, robotnicy i rzemieślnicy Starego Miasta
Już od godziny wypatrywał sygnału Nabie- idą, niosąc na ostrzach broni blask .rewolucji.
lak z grupą spiskowców pod pomnikiem So- Robotnicy i młodzież stowarzyszyli się w
bieskiego na. kamiennym mostku. Przez za- walce.
To nic, że Wielki Książę ocalał, uciekł
snute mgłą gałęzie prześwitywał blask z onocą z Belwederu, a przywódcy „Towarzkien belwederskiego pałacu.
Na firance zarysował się cień, może to stwa Patriotycznego", starcy bez wiary w
Wielki Książę Konstanty, brat cara, chciał zwycięstwo, myślą jakby go sprawodzić z pospojrzeć w listopadową noc Warszawy. Wiel- wrotem. Powstanie jest faktem dokonanym.
ki Książę nie wierzy w możliwość powsta- Lud Warszawy zdobył szturmem arsenał,
nia. Tyle razy ostrzegano go, policja skła zdobył broń.
dała. alarmujące meldunki, grożono WYbU•
* *
Listopadową mgłę rozjaśnił huk wystrza•
chem lada dzień, lada chwila, Konstanty odpowiacla.ł ironicznym, zagadkowym uśmie łów, zaczerwieniła krew, rozegnał śpiew wol•
J. M. S.
chem. Ale tego wieczoru mgła liśtopadowa noścL
napełniła go niepokojem.
Lepiej przespać taką noc ..,.. nie myśleć.
Kiedy wreszcie spiskowcy ruszają do ataku
na Belweder, w oknach sypialni Konstantego

*

gaśnie światło.

• • •

Piotr Wysocki obliczał dobrze. Powstanie
było przygotowane od szeregu miesięcy. Woj.i
ska polskie miały liczebną przewagę, były
ł znakomicie wyszkolone. Wszystko powinno
się było udać.

Wysocki nie brał w rachubę mgły listopadowej. A nie była to widać taka zwykła
biała, sentymentalna. mgła, ale dziwna, przepojona niemocą zasłona, która opadła na
serca wodzów powstania. •

~

I ·

Podchorążowie przedzierali się w ciężkich
l:'l:tl n 111111111 .1 1M1111 I I 11 111.1.111111 1rti'IJl"l1I I l'IH•il'lliHl"IH
l:-1,11111,1 lll lU .U lll lcl.l.J
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WARSZAWIANKA
Oto dziś dzień krwi i chwały,
Oby dniem wskrzeszenia byli
W tęczę Franków orzeł biały
Patrząc, lot swój w niebo wzbił.

" D E p _E
• " """"

szA

A

nadzieją

Woła

Niemcy, z drugiej góry. A wszędzie Niem·
Nie bl'.lo . mowy ? zwyci~twie .. trzeba byMM~Mi
~Q:ITinituhlłlłmfl ło wycofac się, ale Jak? Sami, mozeby -.;1ę iawn11111111i1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u111111u111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 koś przedarli, bo cały świa.t wie, jak dz.ieln:ie
~,
D b
d 'ł · B
k
walczyli, ale mieli z sobą dużo rannych, któo rze - z.go z1 się rone .
· c h c1""
·-• zo„.awic
,... „ na
· rych mariszałek T"ito me
\
- _Ale,. ale --: ipodskoc.zył i;aę-le Bronek, pastwę wroga. Co robić? Sytuacja trudna, bal
czy wiesz. _ze 29 hstopada Jest sw1ęto narodowe bez wyjścia. Ale dla marszałka Tito, wielkie1Jugosławu?
go strategika i generała nie było sytuacji bez
- Wiem powiedz.iał Bronek i dorzucił wyjścia.
niby od nie<:hcen.ia: - właśnie myślę nad tre- Tego wieczora rozkazał pod?filić m06t
ścią depeszy, którą mam zamiar wysłać w ten na rzece. żołnierze nie rozumieli rozkazu ge·
ameń Olecl1owi.
nerała. Ten most uważali za jedyną drogę u- De-pe-szy? - zdziwH<i się chłopcy i zaz·. cieczki. Po spaleniu mostu byli odcięci zu·
drośdli Bronkowi, bo oni nigdy do nik.)go nie pełnie.
wysyłali doty<ihcza·s depesz.
- Straszny to był wieczór. Nawet najśmiel
- A · depeszy! Muszę mu złożyć gratulacje sI stracili nadzieję.
w ten dzień święta wszystldch Jugosłowian.„
- Tymczasem Niemcy widząc źe płonie
- imponował dalej Bronek widząc po<lz1w i
s:zacunek w oczach kolegów. Przecież to most,. zrozumieli. że Powstańcy chcą uciekać
n~·ebyJejaki chłopak, hol ho! dzielny stary w góry, a most palą by utrudnić pościg. Da.lej
żołnierz z niego. Bronek pochylił się taje- że więc przesuwać wojska w stronę gór. Nad
mniczo, zrobił małą przerwę i mocnym gło3em rzeką, zostawili tylko mały oddział .
dodał:
- Całą silę zgrupowali tam, gd?>ie, jak są
- Walczył razem z Józefem Broz-Tito.
dzili, odetną drogę Armii Wyzwoleńczej.
- Opowiadał ci?
pytali gorączkowo
- I zawiedli się. Jeszcze tej nocy wojska
chłopcy.
powstańcze przeprawiły się promami przez. rze- Opowiadał mi, kiedyśmy się spotkali w kę zabierając z sobą rannych. Niemcy byli
Warszawie.
wy~trychnięci na dudków.
Był on wówczas w jug01słow.i •ańskiiie1j bryg•a ·
- Opowiedziałem wam tak piąte przez dzie
dlllie m~odz1ieżowej, kióra z takim zapałem hre.· siąte, gdybyśde słyszeli jak opowiada Olech„.
ła ud'Z·i ·ał w odbudowd1e ;niaszej stolicy.
-- zakończył Bronek.
- Powiedz nam, co ci opowiadał?
Jędrek zbliżył się do Bronka. Wiesz ty
- Dużo, nie · spisałbyś w grubej księdze. co? Pozwól nam dopisać się na tej depe!zy.
Opowiadał mi, w jaki sposób dostał się do
Możecie - zezwolił spokojnie Bronek.
MARSZAŁEK JÓZEF BROZ-TITO
armii wyzwoleńczej, walczącej z Niemcami, o·
A jak .napiszemy?
/ CZhłopcy siedzi·eH przy okrągłym stole, po- powiadał o samym marszałku Tito, o bitwach,
Felek Śiadaj i pisz, będziemy ci dyktochyleni na.cl mapą.
w których brał udział. Ale najciekawsze z te, go wszystkiego było opowiadanie o walce nad wali.
.
.
Felek złapał pióro i papier.
Jędrek wodz-ił niezaostrzonym końcem o- rzeką i pn:eprawie promami.
ł6wka po koloTowej mapie.
.
. . chłopcy.
- Piszl - rozkazał Bronek.
- 0 powiedz, opo.w1edz
- prosili
- To tu leży Jugosławia„. a w którym mie·
M
· · ·
- Słowa przyjaźni i brate11Stwa zasyłamy
kie mieszka ten twój przyjaciel Olech?
I ogę - zgodz1~ się z godnoso1ą Bronek.
.
. .
- . Było to tak. Pewne.go ra<Zu powstańcy w dniu święta narodowego Tobie i Twoim Ju- O tu .. - wska~C!!ł Bronek. - W1dz"!sz„.? to jes·t ta armia wyzwoleńcza, zewsząd otoczO· gosłowiańskim kolegom Bronek Kordecki
Podpisano:
W Belgradzie, w stolicy„
na była Niemcami. Siły były nierówne, NiemFelek Ma'tczak
, - Jak dos~esz list od niego, dai mi :;;na- ców było 10 razy więcej. Nacierali ze wszystJędrek Słomczyński.
eak - -n0Dros1ł Felek - filatelista.
~ich stron. Z jednej strony była rz,e ka, a za

i

I

.

••••:1:::::::::::1i:l''l'n.ią
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podniecany
do . nas z górnych stron:

.,Powstań, Polsko. skrusz kajdany,
Dziś

twój tryumf -

albo zgon "

HeJ, kto Polak, - na bagnety,
Żyj, swobodo, Polsko, żyjl
•
Takim hasłem cnej podniety
Trąbo nasza, wrogom gnmijl
(bis)
Droga Polsko, dzieci twoje
Dziś szczęśliwszych doszły

chwil
Od tych dawnych, gdy ich boje
Wieńczył Pad i Tybr, i Nil.

Lat dwadzieścia nasze męże
Los po e>bcej ziemi słał.
Dziś, o matko, kto polęże,
Na twym łonie będzie spał.
Hej, kto Polak, - na bagnety,
żyj, swobodo, Polsko, żyjl
Takim hasłem cnej podniety
Trąibo nasza, wrogom grzmij!
(bis)
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!

Dzieci piszą do „Promyka"
DROGI „PROMYKU"!
Drogi „Promyku", piszę po raz pierwsz~
nie mam tej śmiałości cię zapytać, 'Czybym
mógł nadesłać swą pracę o powstan~u warszawskim. Lubię bardzo pisać. Ja już pisałem
do Ilustrowanego Kuriera Pol<;ki•?go ( Praw- ·
dziwy Buhalter") a tu do Pron:ry:Ca chce napi·
sać „Obrona Ojczyzny". Czekam ::ia odpowiedź
Kłaniam się całej Redakcji G1osi. Robotnicza.
go.
Nagiel Tadeusz
klasa ;V, lat 1s.
Szkoła Wieczorowa 34.

*

ODPOWIEDZ REDAKTORA.
DROGI T ADKUI \
Ależ z całą pewnością możesz '.la;>isać. Czyż „Promyk" jest aż ta:k s,t raszny, ie Ci na·
pędza tremę? O ile tylko opowiadan.\P. Twoje
będzie ciekawe, to je wydrukujemy. ~maj si~
pisać prosto, szczerze, bez górnolotnych słów.
Napisz również więcej o sobie samym. Czyś
Ty osobiście przeżył powstanie? ' 5crdeczne
dzięki za pozdrowienia

Redaktor.

•
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GLOS

2-4-6-B krosien

Przodowni·c zka
ł..ódzka

Nr. 324

W Związkach

-

DO Wa tor ka Zawodowyc~

tkacz '..i:a Zenobia Sawicka

KONFERENCJA KULTURALNO·OSWIATOWA

Zenobia Sawicka

Krótko porwiemy: tow. Zenobia Sawicka
z PZPB w Rudzie Pabiankkiej pierwsza w Ło
dzi pr.zeszla nia o.bslugę 8-miu krosien (krosien
r;wyklych, nie automatów). Biorąc pod uwagę
atmosferę, jaka się tworzy wo!kó~ krażdej przo·
downiczki-nowatorki, na.leży stw.i·erdzić: tow.
Sawicka jest dzielnym człow.iekiem, dobrą robotnicą i dobrą patriotką w swej demokratycznej Ojczyźni e.
- Szukam sposobów, jak sobie poprn.wić
byt. !nieci chcę wychować porządnie. Z bia·
dolen-ia nic dobrego nie wyjdzie. Dawniej,
przed wojną, nie chdało się harować, gd".'ż
wi·edzieliśmy wszy·scy,
że pogar•s zamy sobie
dolę,
a napychamy ldes'Zenie fa·bryka:ntom.
Inaczej dzisiaj. Pisałam już zresz·tą o tym.
Pra.cujesz wtlęcej, ale też i w.ię.cej z.arab'iasz
i jeszcze prz.yczynia:sz się sama bezpośrednfo
do ogólnej poprawy w kraju. Ot, co sobi·e pomyślala1 m, decydu.jąc się na obsługę ośmiu kr?&ien. Czy praca jest ciężka? Rzecz prosta, ze
ta.k. Ale daję radę.
Najważnie•}sze to wprawa i chęć do robbty. Resz•ty dokonuje
dobry kierownik i majs ter. Otrzymałam. lep·
sze oświ·etlenie, dobre osnowy i nowe czołen
ka. Ot i wszystko . Pracuję już cały tydzień.
Jeśli i'!me tkaczki przystąpią do więk'5'Zej ob·
sługi , otrzymamy lepszą jesz.cze pomoc i wówcza•s będZ>ie napewn-0 lżej pracować",
Na pierw•st:ej zmiani·e pracuje tow. Sawi-<;·
ka. Na drug~ej zmianie, na tych samych osmh1 krosna<;h. pr.a cuje młodz:iu1 tki, 17-Jetni
ZWM-owiec, tow. Skiba. Ten zuch wysuwa
tylko jeden warunek: ol>ie 'Zmiany mus'Zą _być
,,zgrane", musi być „jedna ręka" - czyh w
jęc:yku dla laików zrozumiałym nj!leży dobrać od}ioW'ietlrlich tkaczy', by- p .er\V'S~": zmia·
na z.ostawiła kro·5na dla tkaczy z drug1e1 zmtao,y w należytym porządku.
Przy przejściu z 2 do 4 i 6 krosien zarobki

Obuwie stanieje
Zakup,liśmy czeskie maszyny
du produkcji butów
Jednym z czynników, wpływających na potanienie obuwia, jest jego maszynowa produk·
cja. But ma'5zynowy wykonany na nowoczes·oej- ~zewsk1 ej maszyn.ie, nie wiele ustępuje
obuwiu, wykonanemu ręcznie, a co najważ·
nisjsze jest niemal dwukrotnie tańszy.
W ·Polsce już przed wojną produkowaniśmy o·
buwie systemem maszyno.wym, np._ w firmie
„Leo" w Bydgo;zczy. Stary typ maszyn c11eskich , w jakie wyposażone są obecnie krajowe fabryki obuwia, nie odpowiada jednak wymogom naszego rynku zarówn·o pod względem
jakości, jak i produkcj·i.
W produkcj.i obuwia
masz ynowego przoduje dziś w Europie Czechosłow a cja.
Równie'Ż w Czechosłowacji znajdu·
ją się fabryki, produkujące masc:yny e-zewskie.
W ramach współpracy przemyislowej z Czecho·
słowacją konitynuowane są obecrnie rozmowy
w sprawie kupna szewskich maszyn dla pol&kich fabryk. Są czynlione staTani1a, celem na·
bycia maszyn i urządze1'1 sc:ew.skkh dla przemy;;łu obuwianego w Polsce na łączn.ą sumę
200 milionów koron c7Jeskkh, tj. około 1 mi·
' Lia.rda złotydi. Pierwsze dostawy ma15zyn i u·ządt:eń szews.ldch z Cz.echosłowacji otrzymaliśmy już w pażdz i emiku.
(Dz)

Kto pierwszy?
19 listopada we współzawodnictwie mię
dzyfabrycznym w przemyśle bawełnianym
najlepsz~ wynik dnia osiągnęły PZPB Nr 3,
wykonując plan dzienny w · przędzalni śred
nie.i w 100.3 proc., w .przędzalni odpadkowej
w 139.l proc., a w tkalni 118 proc.
PANSTWOWE ZAKŁADY
BAWEŁNIANEGO NR 14
w Łodzi, ul. Senatorska Nr 6
poszukują do przędzalni:
1 majstra na maszyny obrączkowe
1 majstra na niciarnie
1 majstra na oddział przygotowawczy
1 maszynistę
1 palacza
1 smarowacza pędni

PRZEMYSŁU

wzrosła

Produkcja ,,pokojowych" bombek
z

nastaniem pierwszych mrozów i śniegów
przygotowania do Swi.ąt Bożego Narodzenia. Wyglądają one różnie. Szary
obywatel usiłuje w miarę możności już na mie
siąc przed świętami zaopatrzyć się stopniowo
w artykuły spożywcze, kupić to i owo „na
gwiazdkę" dla ~liski-;h. Spekulant -. ł?k to
wykazują komum1katy Delegatury Kom1s11 Spe·
cjalnej z drugiej połowy listopada b. r. próbuje wykor2ystać ten oJues do nabicia
:-:abzy drogą podniesienia cen na artykuły
świąteczne, albo gromadzi zapasy towarów w
rozpoczynają się

nadziei, że na kilka dni przed ro~poczęciemi
śwfąt uzyska za nie fantastyczną zapłatę. W
związku z tym Społeczna Komisja Kontroli
Cen i Komisja Specjalna znajdują coraz to
szersze pole do działania.
Niektóre fabryki przestawiaią się już od
·s listopada na nową, świą.teczną, produkcję.
Do takich należą mniejsze fabryki na terenie naszego miasta, produkujące normalnie
przyrządy techniczne ze szkła dla przemysłu
chemicznego.
w ł..odzi fabryA:i te, których jest pięć, w

znacznie

wia1

tym jedi;i_a pańs.twowa, wzięły się na s.erio do
produkq1 pokoJOW}"ch b-Ombek na chcn,nkę.
Na wystawa-:h sklepowych Łodzi ukazęły
się pierwsze pudła', pełne fantastycznie ko1o•
rowych bombek - niezawodny symptom zbhżających się świąt
Równie b_arwną,

jak sama powierzchnię
bombek ~hoin~owych, jest ich prod~c:ja.
... W Jedne] z f~~ryk,_ :vzr.twarza1ą:ych te
r.ack.a, mamy mo:!nosc byc sw1adkaml ich pow
stama.
•
•
.
.
Fak~em, bądz co bądź, radosn~m 1est:. ze
bombki tegor.oczne są znacznie tanszę, mz w
ub. r. i cena ich zaczyna się od 'kilkunastu
złotych.

W tym roku bowiem produkcja ic;lt jest b.
znaczna. Robotnik produkuje ich setki dziennie, spieszy się, by było i-:h jak najwięcej I
jak najtańsze. A to jest grunt.
(lb)

W PZPB Nr 2 w przędzalni naj- •
lepsze rezultaty osiągnęły: Stanisła
wa Swiecińska. (cztery strony
138.8 proc.) i Kazimiera. Sygulska 138.6 proc. .
W 'tkalni {„szóstki")
pierwsze
miejsce zajęły: Zofia Chruścik (145.6
proc.),
Józefa · Marczyńska (132.9
proc.), Irena Drzewiecka. (120.6 proc.).
Na „czwórkach" uzyskały: Melania
Siwińska 150.3 proc., Józefa Wieczorek 147 proc., Irena Kucharska. 144.9 proc. i Halina ~obieraj 143.3
proc.
W PZPB Nr 3, w tkalni („czwórki") wyróżniły się: Bronisława Kowalczyk (177,2 proc.), Helena Biegańska. (174.9 proc.),
Krystyna. Dobrzańska. (167 proc.) i Maria Osmólska (164 proc.).
We współzawodnictwie grupowym
wśród majstrów
najlepsze rezultaty
osiągnęli: Wincenty Rzepecki
(150.9
proc.), Józef Czapliński (124.5 proc.)
i Feliks Tomczak (122 proc.). Majster
salowy Szelest (107 proc.) wyprzedził
salow~go Mamrota (101 proc.), a Bocian (105 proc.) Buchnera (104 proc.).
Tkalnia. ;;A" (108.4 proc.) wyprzedziła
tkalnię „B" (99.4 proc.).
W PZPB Nr 4 ("ósemki") wyróż

strony) wyróżniły się: Władysława
Jocbim (162.6 pi:oc.), Maria Woźniak
(161.7 proc.), a w tkalni („czwórki"):
Stanisław Walas (1'70.1 proc.) I Michalina Zdunek (154.8 proc.).
W PZPB Nr 8 w przędzalni czołowe miejsca uzyskały: Helena Stolenberg (153 proc.) i Stanisława Przybylska (151 proc.), a w tkalni Maria
Piszczuk (156 proc.) i Maria Bartczak
(141 proc.).
W PZPB Nr 9 wyróżniły się w
przędzalni (3 strony):' Zofia Kulczyń
ska (178 proc.) i Helena Pawłowska
(15'7 proc)., a w tkalni: Apolonia Leśniewska. (6 krosien 118 proc.), Stanisław Kubik (4 krosna 158 proc.).
W PZPB Nr 16 najlepsze rezultaty osiągnęły: Janina Kondras (158
proc.) i Franciszka
Jaguszewska
(151,8 proc.).
W PZPB w Pabianicach pierwsze
miejsca zdobyły w przędzalni: Helena Reichert (148,9 proc.) i Helena
Goszczyńska. (143.6 proc.), a w tkalni
(na „szóstkach") Sabina Zych (163.3
proc.). Na „czwórkach" uzyskali: Edward Borowiec 149.8 proc., a Izydor
Smiałkowski 137.1 proc.
W PZPB w Rudzie Pal>ianickiej
wyróżniły się w przędzalni:
Helena
niły
się:
Stanisława
Sobczyńska.
Piaseczna. (160 proc.) i Wanda Gości
(152.6 proc.) i Helena Niewiadomska.
mińska (155 proc.), a w tkalni („szó(155,2 proc.).
stki") pierwsze miejsce osiągnęła Sta ·
W PZPB Nr 5 w przędzalni (cztenislawa. Cieślak (164.5. proc.). Drugie
ry strony) osiągnęła. Bronisława. CymteJsce zajął
Andrzej Kozłowski
gan (187 proc.), a Aleksandra. Piechu1
(156.6 proc.).
ska 165 proc.
W PZPB Nr 1 we współzawodnic
W tkalni („czwórki") pierwsze
twie tkaczek pracujących na sześciu
miejsca za.jęły: Maria Pryczek (182.ll
krosnach pierwsze mteJsce zajęły:
proc.), Zofia Waliczek (175.3 proc.},
Helena Szymaniak (173.5 proc.), StaMaria Janiak (173.3 proc.), Józefa
nisława. Mucha (168.5 proc.), GenoweSzymańska (168.6 proc.),
Genowefa _fa Sienkiewicz (159.8 proc.), Ha.lina
Pietranek (168 proc.).
LipińsH:a (158 proc.). Na „czwórkach"
w PZPB Nr 6 w przędzalni wy- uzyskał Jan Mendel 139 proc. normy,
różniły się:
Anna Zielińska. (158.1
a Anna Dratwiclta 138.3 proc.
proc.), Kazimiera. Urbaniak (145.5
W przędzalni cienkiej wyróżniły
proc.), Genowefa Olejniczak (142.3
się: Maria Blachowska (154,2 proc.),
proc.), Stan. Szydłowska. (141.2 proc.),
Maria Deredas (152.5 proc.), Michalia w tkalni („szóstki") Stanisława. Ciena Kamińska. (142.5 proc.), Zofia Zaślik (160.3 proc.) i
Stefan Dybała
ręba (150.8 proc.). W przędzalni od(151.7 proc.), Maria Rajska i Bronisła
padkowej uzyskał Antoni Myszkowwa.
Olejniczak
przekroczyły
(na
ski 183 proc. normy, a Ignacy No„czwórkach") 150 proc. normy.
wacki (173 proc.).
We współzawodnictwie zespoło
Zespół majstra
Stefana Stolarza
wym wyprzedził Gnela.k (140.7 proc.)
(133.2 proc.) wyprzedził zespół StolaBogdańskiego (136.? proc.), a Mańkut 1 rza Zygmunta (129 proc.), a zespól
(136.7 proc.), Pachola"'a (132.1 proc.). j Kiblera 119.9 proc. Eligia (110.6 proW PZPB Nr 7
pr~ędza.lni (3
cent).

Plamy na

„Słońcu"

€iekawy spór znajdz.ie się w najbliższym
czasie na wokandzie Okręgowego Sądu Ubez..
pieczeń Społecznych. Spór ten był już zresztą
raz rozpa1trywany, został jednak odroczony ze
względu na :\Conieczność powołania zainteresowanych świadków.
Otóż w restauracji „Słońce" przy Placu Rey•monta 1-3, byli zatrudnieni muzycy, Wacław
Pienkowski i Bernard Popławski, ~tórych wła.
ściciel lokalu nie ubezpieczył w Ubezpieczaltjli
lipołecznej.
Ubezpieczalnia nadesłała właśc1cielowi restauracji pismo, na podstawie którego wzywała go do ubezpieczenia i zapłacenia
składek za za•trudnionych muzyków. Właśdci:el
natomiast wystąpił do Sądu Ubezpieczeń o odwołanie decyzji Ubezpieczalni.
Właściciel restauracji dowodzi, że nie zatrudnia•ł muzyków stale, że grali w restauracji
„Słońce" t'yJko dorywczo, pobierając datki od
gości.

Ubezpieczalnia natomiast opiera się na ze·
znaniach muzyków, któray •twierdzą, że byli za·
trudnieni w restauracji od maja 1946 r. i pobierali 100 zł za wieczór oraz kolację. Wobe<:
tego, zdani·em Ubezp.ieczalni, muzycy pozostawali wobec właściciela „Słońca" w stosunka
pracy ii na podstawie odpowiedniej ustawy p.od
legają ubezpieczeniu.
Na pierwszą roz,prawę nie zostali wezwani
najwarżniejsi świadkowie muzycy !Pieńkow
ski. i Popławski.
Obecnie Sąd wezwie muzyków i w najbliż
szym czasie zostanie rozstrzygnięty •t en interesujący spór.
Orzeczenie Sądu będzie jedno•
cześnie. obowiązującym dla wszytStkich właści
cieli lokali rozrywkowych, zatrudniającyeh u
siebie muzyków.

Muzyka i kompozytorzy czechoslowacli
Mielismy możność niedawno w .ramach festivalu muzyki słowiańskiej słyszeć także
utwory czeskie. Muzykę czeską, na ogół, ce·
chuje liryzm oraz świeżość melodii. Sam Mo·
zart był pod wpływem czeskiej muzyki i skom
ponowa! w Pradze „dla swoich miłych prażan"
operę „San Giovanni".
Ze starych kompozytorów czeskich z doby
przed klasycyzmem wymienić można Stamicę,
Mica, Rejchy - twórczość których dopiero te·
raz została udostępniona publicznoś-:i. Ze
wspomnianych czeskich kompozytorów poza
słynnym Smetaną i Dvorzakiem, na uwagę zasługują dzieła Fibicha, Suka, Nova oraz oryginalne i stylizujące muzykę lu~iową 'kompo-zyc1e Junacka. Obecnie również na plan pierw
szy wysuwa się najmłodszy twór:a czeski Bohusław Martin, którego poematy symfonicz.ne zyskują coraz większe 11znanie za gra~i.aJ.

1
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wtrosce odziecko chłops

:~~~~,~~. 1~7aro~.sza

W sali pooiedzeń Samopomocy Chłop
skiej w Wanszawie odbyta się konfornnTe'efony
ej-a zw0łana przez Zarząd Główny
Komenda M0 I 6-62.
Chłopskiego
Towarzystwa
Prryjaciół
'Miejskie Pogotowie Ratunkowe
Straż Dzieci. W konforencji wzięli udział kiePożarna 21-77
rownicy od<lzi'alów wojewódz,kkh, in·
Informacja Pocztowa - 12·1 I „Orbis" struktorzy powia·towi, pracownicy oent·
Inform. kolej. i biuro podróży
raH CH. T. P. D. oraz przeds.tawicieJ.e
tel. 12-95.
Ministenstw: Pracy i Opieki Społecznej,
Oświa·ty, Zdrowia,
przedstawicide Ro·
bo.tnicze.go Towarzystwa Przyjaciół Dzie
Dyżury aotek

ci, Związku Młodzieży Wi•e jskiej RP. kładów opiekuńczych, zdrowotnych, wy„Wki",
Samoip1omocy
Chłop-skiej; chowawczych itp.
Związku Nauczycielstwa Polskiego i d1ia
W chwi.j! obecnej, opieką ChTPD jest
łacz.e społeczni.
oh}ętyc.h 108.900 dzieci. W ramach akPrzedmio:tem dwudniowyth obrad by·· f,ji zdrowotnej, badaniom lekarskim pod
ly spr.awy związane z dalszym ro1sze· dano 29.920 dzieci.
Dzi·eci zagrożone
rzeniem i nasiJ.eni·em akcji ChTPD w. za gruźJi.cą są kierowane d·o prewentoriów.
krł'sie sprawowania 01pi•e1ki nad zdrowi.em Jedno własne prewentorium . posiada To
chł>01p1Sldego dziecka, k!.erunikiem }ego w_v warzystw>0 w Rabce. dals1.e są w stachowania, opi1eki nad matką, tworz.ema dium organi1zacji. Słahe i a·n eniiczne
domów matki i d1iecka, dziecińc.ów, za- dzi•eci są odżywiane w 83 punkta<;:h Io·
ka 1lnych. Najbiedniejszym dziec'.tom przy
dzirela się od1ież, .obuwie, żywność i lekarstwa.
olvresie lata czynnych było 438
dziedńców,
opiekujących
się
17.000
dzieci.
Z
9
k.oJ•onii
letnkh
skmzystało
mieszkańców
2.000 dzieci, a 261 wyjeżdża!o do banii.
W związku z 1icznymi wypadkami uMeldunki o maj.dującym się materia· Nor'iv·egii', Szwajcarii i Cr,ocho!Skiwacji.
jawni.a nia na ter·eni1e mia1s.ta Kalisza le wybuchowym na.Jeży kierować dio Za W 150 przedszlmlach, prowadzonych
miejsc niie·bezpi·ecznych, na których znaj· nządu Miejekilego Wydział Wo·}~~wwy, prz.ez personel szk·olny ChTPD :praca
dują się }eszc7e materiały wybuchowe,
t
k „ N l6
odbywa się systematycznie przez c;1ly
zagrażające życiu oraz mi eniu obywa- Rausz, po OJ .r. ·
rok.
teili, w celu cal\kowitego oczyszczenia te
Mgr. Edward Stanczykiewicz
Całą swoją działa'1ność ChTPD pror,enu miasta z r·óżnego rodzaj'll niewypa
Wice:prezyclent Miast,i'l.
wadzi w oparciu 0 Koła Miejisc-0we, sku
łów, pooisków, mfo, gnanatów; bomb
piające rodziców i w~zystki·e inne os0by
loti!l'iczych; zapalników itp. - Zar 7 ąd
życia
oraz instytucje i organizac}e wieis~de.
Miejski wzywa mieszkańców Kalisza do
•
~
h
zairnteresowane
spr a wą
chłops. 1<ie~o
wskazywania tych miejscr na kt.óryc
21 bm. odbyło się wręczenie stałych i.egi- d?iecka. Ta.kich kół liczy ChTPD 960 z
znajduje sirę jeszcze materia 1ł wybucho· tymacji w kole PPR przy Składnicy Miejskiej liczbą członków pooad 34.000. Obrady
wy.
·
oraz przy Gazowni.
konferencji to·czyły si.ę pod znakiem trn<; '
Adimiinistraforzy domów wi·nni dokład
w Składnicy Miejskiej dokonał wręczenia ki o pogłębienie prac wychowawczych.
nie sprawdrić, czy na kh pos•esjach nie legitymacji tow. Lewandowski, pełnomocnik Olbejmujących ni·e tylko d.zi-ed, ale i ro• '
znajdują się jak•i ekolwiek materiały wy- Miejskiego Komitetu PPR. w kole przy Ga- dziców, k~órzy muszą mi-eć pełną świa·
buchowe.
zowni legitymacje wręczał tow. Strogulski. d()lmo·ść swoich radat'i w stlQSUnku de

-o-

-·-

Dzi'ś dyiuruj.e a1pteka
go, Górnośląska 19.

mgr. Kwiecińskie

Mieiski

We wtorek, dnia 25 brn. ostatnie przed
sfawienie, „Flrzyjaciel iprzyjdzie wieczorem". Jes.L to .prz.edstawienie dla pracow
niikiów 7akil.adów d.ziiewi.arskich, mundurowych, Bielarni, Garbarni, Fabryki,
Bisz'k qptów Mystkowski.ego, iinstytucji1
społecznych i Powszechnej
Spóld:z·ieini

Ki n a
Dziś premiera filmu
sublokator" produkcji arne-

„Stylowy" wyśWietla film
amerykańskiej p.t. „W ciei;iiu

m. Kalisza

z.

„ Wolność".

„Wesoły
ryk3 ńskiej.

w

1

-o-

pt

I

do wszystkich

Spożywców.

Kino

I

Wezwanie·

-o-

Teałr

ie

produkcji
podejrze-

u.ia" i dodatki.
„Bałtyk"
wyświetla film produkcji
a1n.erykańskiej p.t. „Bohaterki Pacyfi-

p!2 rtt•i

llil---------------------------------------------ku" i kronika filmowa".

Celem wzbudz,enia powszechnego zadziecka.
internis-0wania sprawą dzi-ecka chłops:kie
go, ChTPD rozwija swoJe prace w opar
ciu o współdziałanie ze ws?yst·kimi istni1ejącymi1 na tereni·e wsi organizacjami
rarem
2
tabl.„Seda
„D"
MK
od
3
12
śledzie łub ryby solq;ne: kat. IR odciinek 28, 29, . 34, 35 - razem 1 kg, kat. lat, od1dnek 6 - 19 raz·em 2 taib.Uc:uki. spo·I ecznymi, partiami po.Jitycznymi, orII odcinek 28, 29, 34, 3&> - ra1f>m 1,5
Cukierki: S·e r·i:a „D" od O - 12 lat, ganizacjami młodzieżowymi, nauczydel
stwem itp.
kg, kat. II R odcinek 28, 29, 34, 35 - odcinek 30 razem 0,3 kg.
razem 0,5 kg, kat. III odcinek 28, 29,
Powyżs7e artykuły naieiy pobrać w 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
34, 35 - ,razem 0,75 kig, Seria „C" od- terminie do 2.9. 11. 47 roku.
OGŁOSZENIE ._
cinek 11 - 0,5 kg.
Zarząd Miejski Wydział Aprowizacji
Czekolada: Seria „D" QÓ 3 - 12 lat, Kalisz, dnia 18. 11. 1947 roku.
Zarząd Miejski ·w Kaliszu w Kaliszu podaje do wiadomości, ze posiaodcinek 1 - '28 razem 2 tabl1czkf, Ser:a'
dacze kart uzupełniających „ U" mogą rea·
Wydział Aprowizacji„
„D" RCA od 3 - 12 lat, odcinek 1 - 28
lizować te karty w punkcie rozdzielczym
Powszechnej Spółdzielni Spożywców przy
pl. Kilińskiego 1. Karty winny mieć reje·
strac.ję punktu PSS za m-ce kwiecień, maj
i czerwiec br.
Wydżiał Aprowizacji Zarządu Miejskiego na obuwie za 1946 rok tracą swą ważność. ' Punktaż towarowy wynosi:
w Kaliszu podaje do wiadomości, że Kalisz, dnia 20. XI. 1947 r,
za miesiąc kwiecień 16 punktów,
w dniach od 24-go do 29-go listopada br .
„
„
maj
-;15
„
Zarząd
Miejski
w
Kaliszu
w godz. od 15 do 18 w sklepie „Bata",
„
„
czerwiec 15
„
Wydzial
Aprowizacji
Plac 1:1. Listopada, dokonany będzie do\
Termin pobrania l<>warów upływa z dniem
datkowy rozdział obuwia dla tych, wszyst26. XI. 1947 r.
kich, którzy mają. zarejestrowane w punkKalisz,. dnia 19 listopada 1947 r.
tach rozdzielczych art. tekstylnych swe
karty odzieżowe za rok 1946, a obuwia
Zarząd Miejski w Kalisz'lb
W dniu 26 bm. w gimnazjum im. Tadeusza
dotychczas z różnych względów nie po. Wydział
, Aprowizacji
Kościuszki odbędzie się wręczenie stałych le„
·
brali.
gitymacji członkom koia ZWM przy liceum
Wydawane będzie obuwie;
i gimn. im. Tadeusza Kościuszki.
Pó~ziekowan;e
Męskie skórzane
30 pkt. para.
Jest to pierwsze koło w Kaliszu, które
ZWM
w
Kali:szu składa serdeczrie podzię•
Damskie skórzane - . 30 "
"
otrzyma stałe lęgitymacje. Przy wręczaniu kowanie Państw. Zakładom Dziewiarskim
Dziecinne skórzane 15 "
„
będą obecni przedstawiciele partii politycz- Nr. 7 w Kaliszu za ofiarę w sumie
10 „
„
nych oraz założyciel koła Krogulski. ·
Damskie tekstylne 1.200.- zł. złożoną w związku z imieninami
Nadmienia się, że powyżej podany ter- ,
Wręczenia
legitymacji dokona kolega pierwszego sekretarza MK PPR tow. Stanimin jest terminem ostatecznym i nie zre- Prędki z Zarządu Wojewódzkiego ZWM w sława Gorgola na cele kulturalno-oświato
we.
alizowane w powyższym terminie punkty Poznaniu.

Co otrzymamy na kartki
Zar1ąd

Miejski Wydz'iał Aprowiza.cj·i1
Kaliszu podaje d10 wiadomofoi, że na
kiarty żywnościowe w miejskitch punktach rozdziekzycb bę<lą wydawane na-

w

stępujące artykuły:
Za miesiąc październik

Mydło: kat. I -0ddnek 41

.

200 gra.mów, kat. IR oodnek 440 -:- 100 gram.
'f,a miesiąc listopad br. „
Mydło: kat. I odcinek 39 - 0,5 kawał
ka.
Mąka pszenna: ka.t. I odcitnek 9, l O,
115, 16 - razem 2 kg, kat. II odcinek 9,
10, 15, 16 - razem 1,5 kg, ka1t. III od·
cinek 9, 1O, 15, 16 - razem 1 ik.g , kat.
IR ł()dcinek 9, 10, 15, 16 - ra:z1e m 1 kg.
Cukier: kat. I odcinek 11, 12, 13, 14
- razem 0,5 kg, kat II odciinek 11, 12,
13~ 14 -- razem 0,4 kg, kat. IR odcinek
l l', 12, 13,' 14 - razem 0,2!1, Seria „D"
odc.inek 29 0,25 kg, Seria „M" odcinek
29 0,25 kg,
. Konserwy mięsne
453,6 gr.: kat. I
odcinek 28, 29, 34", 35 - razem 2 puszki.
Olej kokosowy: kat. I oddnek 30, 31,
32, 33 -razem I kg.
Smalec: Ser\a „M" odcinek 35 - razem 0,25 kg.
Margaryna: Seria „C" odcinek 12 0,25 kg.

a
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· Zebranie

Zarządu

Z.H.P.

W dniu dzisiejszym o godzinie 11 rano
w lokalu związku przy placu św. Józefa odbędzie się pierwsze zebranie nowego zarzą
du oddziału powiatowego ZNP, na którym
~pracow~ny zostanie plan najważniejszych
prac związkowych.

Uwaga, sekretarze

kół

PPR

Dziś , d:nia 25 bm. o godzinie 17 odbę
dzie się odprawa wszystkich sekretarzy
kół Mi.ejskiego I(omit•e:u PPR w sali kon

\0092

Przygody
Jasia
Wieni~iUJ

I ·

/ ./.

feren.cyjnej.
llllllllllflllllllllllllllłllllllllllllłllllllll I I , I , ·~c::::::,
S1tiawiennictwo oltowiąrkowe p.od ry~
p
gorem partyjnym. W rai(e inieohecnio·ści
pi•e.rwszych sekrdarzy obowi:ązany j1est
·
Gapski prosil na obiad,
pr~ybyć zaiS~ępc:a·. Nieobecność ni1e bę· 0 _ 019570
a tu deszcz lęje!
dzie rnspraw1e·dhw1ona.
.

Jakoś się

zajdzie!

Jesteśmy

Wydawca: Miejski ł Powiatowy R:omltet PPB w E:altsau. Redakcfa I Adrr-lnistracfo Kalisz, Al. Marsz Stalina 17, tel. 10.26. Tel. nocny 11-10. Godztn v pm•1ęć :
Sekrełarfał ·

10-ts.

Zakł.

Graf. Sp. Wyd

· Cała

A· 'r:k:or

trójka!

i'Oacz 18- -19,
Zwtntl 11.

„Prasa~ Łódź.

eENY OGLOSZE~: w tekście (strona - 4 szpalty) od 1 mm do 100 mm zł. 145 za 1 mm, od !Ol - l!IO mm zł. 171, pewyżej 201 mm zł. 210. Za tekstem (strona - 8 szpalt) od I do "!OO mm J
rA. 55 za I mm_ od 101 - 200 mm zł . 5fi. powvże j 200 mm zł. 110.- Nekrolog' (strona - 4 sz.pal ty) ad I mm do 50 mm. zł. 38 fA! I mm. od 51 - 100 mm zł. 40. :ld i Ot -- 150 mm zł. 60, powy• /
2sej 150 mm zł. 85. Ogłos2enfa drobne (za I słowo) osobiste i po.tZ. rodzin zł. 20.. handlowe zł. 25, zguby d. 20 'JOSZUk. praey zł. IO. W Bied7.iele i święta wszystkie ogłoszenia o 30 proc.
Jlrozej. Zastrz . f: cne m1e1sca w 1ek;ciP o 100 proc. drożej, Ogłonenia łabełaryezoe, btlanae i kamb:·nowaae a 100 proe. dreiej. Ogłoszenia \Vymia;owe wśród 1robn11ch ·oo 50 mm przez l.
e.m>altę e 50 pr'.)c. :JrożeJ, ponad 50 mm J 2-szpaltowe o 100 proc drożej . Rabałó'll• w żadnej formie się nie Lldziela. Nie przyjmuje się odpowiedzlalnoś · i
za hrminowv d-ruk ogłoszeń.
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Uniwersytet Łódzki otworzył
swe podwoje
1nauguracja roku akademickiego
1947/48

w walkach o tytuł

W obecności ciała profosornkiego U.Ł„ prredrta wicieli władz i licznej rzeszy studentów.'
odbyła s i ę w auli Uniwersyt€tu Łódzkdego uroq:yi;tość

inuugurac:ji

roku

Gedania i CKS najbliżsi p_
rzeciwnlcy łodzian

akademickiego

1947-48.
Uroczyi;tość: uagaił J . M. Rektor U. Ł . , prof.
:Ir Tadeusz Ko tarbi1isk i. 'le zlo.żonego przeze1i
>prawozdania w y ni ka w ielki rozwój Uniwersytetu na wszystkich o dcinka ch jego d"llia:łalno
;ej ,

Prąbył szereg nowych kat€dr i zakładów
•auko;·•ych
k
I k 1 dl kl' ·k
"
•
, uzys ano nowe o a e
a · m1

W lokalu PZB przy udziale prawie wszystki ch zainteresowanych prze dstawicieli klubów
(brak przedstawiciela „Lubliniank~" i OM TUR
Rzeszów) odbyło się, jak już donos iJ i śmy, l"Jsowanie drużynowych mistrzostw Polski w bok
sie. Wszystkie zgłoszone 19 klubów podz.ie iono na cztery ~·rupy (3 grupy po 5 drużyn i jedna po 4}, -przy czym rozstawfono RKS „Batary" (Chorzów) , „Wartę" (Po.znań) , 'LKS (Łódź)
i M ilicyjny KS (Gdynia). Resztę klubów dobsowan<J tak, że grupy przedstaw·iają się nastę-

drużynowego

mishza Polski w boksie

„Grochów" (Warszawa) i „Wisła" (Kraków).
GRUPA III: ŁKS (Łódź), „Radomiak", OM
TUR (Rzeszów) , „Geda.nia" (Gdańsk), IKS (Wro
claw).
GRUPA IV: M ili cyjny KS (Gdynia), „Zryw"
(Olszityn), „Zryw " (Swię tochłowice) .i „Zjedna·
czeni" (Bydgoszcz).
W dalszym ciągu zebrd.:J,1a a.su. )·>""" drogą
losowania terminy walk eliminacnnych z których prz€grywający odpada. Drużyny '.l'!_Jl,;P.·
nione na pi€rwszym miejscu są gospL'dr ·zam' ·

pująco:

PEŁNE SKŁADY GRUP
KTO Z KIM I KIEDY?
W dniu 7 grudnia walczą następu3'ące druGRUPA T· RKS B t
" (Ch
· ) CKS
uniwersyteckich, adaptowa110 i wyremontowa- (C
t h
.)
od" .~ o(Sry
. )orzoWwK,S TP- żyny: „Od ra" (Szcz€Cin) - II zespół Poznań! k I' W
eh
.
zęs oc owa .
"
ra
zczecm ,
„ ~ sk•i ego OZB, WKS „Tęcza" - CKS (Częstochono szereg o:a 1 ·
praca . S:Wych Umwersy- cza" (Łódź) i drugi zespół po7IDańskiego OZB
·
"
w· ł "
II
tet c1es-zył Ea ę poparciem Mmiisterstwa Oświ.a-1
.
„
•
.
wa), „Warta" - „Lublimdlllka , " .IS a ty i i Min . Zdrowia, a na odcinku lokalnym
. GR1;-!PA II:. „War.ta (Poznai;iJ. WKS „Lub~1- cięzcą grupy II ornz zwycięzca grupy III ze
życzliwym ~tanowiskiem Zarządu Mi•e ji;kiego, manka , drugi zespoł pomorskQego OZB, MKS TUR (Rze<Szów), Ł/:(S - „Ged.ania.", „Zryw" (Ol.
PCK, Ube·zpiecza.lni Społec-1.Jne.j i innych insty- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

:.:~:'j;,';'~,";~!o~~~·~ó;:,::::;;•::.:!,~!:Il

Niech Bazaroik. będzie przykładem...

woprzyjętych

studentów ·z każdego wydziału
Po . meczu w Bratysławie współpracowruik
iłożyło w imieniu kolegów ślubowan-i·e,
2'dŚ „Przeglądu Sport-owego"' przeprowadZiił rozmolektor dokona! ~-ymbołicznej imatrykttlacji.
wy z naszymi chłopcami. Jedni z nkh uspraZ kolei zabrał głos prez.es Bratniej Pomocy wiedliwiali się, drudzy użalali, że im nic nie
Studentów, Rajkiewicz, naświetlając dz.ia·łal wychod?Jiło , jes"Zcze i!rmi byli z siebie zadowoność Bratniej Pomocy
ota"f. wiP.lk.~ e potrzeby leni, ale najciekawszą tajemnicę zdrad?Jił„. Bazarnik.
młodzieży akademicki.ej.
Slązak przyznał Slię, że dał słowo kapitanoNa zako1'lcz€nie wykład inauguracyj ny wy- wi PZB, p. Derdzie, że przestanie palić papiegłosił Prorektor prof. dr Eugeniusz W ikzkowrosy , bo w prz.eoiwnym ra-zie, jak mu ośw.iad
;ki pt. „Mózg a życie psych i=~".
czył p. Derda, będzie musłał ustąpić swe miej·

--o·-

.

Pływacy łódzcy

Kruży.
jesteśmy, czy

sce w reprezeintaoji
C~ekawi

Bazar.ni-k zwyc1ęzy
ten szkodliwy dla wszystkich sportowców na·
łóg? Wstyd by było, gdyby miał mu ulec.
Pragnęlibyśmy, aby do walki ze <Swymi na·
logami, często gorszymi od papierosów (jak na
pr.zyikład wódka). stanęli wszy5<:y na<Si pięścia
rze, którzy mają ja.koie i.a.kie ambicje sportowe.
Pamiętajcie:
papieros jest wrogiem spor·
towca, ale wóaka stokroć jeszcze gorr.zyml

sztyn) - „Zryw" (Swiętochłowice), MKS (Gdy
nia) ·- „Zje<lnoczerui" (Bydgo<Szcz).
W dniu 14 grudnia walczą: RKS .,Batory"
ze zwycięzcą spotk,a.Illi.a „Odra" - II Ze6pół
Poznański ego OZB, „Grochów" ze zwycięz·
cą spotkania „Warta" „Lublinianka", IKS
(Wrocław) ze zwycięzcą spotkam<ia .,Radomiak" - OM TUR.
W dniu 21 grudnria odbędą się walk.i finało
we w posi;czególnych grupach, zwycięzcy zaś
tych walk kwalifilcu.ją się do puli końcowej.
gduie między sobą w meczu i rewanżu roze·
grają spotkania o tytuł drużynowego m'i6trza
Poli;ki. Ustailono następująoe terminy i spot•
kania:
SPOTKANIA FINAŁOWE
1 lutego 1948 r. zwycięzca grupy II ze zwy·
cięzcą grupy I
or~ zwycięzca grupy IV 2lE!
zwyicięzcą grupy IU.
8 lutego ·1948 r. zwyaięwa grupy I ze zwy·
cięzcą grupy III o.raz zwycięroa grupy M ze
zwycięZi<:ą grupy IV.
15 lutego 1948 r. zwycięzca grupy 1-V ze
zwycięzcą grupy I oraz zwfoięzca grup.y IV
ze zwycięzcą grupy II.
22 lutego 1948 r. zwycięzca grupy I :2)6 zwycięzcą grupy II oraz zwycięuca grupy Ml ~
zwycięzcą grupy IV.
14 marca 1948 r. zwycięzca grupy II ze zwy.
cięzcą grupy I or.a.z zwycięzca grupy IV ze zwy
oięzcą grupy III.
21 marca 1948 r. zwycięziea grupy I ze '!MY·
cięzcą grupy IV oraz zwycięzca grupy II ze
zwycięzcą grupy III.

przed ·odpowiedzialnym zadaniem

PSS ZAOPATRZY NAS W RYBY NA SWIĘTA
W związku ze zbliżającym ·się terminem
Swiąt Bożego Nar-0dzenia - · Powszechna Spół
hielnia Spożywców czyni szereg przygotowań
Udostępnić
pływacki jak naiszerszym masom młodzieży szkolnei
fo sezonu przedgwiazdkowego. Sieć sklepów
Tadeusz Leśniewski, Helena Leśniewska, Ed·
Skarł>Illik ob. Jan Zimniak.
spożywczych PSS-u zostanie Z'l.opatrzona w boVv Łodzi odbyło się walne zebra.nie Okrę
ward Ignatczenlm.
gaty świąteczny asortyment towarów koloniał gow ego Związku Pływackiego. na którym zoGospodarz - ob. Ireneusz Marciniak.
Komisja Kontrolująca Anastazy Maj·
nycb.
Poza tym zarząd PSS-u licząc się ze stały wybrane nowe władze Związku w 060Członkowie ob. ob. Sonia Sommerowa,
chrzak, Juli'1!D. Zakrz€wskd, Merchel, Jenzaik.
wzrastającym zapotrzebowaniem na ryby w o- bach:
Ja.n usz Rudz:is 7 , Kazimierz Erlieh.
kresie przedświątecznym, zakontraktował duKapitan sportowy
ob. Tadeusz GołęPrezes - ob. Prezyden t Stanislaw Duniak.
Ze względu na to, iż rok 1948 będzie „ro·
że ilości ryb, które będą przez specjalne punkWiceprezes admin. -- ob. Stanisław Piąt biowski.
kiem pływania" w Po~.sce. na nowowyb:ręnym
ty sprzedaży rozprowad1one wśród odbiorców. kowsk~.
Komisja Dyscypldnarna: przewo<l;niczący zarząd'.Zli.e ciąży poważny obowjązek wywiąu.·
•
Wkeprt'lZes spo rt. - ob. Michał Czarnecid. Mari·a n Bielecki.
nia 5ię z nało.żonych na ni.ego zadań. Z 7Jddań
Wydz,iał sędziowski i spraw sportowych tych na CZ'Qłowe miejsce wysuwają 6'ię zagad·
Sekretarz - ob. Józef Drabik.
AKADEMIA DLA UCZCZENIA 40 ROCZNICY
!'hienia trelllingów dla najlepszyich pływaków i
„ZARANIA"
juniorów oraz kursy pływania i próby na od·
W saii Wojewódzkie) Rady Na1odowej od Sporz w vrzem))śle fwn..fekc»in~m
zna.kę pływacką PZP.
Zorganizowany zosta·
oyła się akademia dla uczczenia <10-rocznicy
nie szereg ciekawych 2l<IWOdów przez zarząd
7.ałoż e nia pisma lud uw ego pt. „Zaranie", którn
ŁOZP, bądź kluby oraz mistrzostwa zimowe
<'lder;1 ri1lo wielką rolę w wal-:e o wyzwolen ie
i letnie okręgu. Za.rząd pragnte nawiązać ści
~hło~pa z ciemnoty i uc1sk11 możnych. Zasadsły kontakt z Kura,to'Ilium Szkolnym, celem po·
11iczy re ferat polityczny wygłosił wojewoda
i
repr i ntacji na igrzyska og61nopolskie
zyiskan.ia jak najsrerszych ma<S młodzieży ~ol
Snm an ek , vicepr ezes Na ..:l,>lne go Komitetu
Wyk <'l nliw czego Stronnict wa Ludawego.
'iv\' Łodzi odbyły się okręgowe mistrzostwa ta" - Łódż), czwarte - Laube (Zarząd Głów nej dla sportu pływackiego.
Na 'lkademii obecni byli prezesi i sekret a- ping· DOIHJOWe , pracowników przemysłu konfek ny), piąte - Piasock~ („Warta"), s'Zósłe - Nier1.e Sl o raz ~ złonko w ie Koła Grodzkiego w cy3negu . Zawody tP. były jednocz e śn i e elimi- miec (Pabianice), siódme - Karolek (Ozorków)
li o h i< ! OO osób.
Ustal-ono jedn9Cześn:ie skład reprezentacj.i
nacjami do ogólnopolskkh igrzysk ping-ponOkręgu Łódzkiego na mecz z K'd.ldszem.
W
gowych, organizowanych przez Za rząd Główny skład tej reprezentacji wchodzą: Walas, Smo·
i\ ON t E!lT W FABRYCE KAPELUSZY
Zw. Zaw. Prac. Przemysłu Konf.-Odzieżowego. liński, Łyp, Laube, Pia.secki.
l\f„ wt or rk rl ni a 25 bm. o godzinie 15,15
Stćrn ęło 16-tu zawodników z okręgu łódzk!iego,
W wyniku zawodów eliminacyjnych pań,
'"' .:iwi ~'i li ry przy Pai'!; lw r: wfn Fabryce Kape- m. in. z Łodzi. Ozorkowa, Pabianic.
z<1 najlep.s'Zą rakietę spośród pracowniczek kon
111~: ". Tarwiw.1 2. • .1rl h:;rl z1P „ie l<ot1cert dla
rn hnt r·i~ ó w tej."· f·:iJn·k:.
Pierwsze miejsce z·ajął Walas z Ozorkowa, fekcyjnych Łodzi uznano Marię Wyżyńską.
dalsze miejsca zajęły: Maria Kiełbasa i HeleW i mp r.~7i.8 \•: 'rm1t utl zta! ·• ddestra woi- w y grywając na 12 rozgrywek 10, drugie •i< m-. 1 ..::.-',r· ł v Ofic. f;~ !i t. V/yr huw. Po- ~a t".m Smolil'tski (ZKS - Łódż), trzec-i e - Łyp „War· n.a Kapella.
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Mistrz S""'7iata przegrywa
na mistrzostwach Anglii

Ostatni dzi·eń ro'tgrywek w teni,sie stołowym
o m istrzostwo Anglii przyniósł na.stępujące
wyniki:
PO.l,)RZUCONE Z'.VŁOKI NOWORODKA
W finale gry pojedyńczej mężczyzn obecny
Przy ul Smu tnej przed pornsją Nr 2 zna- misfrz świ-ata Van (Czechosłowacja) uległ nielezirmo zwł o ki noworodka w stanie r<'l?kładu, spodziewanie Bergmannowi (Anglia) 1:3 (21:17,
10:21, 19:21, 11:21) . Bergmann je-st Polakiem
en 11ninm<'lż!iwiło ro7pmn a ~11 °" płci.
t poc hodzenia, naturalizowa111ym w Anglii.
1'1\HERC WSKUTEK JAZDY NA DACHU
Mistrzostwo w grze pojedyńcz.ej kobiet zdoDnin 24 bm w •IUCY Polikarp Ma-z urkiewicz była Węg i erka Farkas -'mistrzyn~ świata w
lat z:i. zam. wi·:iŚ Wądrożyn , województwo p-07 tej konkurencji - wygrywając z najlepszą zam a ńskie. j tl. d ąc p ociągiem na dachu w kierun wodniczką angielską Verą Dace 3:2 (21 :16,
kn Łodzi Kaliskiej przy przejeżdzie pociągu 21:17, 17:21, 16:21, 21:14).
pod mostem na ulicy Srebrzyńskiej uderzył
przyruiósl drugi ty.~uł
Finał gry miesz1mej
głową o krawędź mostu, s~utkiem czego nas t ąpiła śm ie rć na mie jscu. Zwłoki z;:ibezpieczył
TX Kom MO do dyspozycji prokuratora.

mistraows.kli Węg1erce Farlres, kitóra mając za
partnera swego rodaka Side, pokonała parę ang·i€lską Vera Dace Leaich 3:0 (21 ;.10, 21 :12,
21 :12).
Gra podwójna mężczyzn przyn<i,osla zwycię
s·two pairzie Bergmann (Aliglia)-FU:sberg (Szwe
cja), która w finale wygrała z parą węgierską
Koczian - Sido w stosunku 3:0 (21:19, 23.:21,
21 :18). Było to jedno z najba'fdziej 7Jdciętych
spotkań tunn[eju.
Węgierka Farkas zdobyła trzeci ty.tul mi·
strzowski, wygrywając wrarz z Angielką Barnes finał gry podwójnej kobie•t z parą anigielską Dace Fran.ks. Wyn<iik spo{kania 3:2
(22:20, 22:24, 21:17, 13:21, 21:15).

--------------------------------
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Towarzystwo
Przyjaciół Zołnierza
przy pracy

IJWAZAC PRZY PRZEKRACZANIU TOROW!
Na torze mi ę dzy 11 Listor,ada, a parowozownią przc jechan" został przf'l manewrującą
lokom oty wę Józe f Tische, lat 47, zamieszkały
Konslantv n?w. ul. I f1aja 42, . wsi;.utek czego
W ubiegłym tygodniu odbyło się w Łodzi
rl oz~ał obcięcia obu . noq powy zei kolan. ~ogo zebranie sprawozdawcze kół Towa.rzystwa
tow1e prz ewwzło of rn rę wypadku cło szpitala Przyjaciół Żołnierza, działających na terenie
Retl eem.
Łodzi. Jak wynika z przytoczonych tam sprawozdań za okres od marca 1947 r. do chwili
obecnej, TPŻ wypłaciło na rzecz zdemobilizo·
JESZCZE JEDEN DOBRY SYNEK
21 bm. Zdzislaw Dobrzvuski, lat 12, zam wanych bądź to w fornnie gotówki, bądź też
J oselewicza 6 zbiegł z domu rodziców, krad- w formie biletów kolejowych około 74 tys. zł,
ną -: 50 metrów surów1'.i, 2 koszule. pneść:iera wydało kilkaset kilogramów żywności i udz.ieliło
ponad 1.400 bez.płatnych noclegów w
d!a. p osze wki. pierzynę i dw·a ubrania.
swych hotelach. \IV okresie pob©ru TPŻ wydało poborowym 1.420 bezpła·tnych obiadów, proKRADNĄ ...
wadz i ło po lokalach poborowych tanie bufety
Z mieszkania Cz esł a wa Borowczyka, Rzgow i unądzito szereg imprez pożegna.lnych dla po;ka 45, nieznan i sprawcy skradli płaszcz woj- borowych. W okresie letnim TPŻ prowadziło
skowy, te c zkę i buty oficerskie.
kolonie letnie dla 375 sierot po poległych żoł
nierzach, a obecnie zapoczątkowało już przyW hallu Ubezpiec zalni Społecznej prz.y ul. go·towania do Gwiazdki dla żołnierzy garnizo·
".e czniczej 6 nieznani sprawcy skradli
nie- nu łódzk i ego.
Jak widać z powyżi;zego, Tow&rzystwo
~. eski rower f-my Do:; zkiewi<:z, wła"'".ość Wa.1Przviaciół Żołnierza
snełnia iloniosła role i
'i emar;i. GrzP.larczvka . Łaczna 37.
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O mistrzostwo kl. B

walczą
lima· z Filmowcem

Dzisiag

W Ślad za ukończonymi niedawno mis1rzo·
s-twami klasy A, rus"ZaJją obeCillie ze sta.rtu Bkla<Sowcy. Dzisiaj w hali Wimy o godzi.nie
18.30 odbędzie się ciekawie zapowiadająee się
spo1tk.Cllll'ie pomiędzy ósemkami Wimy a Pil·
mowca.
·
Jak się dowiadujemy, Wima ma wystąpić
dzisiaj we wzmocni-onym składzie.

l. O. Z. T.

Stołowego

i dobrej woli wkłatla w swą pradyskwalilikuie dożYwotn:o
cę. Jednakże wyniki tej pracy, choć powążne,
nie są jeszcze dostateczne w tak dużym mieŁódzki Okręgowy Związ€k Tenisa Stołowe
ście, jak Łódź. Ilość członków TPŻ i kół TPŻ go po-daje w oficjalnym komun.ikac1e, że pow zestawieniu z ilością ludności m. Łodzi jest stanowił wyk.tuayć z,e swego grona i zdyskwa•
znik omo mała, toteż TPŻ cierpi stale na brak lifikować dożywotnio kapHana sportowego
funduszów i braik ludzi do pracy.
ŁOZTS - Zenona Bartczaka.
Trzeba, aby całe społeczeńs'two na-szego
Bartc-zak zdyskwalmkowany zo.stał
miasta zrozumiało ważność ro.U, ja...\ą TPŻ wotnio także jako zawodnik. ŁOZTS w piśmie
spełnia.
do PZTS stawlia wnios€k o ro.zciągnięcie do'fy·
$wiadomość, że nie ma wśród nas rodziny. wo.tnie-j dyskwalifikacji w stosunku do Bart·
w której J-toś nie był w wojsku, jest w woj- czaka 111a wszystkie dyscy pliny sportowe.
sku, albo będzie w wojsku, powinna skłonić
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUl!lllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllHlllllllllllllD
wszystkich do czynnego udziału w pracach
wiele

wy.shłku

Prezyd,jum uroczystości' jubileuszowych ŁOZK.
Od lewej: wiceprezes PZK ob. Karpińskź,(DKS),
prezes PZK ob. Feliks Gołębiowski (Warszawa),
prezes ŁOZK ob. Wróblewski (KS Tramwajarz>
i sekretarz ŁOZK ob. Wacław Jóźwiak
(KS Tramwajarzy)

croey·

TPŻ .
Opiekę
wać cały

nad żołnierzem powinien sprawonaród.
Zapisy i informacje w sekreta.riacie Zarzą
du Oddz.iah1 Grodzkiego Łódź, Piotrkowska 97,
tel. 263-73 od B do 15-tej.

Czytarcie
..Głos

Robotniczyu

