Cena num,eru 2

zt~

PISMO POLSK·IEJ PARTII ROBOTNICZEJ
NR. aaa (898)
CZWARTEK 4 GRUDNIA 1947 ROKU
._._._......„ .......-.„...cm„„llmElma111111......11:m1„mam111„
......„ .......„ „.... _ „ „ „.........__.._.„...ll!llli8em.-...„ „...1111111:nmm:m
ROI( Ul

••

Bmtwa o kopalnie w Fr
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cudzoziemskim .Komunikat strajkowy
gorn1
ow. s· c h uman związku
zawodowego górników, potępia·
senen""9-lsk1°e
jąc metody policyjne, zaznacza: "po za'Pcha Pu"k1·
!.
;Ili~
p r z ecG>l w s IraJ.k.u J· ITcym
~
. • znajomieniu
się z hitlerowskimi metodaS•ra·k
obe·J111.U]ęe. caIQ Franc=e
zastosowanymi w Moselle przez miczo łgi w akci·;
A
1
.
i . mi,
nistra spraw wewnętrznych, socjalistę
PARYZ (Obsł wł.)
Podczas wczo- otaczające kopalnie„ nie zdołało stam- ay en Artois górnicy utrzymali się w ko- Mocha, które dotknęły w pierwszym rzę
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rajsz-ego ilOsiedzenia Zgromadzenia Na- tąd wyprzeć pikiet strajkowych. W V a len palni, do której wejścia zostały zabary- dzie cudzoziemskich pracowników za·
rodQwegQ deputowani
komunistyczni ciennes zmotoryzowane oddziały policji kadowane„
głębia węglowego, którzy zostali wycią
oskarżyli partię de Gaułle'a o sabotaż i opanowaly wpravvdzie kopalnię, ale ani
Do poważnych zajść doszło w Dully- gnięci ze swych mieszkań i odprowadzeni
pro1Woi'J<acyjne wywoływanie katastrof jeden górnik nie zgłosił się do pracy. Grcnay, gdzie starcia z policja trwały kil- na posterunki pod groźbą pistoletów makolejoWych, by winę za te akty zrzucić \V Lens, BethunP i Aurin oddziały policji ka godzin. „Franc Tireur'' donosi, że szynowych} biuro związku zawodowego
na komunistów. Deputowani komunisty użyły przy usunięciu straJkujących ga- oddziały policyjne zrobiły użytek z broni. en~rgicznie protestuje przećiwko temu
czni stwie:-<lzili również, iż rząd zachę- 1, zów łzawiących. W kilka godzin poźniej
Al·cja represyjna rządu skierowana by pogwałceniu prawa strajkowego, zagwa·
ca de Gaule'a do podobnych aktów sa- górnicy ponownie zajęli kopalnię. W Bru- la przede wszystkim przeciwko górnikom rantowanego w konstytucji".
botażowych,
by wywołać w kraju na- 1111111111111111111111111111111111111i11111111·11 1: 111111111111111.11111111111111Hm111 •1·u n 1111111111o11111.111 u1111.111 P111.1.1rn11u11111u1nr
stroje antykomunistyczne i odwrócić Na lawie O!iiharŻongch
uwagę od słusznych
żądań strajkują
cych robotników.
Zahojona na szeroką skalę akcja policyjna, zmierzająca do usunięcia strajku- j
jacych z l·opalń zagłębia '''~glowcgo , rord
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i Pas de \.alais._ nie prz~ni~sla sp?d~ie-

Leaderzy~odziem'"a: M rszewski (S·ronniclwo Narodowe), Obarski (WRN),
K "'!aec·ns
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niektóre z nich przechodziły kilkakrotnie dz1ak - ergan1załor band lesnych 1 Marynowska - ło;czn1czka podziemia z amz rą~ do rą~. ~v. ~peracjach -~zięł~ udział IbasadC!mi ang elsko: i amerykańska; - . od~owiadajq ~ą: zdr~dę narodu polskie·
odc{ziały po.hq1 1 za~darmern w sile pr~e- 1 go, szpiegostwo na rzecz obcych wywiadow, mordy I· zabó;stwa zza węgła.
w;my ·h rezuł.taton~. Stra1ku1ący gormcy
ulrzymali się w kopalniach. przy czym
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szlo 10 tysięcy l~~ZI ora;: 46-ty pułk pie~ I WARSZAWA, PAP. - Dnia 3 grudnia br., szą adwokaci: mec. Maślanko - broniący osk.
choty. se~e~alsloej, :vspt~rany przez 2o . przed ~ądem rejonowym w Warszawie rozpo- Lipiński.ego i osk. Sosn_owską, mec Rettinge~
czoł~ow. 1 -5 samo ... hodow. pancernych: czął się proces Marszewskiego, Obarskiego, - obronca osk. Obarskiego, mec. Buszkowski
Akc,ią kierował gen. Chevtllon ze swej· Lipińskiego, Kwiecińskiego, Marynowskiej, So -- obrońca osk. Kwiecińskiego, mec. Niedzielkwatery w Lille.
snowskiej i Sędziaka, oskarżonych 0 zorgani- ski - cbrońca osk. Marynowskiej, mec. Noliepowodzenie ak;ji ani) strajkowej zowanie t. zw. komitetu porozumiewawczego wogrodzki - obrońca osk. Marszewskiego i
obrazują najlepiej cyrry.
organizacji Polski podziemnej" i działalno3ć mec. Grabowska, która broni osk. Sędziaka.
szpiegowską.

N a 131 tysiące górnikÓ\V zagłębia Nord
Pas de Calais przystąpiło do pra(y jed:, nie iysiąt łamistrajków. W Denain 30
tysięcy osób, w tym 1O tysięcy kobiet.
.ipanowoło z powrotem szyby kopalniane. w Joeuf wojsko, które sforsowało
przy pomocy czołgów żelazne bariery,

Sądowi przewodniczy ppłk. Szeliński, jako

ławnicy zasiadaJą

wicki.

oskarża

mjr. Markiewicz i mjr. Li1-szy zastępca Naczelnego Pro-

kuratora WP płk. Znrakowski.

Obronę wno-

Akt

Zainteresow·anie procesem

duże.

Sala wypełniona publicznością. Ławy prasowe zajęli
liczni przedstawiciele prasy zagranicznej i kra
jowej.
p rzewo d mczący
·
·
o t w1era
rozprawę, przystępując do odczytania aktu oskarżenia.

oskarżenia

edla Wtel kr ej Czwórkt
era Attlee

WRN
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wo naro dowe

y armii

ark osa

Panika

wśród

faszystów

ateńskich

PAP. Agencja EAM --Press do:iosi panikę w kołach monarcho-faszystów oraz pcz A len, że w ciągu dwó ch ostatm-::h dni grec- rnszył y do głębi lucln :.1ś6 Aten i Pireusu.
ka a rmia demokratyczna w y zwoliła w Epirze
Rząd grecki. pragnąc osłabić wrażeme wywo
r. bszar o powierzchni 500 km kw, za j mując i łane zwycięst.wami po_wstańców , uciekł się do
i;niasta _ Delvinat.: i Zitsa _ oraz 40 wsi
kłamstwa, twierdząc , ze s iły rządowe zostały
•
•.
.
'•
•
:zaatakowane przez oddziały, które przybyły z
1
.Lucmo~c wyzw~Jon}ch teren~~ ~nluzjilS~ycz- l Albanii, oraz zapowiedział, iż zwróci się do
me przy Jęła swoich oswobodzicie!J . Chłopi ma tzw. komisji bałkaii.skieJ ONZ z żądaniem prze
sowo wsti;pujJ.ł w szeregi gen. Markosa.
pro'vadzenia dochodzeń .
Sukcesy armii demokratycznej wywołały
Aqencia Elefteri E!lada, która działa na tere

I
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. Tak zwane Stronnictwo Niezawhsłości Na·
rodowej, organizację piłsudczyków i sana.torów, reprezentował w komitecie twórca tej
organii<:aji - osk. Wacław Lipiński.

Środki działai1la

W momencie, kiedy państwo polskie, pe,,
wyzwoleniu się spod okupacji, podnosiło s:i;
z gruzów i wszystkie siły :narodu jednoczyły
się dla odbudowy kraju, podziemie endeckie,
sanacyjne i WRN-owskie przystąpiło, w myśl
wytycznych inspirowanych przez obce czyn-

w kraju i zagranicą, posługując się w tym celu szpiegostwem, terrorem i propagandą.
Komitet porozumiewawczy był próbą zorganizowania w zmienionych warunkach reprezentacji całego podziemia 'i konsolidacji tego
podziemia pod kierownictwem endeka-sanacji.
PSL nie wchodziło w 5klad komitetu, żeby
mieć większą swobodę mane,wrowania,
ale
ściśle z tym komitetem >•rspółpracowalo.

Akcla szpiegowska
„Komitet porozumiewawczy", tskonsolido·
wawszy w 5Woich ramach siatki wywiadow·
cze WRN, WiN, SN i innych organizacji w<;zczął usilną

całej

akcję

wywiadowczą

na terenie

5twierdza akt oskarżenia. Wywiad interernwał się wszystkimi dziedzinami żyda państwa, szczególnie zaś danymi
o Wojsku Polskim i o jego tajemnicach stral~icznych.
Zbierano przez siatki wywiadowcze dane przekazywano pośrednio lub nawet
bezpośrednio
obcym czynnikom. Jednym z
głównych promotorów tej akcji szpiegowskiej
był osk. Marszewski,
którego akt oskarżenia
charakteryzuje słowami: „wybitny p1zedslaPolski" -

wiciel
Stronnie/wa
Narodowego,
os0,bisly
przyjaciel Cavendish Bentincka z lat jeszcze
przedwo jennyc11 i jeden z najlepszy cli znawców pracy szpiegowskiej w skali międzynaro
dowej". On to wraz z innymi współzałoży
cielami KPOPP nadał komitetowi - szpiegowski kierunek dzialania.

Ożywioną działalność szpiegowską rozwijali nie tylko endecy. Nie ustępował im w
tym względzie WiN i WRN. Oskarżona Sosnowska, której nazwisko przewinęło się już
w niejednym proce5ie 5zpiegowskim, była kie
nac!1, zajmowan y ch przez wojska wyzwoleń- I mwnkz>ką .'.~renowej siatki wywiado w czej,
-:ze, została upoważniona do kategorycznego tzw. „Stoczm ·
zdementowania tej wiadomości. Agencja pod-t .. Sz~f obs:aru ceutr~nego WiN, osk. Kwiek reśla iż kłamliwe doniesienia monarcho-fa- cm.s~i, nawi~zał w 61_erpnrn 1946 ~oku łącz,·
. . . .
. nosc z placowką szpiega stwa woiskoweao,
szys tow 7 ~ten wywołałyd zdziw] ie:i~ ~a~et il działającą pod kryptonimem „Baza Tere~a" ,
wsr 6 d z~lmerzy wo isk rz~ owyr 1, -toryc_ ~-::~ która z polecenia generała Kopańskiego orga~e ~ddz1aly strzegą _gramcy grecko-albanski~J nizowalci szpiegostwo wojskowe w Polsce, v.
i ktorzy doskonale wiedzą, skąd roztiocz~v się. związku zwłaszcza z oczekiwaną prze:;: reak·
atakt
(Ciąg dalszy na str. 2-efJ. _

·\t-.: ojska demokratyczne oswobodziły znaczne połacie kraiu.
d1
PARYŻ
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niki, do walki przeciwko LLSl•r ojowi paiistwa
polskiego. Walkę tę siły podziemne toczyły

WARSZAW A (PAP) - W okresie- od listo-, rowniczych 5tanowiska-ch 5zereg osób 5kompada 1946 r. do lutego 1947 r. władze bezpie- promitowanycb współpra-cą z gestapo w okreFrzu„ięC
cze1istwa zlikwidowały cent ml ny ośrodek pod- sie okupacji i zaprzedanych obcym agentu•
li
ziemia, działający pod nazwą: „Komitet poro- rom, reprezentował w KPOPP - V-'lodzimierz
pre~f
zumiewawczy organizacji Polski podziemnej"' Marszewski.
LONDYN (PAP). Premier Attlee wydał w w 5k!~d którego. wchodziły następujące ugru.. d .
"'
.. t .
powama: StronmcLwo Narodowe (SN), WRN,
od ę sma :m1e na czesc mm1s row spraw '·V'tN
· two N'iezaw1s
· 1oset
· · N aro<l owej·
· , s•ro
" nmc
WRN, reprezentowane w komitecie poro1granicznych wielkiej czwórki - George (SNN), oraz nieokija!nie PSL.
.
zumiewawczym przez osk. Adama Obarskie1
' farshalla.
Wiaczi?sława Mołotowa,
Georges
Historia tego komitetu sięga drugiej polo- go, wywodzi swą tradycję z lat, gdy kierow;1«a llt i Ernesta Bevina.
wy 1945 roku. kiedy to - jak stwierdza a.kl nicy tej orga.nizacji, pochodzący z kół piłsud
oskarżenia wśród kół -sanacyj~;o-endeckich czykowskich i dwójkars.kich,
zużywali
całą
Palestynielp~wstała kori~ep~ja st:\Torzenia centralnego energię na walkę z ruchem postępowym, na
osrodka podztem1a. Glowną rolę w tworze- rozbijanie jedności klasy ro!Jolniczej i rucJm
JEROZOLIMA PAP. \.Vedlug oceny kół bry- niu tego ośrodka grali: stary działacz sana- ,, ocjalislycznego. Tradycji tej WRN pozostał
'yjskich, ostatnie stafcia arabsko-ż· dowskie cyjny - osk. Lipiński Waclaw i czoło.wa fi- wierny w czasie okupacji oraz w KPOPP.
w wyniku napaści Arabów na ludność żydow- gura w Stronnictwie Narodowym - osk. Mar;ką w okolicy Jaffy i Tel-'\ viwu JUiały chwi- szewski Włodzimierz, którzy przez oskarżoną
!ami cl arakter regt!larnej operacji wojskowej Wa•ndę Sosnowską nawiązali konta1kt z kieOrganizację \VIN, będącą
kontynuatorką
na małą skalę Po obu stronach walczyli lu- rownictwem VviN 11/ osobie osk. Wincentego
dzie obemant w rzemiosłem wojsk owych, uzbro Kwiecińskiego.
platformy poJl.tycznej sanacji, cirnpiająca w
swych szeregach elementy szpiegow5kie i ban
jeni w karabiny rna5zynowe i w
granaty.
Sł
1 Iii
Prócz ofiar ludzkich walki te po::.iągnęly za SO"
dyckie, związa!Ile bezpośrednio z obcymi agenbą poważne szkody materialne. Stanęło w oJak stwierdza akt oskarżenia, Stronnictwo turami i zasilaną przez te agen~ury, reprezenqniu kilkadziesiąt sklepów i domów mie;.'k • - ~· ' · ' d o~·1e, skupia.iące w swych szeregach naj- tował w komitecie porozumiewawczym osk.
•1ych.
' r i reakcyjne elementy, mające na kie- Kwieciński.
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(Ciąg dalszy ze str. 1-ej)
cJtt „trzeciq wojną". Przy ~iatkach okręgowych WiN działały komórki wywiadu wojskowego, <:bslugując~ „Bazę Teresę".
Łącznośc z Kopanskim utrzymywano przez
placówkę wywiadu w Sztokholmie, Na szpiegostwo wojskowe WiN-u ~zef ek!!pozvtury obcego wywia<lu, Tcoclor-Zrnon, prieznaczał
tniesii:rznie do 1.500 dolarów .amerykańskich.
Akt oskarżenia wylicza ile i jakie raporty
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Obca al!entura

ze Związk_iem Raclzie~kim.

Grupy zbroJne miały sta.'now1c rezerwę w rę~
kach k1crowi;i1ct":'a pod~1e•?rnego na, wypadek
wy~uchu WOJTIY. 1 agres!.1 1m~eria• l 1slow anglo. ., ich na kraJe demo"r,1, , 711c
Osk. Kwieciński pośpie.s7ył sią nawrt z o·
pracowan!em dwóch i·nstrukcji w sprawie 11k·
cjl „Chmurn" i „Błyskawica" ,które miały być

Komitet porozumiewawciv

ocl

pierwszej

POZOSTAWAŁ
W
AM , CTSŁYM KONTAKCIE Z- Ó\VCZESNYM
' ~ •, 1

·c/mili

swego istnienia

.

em • P~,

\
. ~.
władz i obywateli oraz wzywał do grabiezy \(
rr.orc1<'·w. Otrzymywał z zag1·anicy wynag.a- \

dzcnic i dysponował funduszem w wys..okołd ·
1.650 tys. zł.
OBAllSKI ADAM. kicrowniczy działacz
.
WF.N, deJcgatucy WIN i komitPtu porozum1ewawczego. doradca polityczny prezesa obszaru WIN. Gromadził i przesyłał za gra.nicę matcriały szpiegowskie. Autor instrukcji propn:amh>wd tlta ,pod:r.iemia i redakiCJr wie1n •
, ·~·d~wnictw nielegalnych. Dysponował fun·
clus7.cm"' kwocie 3.100 dol~rów, pochodzącyc..'1
z Z'i"nmiry i otrzymywał za swe usługi

BASADOREM ST NOW ZJET>NOCZONYCH
i AMHJ\S/\DOREM WIELKIEJ
RRYT ANT!! CAVEND!Sl I P.EN-nNCK ORAZ
lC'l T WSPOŁf'RACOWNIKAMl. Działacze kowykonane w chwili wybuchu konfliktu wojcn- mi!Pln OTRZYMYWALI OD OBCYCH CZYN- .
nego. Instrukcje te wzywały do zdrady i dy- NIKóW DYREKTYWY POl.ITYCZ TI 1 SZPIE
Kwlecińęki przesiał za granicę i ile razy pro· wersji.
GOWSKIE, info1rnow11li przedstawicieli
ob"ii o fundusze na cele szpiegowskie,
Akt oskarżenia omawia szr.zególowo dzia- rych mocarstw o syln.i r ji w km in i zdaw<ili
łalność terrorystyczną Stronnictwa Noroclowc- sprawę ze sposobu wykonywania zleconych
Rola Obarskiego
ga J jego bojówek Norodowcgo Związku 7.dlliiń. ~'rwk„zvwnli oni obrym .czynni ·om l1a;:!n~:zfni;;.
PRZEDSTAWICIEL WRN
OBARSIG Wojslwwego (NZW) oraz Pogotowia Akcji mall'riitly
wy...;.\i1Llown1·
i propagandowe,
IOHECIŃ~KI JERZY i;1.ef ob-zaru cenPRZEKAZYWAŁ SYSTEMATI'CZNJE RAPOR- Specjalnej (PAS).
malprialy 057<"ZPrcze.
Szczególnf.. J'Tl : "'js~c
k
wśród
tych
malf'Tiałf)w
wjmowal
MEMORIAŁ
1ralne~o,
a od grudnia 194fl r . faktyczny oTY SZPIEGOWSKIE SOS OWSKJEJ,
SPF.Cdziałalność
Pf>DZlEMIA DO ORGANIZACJI rn.RODÓ'ł/ mcndant ~łówny WIN. Szpieg ze s 3żem d3JAL. OSCIĄ JEGO BYŁO „ROZPRACOWYWA
Komitet porozumiewawczy przez propagcJn- Z.Tf!DNOCZONYCH. Memoriał t;?·n opracował tującym się od 01"!;(1łnizacji ,.NIE". Kierowmk
NTE" PARTII POLITYCZNYCH, ZWŁASZCZA
PPS. DOSTARCZ_AŁ ON W TEN SPOSÓB dę rozumial glównie rozpowsze<'hnia•nie kłam w lutym i mar<:u 1946 r, o·sk. L'.!];nsk. przy ap<1raiu !<7pieg•>wskiego obswru centra.lne?•)
0fATERIAŁóW DO OPRACOWYWANIA ME- liwych I złośliwych plotek o·raz kolportaż wy- W<;pblnrlziale
pru'(l!>law:cieli wsJ.ys::.. k" u WIN, 01g::iniz'>br slynnej akcji „O" znanej ~
TOD I TAKTYKI WAI.KI Z PARTIAMI DE· cli!wnictw nlPlegalnych. Zadani11 tej prop11· grupowań wchodzących w isklad komitetu. procesu kr<ikowskiego inspirator dywersJi 1
skompromifownnie Memoriał ten przPrlstnwiał "'. ;;posóh pro_wo- I terroru, 0r)'!ani:z'l~'1r ban<l i podżegacz do
HOKRATYCZNYMI. OBARSKI BYŁ PONAD- qandy były nastąpujące:
TO DORADCĄ POLTTYC7.NYM Z RAMIENTA ,ąlronnicfw clemokmtycznych, ror.bir/P j<'c/nl)· k11r .'jny i o~znr>rrzy islor.unło w Pol"c" 1 w mordó" i napa ów rabunl>:o":ych. dy&ponawc:l
WRN PRZY OBSZARZE CENTHALNYM WlN lill:'qo frontu parf.il robnlniczych, skompromi- konkluzji 7.ądał zhrnjnPi i dyplnmatycznf'j ~n- pochnri7,,1cym z z::igrani".Y funduszem ~ k"'L~
I· KONTROLOWAŁ POD WZGLĘDEM POLI- towanie w oczach zogrnnlcy wysilkńw narorlu tPrWPnrii ohryrh monm;tw w P1Jlsre. Za wie· ne 22 100 clnl;irf.v.,· i otrzymywal z zagranicy
polskieqa, ocTJwclowlljqcego swój km/, szerze- rai nn równiPi cfone o \Vor.\,,u Polskia11· Cha· WYnagroclz1>nie.
TYCZNYM RAPORTY „STOCZNI".
.
,.Stocznia·· zbierała również mater lały szpie· nie o.5zczerslw i i11synuacji pod aclrP:,:em Rzq- raktpry;;tycme są lo~y ll"qn mcmoriillu. "iAR·
LirlŃS ·1 WA{;LA'V, docen uni ·ers.ytegowskie od Stronnictwa Niezawi-słości Naro· clu I Narodu Polskiego. Wr„~zc/e aMnlniP, /rrr. S7EWSKJ PRZF.l(AZAt GO BLJSS LA 'E'OWI
utrzymywanf P nastrojów I CAVENDISH BF. TT• CKOWI W
dowej i owoje elaboraty przesylala do I.zw. nie najmniejsze MAJU tu szef i założyciel SNN i KomitPtU Poro~usztabu generalnego Pol~kich Sil Zbrojnych w prope„selowskich I torowanie dra(!! renkcy i· 194fi r. Olx'y ambasarlornwie zaiadilli wpro· ·miewa .cz<> 0 0. R~daktor sł!,Jln!=!~O m;mo;r1aLondynie i do pla-cówek obcego wywiadu w nym koncepcjom politycznym, kMrych trt>l!rlq wanzrnia do memori11l11 pewnych zmian i do· łu do O Z. Im:mrator akcJI zrmerz;iJąCeJ dó
bvłci przywrócenie 8losunków przPrlwrze{mfl)· konania w nim przeróhrk, Działilcze podziemi ''PO vcdowania interwencji mocars
Paryżu, NkeL Sztokholmie i Lonr!ynie.
w s.praAkt oskarienia !!twierdza, ŻE KOMITET wych.
7/l~losowali !iię oczywh<rie cl<J rozkaz1.1, uzu· wy wewnętrzne Polski. Osobiście i za pośred
11
POROZUMIEWAWCZY
ORGANIZOWAŁ
i
prlnlli memorlal I 7.'lopiłtrzyli go w 72 załqcz- nlclwf:m innych 05ób przekazywał obcym
bazą „ośrndk6Y
IJTRZYMYW AŁ GRUPY ZBROJNE I POPRZEZ
nikl, zawieraia~f> dodatkowi> materiały szpie- czynnikom mat<>rialy szpiegowskie. DyspG. TIE UPRAWIAŁ DZIAŁALNO$ć TERRORY·
Podziemie oparło swą rlilałalnośc również gowskie, !pecialnie spreparowane, dofrnn1en- nował sumą 700 dolarów i 50 OOO zł, pochodzaSTYCZNĄ. DYWERSYJNĄ I SABOTAŻOWĄ. na legalnych 0i.~rodkach polltycz.nych, zwląrn- ty pr~wokatorski~ i
w sierpniu prze;,lano ca z zagranicy i otrzymy rał stałe wynagroODDZIAŁY LESNE I TZW. GRUPY SM1n- nych ideologkmie z podziemiem sanacyjnym memonał za grarncę.
dzenie.
i endeckim i kierowanych przez te same siły
•
OBRONY DOKONYWAŁY WIE"LV ::>tn.EK i".
SO 'NOWSKA HALI A szef siatki szpk'.lbce, które kierowały dzi!!lalnośclll podzle.mla.
PADÓW,
ZAMACHÓW
TERRORYST\ •
Partnerem politycznym podziemia w walce z
l\'.l;\FSZE NSKI WŁODZIMIERZ, były złe- gowakiej obszaru centralnzgo WIN, słynnej
"lYCH I AKTÓW GRABIEŻY.
demokratycznym państwem polskim hyło PSL ml::inin I przedi;lebiorca przemysłowy, szef, ,.Etocmi" jedna z inicjatorek zjednoczenia pod
i Mikołajczyk, którego w komitecie porozu- „dwójki" komendy głównej później komen- z!emia, Utrzymywała stałą łączność z SZ"'1
Kierownictwo WiN poleciło swym zwo- miewawczym uważano za „swojego premiera" dant główny tej organizacji. członek prezy- l farni wywiadu okręgów i redaktonmi „Galennikom szczególnie dokonywanie MORDÓW i któremu w komitecie udzielano priparda w dium Sfronnictw~ Narodowego i bliski współ- I zeły Ludowej" m.in. i z Augustyńskim. In-SKRYTOBÓJCZYCH. Komitet porozumiewa w- jego akcjach politycznych. Członkowie ko- prącownik przywódcy endeków londyńskich - ~ s1ruktorka i kierowniczka działalności szpie·
czy wyznaczał swoim zbrojnym bandom ROLĘ mltetu porozumiewawcz.ego WrzymywaTJ stałe BlelPckiego przewodniczący Komitetu Poro· gowskiej. gromadziła ł przeka~ywała mate·
KADRY DLA TRZECIEJ WOJN~. Sz.czegól· kontakty z przedstawicielami. wlad~ naczf'l· zumiewawczego. Organizator siatki szpiegow·· 1rJl\ły szpiegowskie za granicę oraz obc m czyn
ną rol.ę w tym wz.ględtie przewidywano. dla nych, PSL. Akt oska.rzema wylicza wiel.e p~zy· skie' organizator endeckich oddziałów le5- 1 nlkom w PolAce. D ·111ponowala s~mą 2,000 do
WiN·u, który l'worzył elitar11a kadrę wo1sko- kładow tego rodzaiu kontaktów, wśrod ktoJ,
,
j
,
· "' •
1vq dla cal!"go poclziemia. Osk. Upińskl pod- rych jest oczywiście sły11ny list Llpiflsklego, _nych I band. terrorystyczn~ eh. Po p~zez swe' larow I pobierała stałe vymigrotlzenie.
.-~.
kre~lał ep„cjalnie w wo Jej dz1ał~lnośc! po- skierowany do Mikołaj-::zyka w przeddżień rozkat.y rodzegał .d? zama?~ó ~·z brontią w :„ę: 1 SĘDZIAK STANISLA'\'l'. organiz'ltor sabotrzebę· utrzymywania band zbrojnych· na tete- wyborów, list, który do adr&.!ata nie doszedł. ku na przedi.tawicieh WOJoka. przeds,awicLh tażu przy poborze do Woj5ka Polskiego na
terenach wyzwolonych - w czasie tnvania
wojny, Sz f krwawej błałostoclrlej or1anh:a9·t11 dzień
cjl deleiratury I WIN-u, or1amzator and le·
inych, akcji terroru l t.zw. akdł „Z" - szpl~
IJOl!ltwa. .
wojsku. Bllzpośrednlo kierował
dzłalałnoścb1 band. Akt oo.karżenia wylicz~
14 na adów zor1pnizowan ·eh przez jrgo ban
dy, w których zginęło 41 praco milkó slatb7•
be1pirrzrń11t a i żołnierzy oraz
' których
wygin•łY
zamordowano 12 m!iób cy~"llnvcb (,.„ tej lic~ 
S"'czen·ęta
wi•zień Oświecimia
bie cztery kobiety m. in. Linar-ka Trenę, żon<.
KRAKÓW PAP Pized polu dr.iem· dziewiąteOmawiając z punktu widzenia lekarskiego tak mory gazowej. Tego wieczoru - mówi świa- ,.Mścisława") , Szpieg i orggnizator :v-r viad'l
g .~ dnll1 rozprawy prit>wine;ło Ili przed Naiwyż zwana „odwszenie", oświadczyła dr Kościuszko dek - buchn.ęły ognie ~ kom!n6~ kremato- Dysponował sumą 5.000 dolaró.,,, i rtrzymal
:ym Trybunalern Narodowym w Krakowie sze wa ze nie szkodziły zup~łnie wszom, a natomi&st rium, k;t6re w1da~ było .iu w Brzezmce,
wynagrodzenie w wysokości 130.000 zł. w ''''I·
r g :€.wladl;:ów, między którymi zna i dowal! się zabt1ały ludzi. Kaiano wówczas stać kobietom
M6w~ą~ o odzywian1.u ~ obozie koblefJro lucie polskiej i obcej.
d
po raz pi er vszy rlwa j świadkowie niemt~ccy,
kllk
ś
i
t
ał dób
dr.
Koscrnszkowa
zezna
ie,
ze
było ono ca oclcprowadzeni ~ wlęzlenta
po
ana c1ego z -cza~em nawe c I\
ę wicie pozbawione witamin i zapraw10ne rlodatMARYNOWSKA MARIA, łączniczka mię
•
'
- zupełnie na~o na dworze bez względu na kiem „avo", który powodował· biegunkę ora;: dzy dział:iczami podzl<>mia a :tmbas'ldą an
Pierwsza zeznawaia dr .Janma Kościuszkow·a, porę roku, zas chorym zabierano sienniki. i§traszliwe obrzęki na nogach dochodzące po- giel~ką i amerykańską. W czMie konferenr',i
["kan: pediatra. Schar11.kteryzo vla ona atmo- Pasiaki polewano roz,tworami chemicznymi.
wyżei· kolan. Warunki sanit11rne spowodowały
z dzlalt1cz'lmi pód?,iemia pełnił" funkcje tłu
sferi:: n oralnfl panującą między dozorczynla..mi
h
c,bo~u oświęcimskiego.
Swiadek daje sprawozdanie z ostatniej selek na. przełom~~ roku l94~.-194~ ~yb~-:: potwor- maczki. Przez jej ręce szły rapo,·ty szpie·
cji w obozie kobiecym, która miała miejsce w nei epldemn „durcMall , ktor~J ohar~ padało
Niemki te brały u.dział w całonocnych or- patdzierniku 1944 r. Przy czynnym udziale o- ponad 200 kobiet dziennie, Oa straszhw_ie ~Y. gowskle do Cavendish Bentincka i B!iss Lagiach, po których zabawiały sił) rmcanlem po skarżonej Mandel, która w nieludzki sposób czerpanych więźniarek
pobierano
rowmez nea.
procesu
(Dalszy ciąg aktu oskarżenia
r ,1 lym bloku butelek. 0§karźona Mandel urzą· bijąc i popychając wysłała na samochodach krew, którą następnie wysłano na front do
r'iała w swej wspaniałej willi wystawne przy- cieżarowych chore kobiety żydowskie do ko- transfuzji niemieckim żołnierzom.
podamy w jutrz::Jjszym numerze).
j<:da, które oclhywały &lę hezpośrednio po se1.,,kcjarh. Niemka tą niejednokrotnie, prze3eż
tym Przyjez•dnym był \Yłaśnie ów tajed''.iljąc na rowerze ul!rą nblJzowa, zatrzymywa
l'I. się l<dn przerho(lząrych dzieci, brała je na
nmL::zy Rumun, wyciai!nął z teczki fakle{.
rcce i g!a~h1ła. Ta 5,1m1.1 oskarżona asystGwal~
notatki i pogrążył się w czytaniu. \Volal
heipośrednio po tym pny selekcJa-::h na rampie
przed rozmową z pułkownikiem ,;;k.)nkrelrnlejowej, kierując do domów gazowych setki
tyzować ściśle plan swoich ·d·ziałań, który
i tysiące dzieci. Za rządów M<!ndel noworodki
z grLJ1bS7.a nakreślił rmdczas poclrć··ży z So
topiono zaraz 110 urod1eniu, a następnie spalafii do Smoleńska. Cała akcja była dobrze
no w zwyczajnym .pie<.n na bloku.
przemyślana, dowodem czego było calkoW późniejszym okresie dzie:i poz-::stawlano
vitc uznanie srvszności jego zamierze(1
przy życiu, nlf' za to matkom ich &twarzano
tąk potworne warunki bytowania. że w rezulta
przez Berlin. Petronescu do•brze rozumiał
cie dzieci i tall umierały. Kobiety spały na tr~
iż wła·śnie to uznanie dla jego planu kr}'pi~trowych kojach l na bloku, me bvło wo96le
je
w sobie wnaźną nieufność w stos~mku
\',·Jdv, tak że nie miały czym wyprać odzieży
do Kraschkego. Uśmiechnął się triumiuswych dzieci. Każde dz;ecko było już w kilka
.iąco. Przypomni.a! sobie Je'kce\:vażące trak
dni po narodzeniu oddawane do tatuażu i zaliczane do stanu obozu, jako zwykły więzień.
towanie przez Kraschke·go. B:rło to już
dawno, ale Petrone·scu naUeżał do lndzi,
W sierpniu 1944 do ;;bozu przywieziono -::ałe
rodziny warszawiaków. Byli między nimi BO-le
nie zapominają łatwo zadraśnięć
Tak rozumowa·ł Kraschke, opiera,'ąc się~ wnowagi ducha, która była pod1st.1wą jas- którzy
tni sta rry i parnmiesic:czne niemowlęta , Odewłasnych ambicji. Znał p11~kown;ka od-dabrano je matkom i w llczbie. 450 umie5zczono na z.estal\Vieni-ach posiadanych nrzez nie- nego i trzeżwegó r-0zumowania tak po- wna. Stawiał Pierwsze swoje l<roki na
trzebnego w ted ~awikłaneJ sprawie.
na najgorszym bloi:<I w Brzezince po 6 -10 go wiadomości.
polu s·zpiegowskim pod kiierunkiem Kra,
dzieci Dzieci były pozbawioane własnego U·
A więc - swawa Leontiewa łączyła
sch'kego, Póź.niej pracował z nim w róż
brania i odziane w iakieś ła :hmany, nie wolNa prowizorycznym lotnisku w pobliżu nych miasta·ch świata 1 przeprnwJdzał
no było chodzić na spacer. Jedynie świadHK:, ja sie z nową walką z nieuchwytnym cfotych
ko lekarz, miała tam ~poradyczne prawo wstę czas przeciwniJldem, któreg·o Krai;d1 ke z Smoleńska wylądował transportowy sa- ra,z.em z nim niejedną akc;j~. Ale tak wypu. Opisuje rozdzieraiące sceny, jakie miały pogar1d-ą nazywał „młokosem" . W tej no- molot tY'PU „Junkers 52". Z samolotu, nie chodziło, że nagrod:ę: za wypełni·enie zamiejsce kiedy matki cisnęły się pod ten blok wej walce Kraisch1ke niez!byt się czuł Pe- czekając na podstawienie draibinki zesko- dania dostawał zaw'S•ze Kraschke, a Peaby za ~szelką cenę zubaczyć swe maleństwa. wnym z.wycięstwa . Sz.cze·gólnie,
dener- czył na ziemię jakiś me,!Żczyzna, ubrany tronescu w najqe)J'Szy~n wyipadku hył
wował "O brak od'Powiednich informacji, w ciemny skórzany 1)h1.szcz oraz wojsko- uwaiżany nic z.a wspó1au·t-Ora P'rzebicgłych
Kino
Kino
któreby
mogły nieco wy1jaśnić, w jaki wą p·lotkę. Skierował ię od·razu do o- P~nów. lecz tylko za karnes:io i SU>mienneWLÓKNIORZ
BAł,TYK
sp-os6b Bachmietiew z.organizował rozk>· czekującego nań samochodu. Nim szofer go wykonawcę. I to wł1a~ni·e było przyW piątek, 5 grudnia PREMIERA
croną nad Leon tiewem QtpiekQ. J ednocze- zdą~ył o coś go zaipytać, pr:zyijez.dny wy- czynn wyraźne·j niechęci Petwnes·cu do
Filmu Amerykańskiego
śnie, Kraschke był mocno 21denerwowany cedził Przez z.ętby jedno ma1glczne słówko: l)U!kow11ika. Obecną &prawie uwaf.aił za- D~ pałacu!
faa<tem nieufności ze strOTIY swoich bersłu•szny rewanż, który mu się nafo.ża'ł od
Pał.acem nazywan-0 sicd1.titl>?,' pułkowni wieilu już lat. Dzi5. na v.ryraźny rozkaz
lińskich wł·a·dz oraz pirzyjau:lem owego
tajemniczego Rumuna. Wszystko to poz- ka Kraschke. Auto ruszyło natychmiast z Berlina, nie on, Fetronescu, miał być
bawiało pułkownika tej niezmąconej ró- miejsca. W czasie jazdy Petrnnescu (bo wykona·wcą, ale właśnie Kras:hke.
RUSS LANE
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Dowcipny i uświadomiony poli·tycznie Jud siła" wykazała ja;;no, że jest tylko bufo - ~ tym ;;amym 'republiki i niepodległości Francji,
francuski ukuł już sobie „powiedzonko": rem reakcJi, osłaniającym ją 'przed naporemm broni tym .sam~'Ill .sprawy pokoju i wol~ośc1
~!{~ecia siła" pmwa~zi do „Trzeciej Rzeszy". ludu francuskiego, który tak wspaniale broni wszystkich narndów świiiitm:
P>.rotko, dob1tme - i głęboko slusznie.
sweg-0 bytu i przyszłości Fran.cji.
Wbrew dążeniom i za.biegom proroków
At1torstwo t,eorii i polityki „trzęciej siły'', ł
Prawicowi socjaliki francuscy, propagu- „trzeciej siły", w walce tej wykuwa się wwoUbiegłej niedzieli w godzińach między dru•
kitórej głównym pro-pagatorem jest obecnie jąc pla1n Marshalla, sta-nęli u boku tycl1. co nujqca jedność franrnskiego świata pracy, od
Leon Bium - nie należy bynajmniej do te~10 otwaicie godzą w suwerenność Fra,ncji. Po- robotni-ka do profesora wyższej uczel!li, sta · gą a trzecią słvrine radio brytyjskie „BBC" -IPr:a.wicowego przywódcy socjali'!ll'ów fra-ncu- parli bez zastrzel:eń kagańcowe. antyrobolni- jący;ch ramie w ramię do akocji strajkowej. zgotowało prawdziwą „ucztę duchową" swoi-n
skich. Starrw-.vi ona wynalazek fJrzewodniczą- cze ustawy Schumana. „Trzecia siła" · - ku W wal'ce tej, która obejmuje· już miliony, ce- słuchaczom. Właściwie mówią; ~ tylko tym,
cego przedhiHernwskiej socjaldemokra<:ji nie- wielkiej uciesze fabrykantów francu-skich
i mentuje się jedność najszerszy<:h mas ludo- którzy znają również język niemiecki. Mówię
rnjeckiej, Otto Well;;a i już po wojnie od- monopolistów amerykańskich - ;;tala się nie- wych. Vt/ wielu miejscowościach chłopi f;:m- tutaj o „polskich" słucha:zach radiowego Lon
świeżona została przez agenta anglosaskiego, mal glównym wvkonawcą represji przeciwko cuscy dostarczają strajkującym bezpłatnie ży dyn u.
A więc nasamprzód poszła wspaniała audy„50CJaklemokratę" Schtlhmaohera.
Na 'kHka roboLnikom i pracownikom umvsłorwym, soi:. wnoś-ci, sklepikarze sprzedają ją bez zarobku,
lat przed przyjściem do władzy Hitlera Wells darnie ibroniącym swych praw i swego 1s~.nie· piekarze rozdają chleb, wojsko brnta się :;:e cja dla Niemców„. Transmitowano tedy prze·
mówienie Papieża do narodu amerykańskiego
oŚ\viadczył na zjeżdzie pa_rtyjnym, iż między nia. W roli żandarma wyróżnia się „<=ocjali- strajkującymi.
wygłoszone w języku ła-ińskim. Głos watykań
komunizmem a faszyzmem stoi socjaldemo- styczny" minister 5praw wewnętrznych l\foch,
Jedność i walka ludu francwskiego wroży
skiego patriarchy wspaniałe słowa, za-::zerpnięte
kracja, jako trzecia siła, którn wspólnie ze godny naśladowca No-;'k:e'go.
dziś zawód tym, którzy sądzą, że ich' koń faz Biblii, słowa pełne miłości, pełne powagi i
svfoil'.1.i ;;oj.uJSznikcmi może zabezpieczyć i uWyrzekając się ;;amodzie-lnej polityki ro- i szY:stowski przyjdzie_ d~ m~ty, sądzą, że po- nieziemskiej słodyczy, słowa podzięki dla wiei
lr~\Tah:- demokrację maz dorobek narodu n:e- botniĆzej, polityki jedności robolniczej, która l wlorzą się w.zory :i1e1'.11eck1e.
.
kodusznego rządu amerykańskiego, który wcie
1meck1eg?.
.
..
.
.
.
jedynie :uyskać może poparcie mas chłops1;.;ch
Czy p_owtorzą się_ Jednak? ~dpowrnmy _rnr lił w czyn siowa Chrystusa -odrazu tłumaczr
,;eto me wie_ dz1s t~g?, ze 5lo~va_ l.e me
i najszerszych wa'rstw ludności miejsk.!ej -~:to p7~ame słow~m1„. francuskiego tygodn:ka no na niemiecki.
ly zadnego pokrycia i ze cały swiat .Jngo <a 1 Le:on Blum i jego zwol'ennicy tym samym orl- 1obotr:iczeg_o „Action .
Które to były słowa?
nie zapłacił?
da-ją się pod komendę reakcji rodzimej i ob- 1 •:N 1e. wierzy:Uy w„ tym wypadku, ahy hi- A więc - oni byli _głodni - (Niemcy)
Soyjal-demokra.cja niemiecka, łamiąc jed- ! ce;. Tego po stokroć sprnwdzonego i niezb;- titona się powtorz)"ła.
a on (Marshall) nakarmił ich. Byli spragnieni,
ność robotniczą, prowadziła walkę tylko z par-1 tego faktu nie ukryje :':adna „"'ocja·lislycz'la"
Ze względu wbśnie na toczącą się walkę, a on ich napoił. Byli obdarci •
a on ich
Uą k muni-sty<:zną , obawiając się jak ognia czy „demokratyczna" r1e•;lamacj.a.
jej zasięg i spoistość, nie jest bynajmniej rze· przyodzi~ł. Byli w niewoli - a on puszcza ich
jednolitego frontu robotniczego - i toruiqc
Dziś cały. świflt
siedzi z zaparty·n odce- czą nieuchronną usadowie,nie się de Ga-ul!e'a do domu, do kochającej rodziny, do matek
tym samym drogę Hitlerowi Jm władzy.
chem i gorącą svmpatią narnstojacq wPil; na fotelu, klórv dlań obecnie wygrzewa do- do dzieci.„
Leon Blum oświadczył w doniu 21 lislopa· ludu franrnskiego, ludu, który stając w ohro· stojnc „siedzen-ie" pana Roberta Schurna•na".
I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej„.
da br. w parlamencie, że republice we Francji nie swych praw i swego bytu przed zama·Jak widzimy, lud francuski w ogniu walki
* * *
zagraża „międzynarodowy komunizm,
kt-'iry ch€m karteli i ich obcych inspiratorów, 1Jroni nie traci pogody i humoru.
M. fi·!.
Po cl1<>rili znów bije londyński werbel i-;;_a.
wypowiedział w.ojnę demokracji fra,ncuskiej'' m11nmm11rn111111111111111111111111111111m1111111m11111111m:1111111m11111111111111111111111111111111111u11111111111111111111111111111111111111i1111:111111111111 1111111 stępuje audycja dla Polaków. Z zapartym
(doktq•ma T<rumana we francusikim wydaniu).
tchem czekamy na powtórzenie wielkodusznej
Twierdził również d-0ść mgliście o niebezpiemowy Papieża. Niestety, „BBC" wstydliwie nif
czei'1stwie, zagrażającym Francji i ze strony
transmitowało
tej mowy . nie transmitowałr
prawicy, czynią.c illuzje do degaullo-.v\<;.',.;.iego
tych słów wielkodusznych.
RPF. Nic nie mówjł jednak o konkretnej droDlaczego?
dze do poprawy bytu klasy robotnicwj,
o
Nie trudno zrozumieć. Przecież Polacy je·
walce ze -spekulacją, o obciążeniu poaatko~an
z~az~dl
V1nąz
szcze nie zapomnieli, że to oni byli obdarci
wym wielkich posiadaczy, -0 obronie francuJuż za .kilka dni, G grud-nia rb., zaczną ;;ię szy punkt porządku dziennego w drugim dniu ..i nikt ich nie przyodział, że to Polacy byli gło{\
slóego przemysłu i TobotniJ{ÓW prz"1d zaku~il Obrady Krajowego Zjazdu Związku Robotni- obrad. Zjazd wyłoni cztery komisje: komisję ni, konali z głodu po obozach - i nikt im
mi trustów amerykańskich itp. Za to 3aJe:al ków i Robotnic Przemysłu \.\/lóldenniczcgo w matkę, mandatową, wnioskową i statutową, po nie podał strawy, umierali z pragnienia i nikt
jei;zc.ze „częś-yiowe wyrzeczenie się idei su- Polsce.
,
czym prezes Związku Włókniarzy, ·low. Bur- im nie podał napoju, dlugie sześć lat gnili po
werenności l!larodowej"
oczywiście,
Tra
250.000 włókniarzy, zorganizowanych w 43 ski, wygłosi referat sprawozdawc;zy, oma- więzieniach, po obozach śmierci, truto ich
rzecz monopolistów z Wall-Street.
i ni:Ct ich „nie puodclziałach, wybrało już 475 delegatów, któ- wiający całokształt działalności Zarządu Głó w komorach gazowych Prawicowi socja'1iśd francuscy zgodnie rzy w czrr.sie trzydniowych obrad radzić będ:i wnego od czasu poprzedniego zjazdu. Następ ścił do riomu, do matek, żon i dzieci".
z wskazaniami s.wego przywódcy, nie zawa- nad szeregiem aktualnych zagadnień, związa- nie odczytane zostaną: sprawozdanie finansoPrzez całe sześć lat wojny czekał naród
h ~i się glosować na Schumana i nawet wejść nych z działalnością Związku, z rozwojem we oraz sprawozdanie' Komisji Rewizyjnej.
polski na takie słowa w eterze, na takie sło
w s~ład jego rządu. Zasiedli o:ni przy jednym przemysłu włókienniczego w Pols<:e i z p0wa pociechy, nadziei i zbawienia. Ale eter
Po reforata<:h ;nastąpi dyskusja.
stple .z jawnymi degaullowcami Rene Mayer, łożeniem materialnvm pracowników.
Zamknięcie dyskusji nastąpi w dniu 8-ym ·JJ'..ilczał. Nie opuściliśmy żadnej audycji, po
C te-Floret i MaroseUi. Wbrew frazesom,
Zjazd rozpocznie -się o godz. 9-tej rano i grudnia, po czym odbędzie się głosowanie w piwn_kach, po norach - czekaliśmy na takie
n·c ma dla -nich wtoga na prawicy. „Trzecia pierwszego dnia odbywać się będzie w '!'ali !Sprawie udzielenia abisolutorium ustę~ujące orędzie do świata w naszej sprawie, w sprawie
kina „Bałtyk';, zaś 7 i 8 grudnia obra:iy to- mu zarządowi. W na;;tępnym punkcie porząd naszego konania. I dziś doszło do tego, że
w· sprawie „,obdartycl1
czyć się będą ·w sali świetlicy PZPB Nr 1 ku dziennego odczytane zostaną sprawozda- płyną łH krokodyle
przy ul. Przędzalnifillej Nr 68.
nia z przebiegu prac poszczególnych komii>Ji. umęczonych, głodnych i niewinnych faszystów
Po omówieniu prac komisji nastąpl-ą wy- niemieckich".
Pierwszego dnia, po zago.je.niu, wyborze
przewodnicząccgo i prezydium oraz po prze· bory władz związkowych: Zarządu Głównego,
* * *
enrze~av1nione upr~wntenie mówieniach powitalnyc11 i przoczytaniu pro- Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskie::JO.
Oto dlaczego „BBC" w swojej niedzielne}
tokólu z poprzediliego zjazdu, nastąpi referat
Wi'elotysięcżne rzesze
rnbatników .i pra- audycji p!ldało mowę z Watykanu tylko w ję
Szanowny tow. Redaktorze!
Łodzi zyku niemieckim,
a nie powtórrv1.o jej z
Rok mija, jak urodził mi się syn. Dowie- pq:edstawkiela Komisji Centralnej Związków cow11ików przemysłu włókienni<:zego
Zawodowych. Po naradzie odbędą się wystę- i w całym kraju śledzić będą z zainteresowa- wszystkimi. akcesoriami w języku polskim, dla
działem się teraz dopiero, że w <:zwartym
py zespołów świeUicorwy<:h.
niem przebieg obrad Zjazdu Związku Włók- Polaków„.
• • . •
• •
miesiącu po vrodzeniu się dziecka otrzymuje
Wybory do komisji sl<l!nowić będą pierw· niarzy.
„Żeby byh slep1 1 głusi.'
się na podstawie zaświadczenia z Wydziału Iii. LI U.I.I I HU l'l I I I I I I I I I I I I I I l'l I I l:l l lrl'ł'l l l'll'FI 1l'IJrJ lll,l 1U1 1111 rJl!l'l.l I L.l I I I Il I l.l lt.I LI 11Lii l,.11111.111.1'11'1.lll!ll!f l'Ul.H.111111.11'1.il lfl!lll:l l'.U,l.!l lol l'l:Ll'l..I UIJ.I
Opieki nad Matką i Dzieckiem tysiąc z czymś
ziotych z Ubezpieczalni.
Gdy żona moja zw::óciła się po takie zaś~d.adczenie do Wydziału Opiel<.i przy ul. Zgier
skiej 130, otrzymała odpowiedź: .,teraz już za
późno".
A przecież '" ·ciągu tego ubiegłego
czasu dziecko było tam badane ze sześć razy.
tys ięcy
pończoch nadwyżki
Diaczego nie poinformowano matki o przysłu
go_ljących jej prawach?
Czy siostry zatrudmaszyn
kotonowych„:
- Nacennych
komasację
czekamy
z niecierpliwością ·
!"donc w .,Opiece" nie powinny postępować
- opowiada dyr. naczelny tow. Kaźmierczak. I
mniej biurokratycznie, a bardziej po ludzWedług ostatnich zapowiedzi zacznie się ona
ku·?
już od 1-go grudnia. W tej fabryce, jako :l;e po 1'
. Pr,oszę mi po~·adzić tow - Redaktorze i<tk
siada ona odpowiednie pomieszczenie, chcielirno.m posląpić w spr:nvie powyżej poruszonej.
byśmy zrobić o ddział wyłącznie maszyn kotoFrzecież dziecko potrzebuje jeść jak wszystnowych„.
- -Co według was, obywatelu dyrektorze zło
kie ir;1~e'.. i nie. jego ani 1-r:-oj~ nawet winą, j~st'\
:l;yło Ilię tu na wcześniejsze wykonanie planu?
ż·e spo<..nuem się z załatw1emem formalnosc1 w
Ubnpieczalni.
lUal'ian Tarczyiism
- Tylko i V{yłącznie wysiłek całej załogi,
Marysińska 14 m. 2 ~
gdyż warunki techniczne nasze nie są lepsze
OD IUmAKCJI
niż w innych fabrykach dziewiarskich mam
na myśli brak igieł; Był -:.zas, że próbowaliśSluszny jest żal ob. Tarczyńskiego Pramy uruchomić drugą zmianę, ale musieliśmy
cownicy Wydziaht Opieki powinni stale spraw '
zrezygnować„. właśnie z braku igieł.
orne. czy matki-robotnice Skorzysta~y już z I
- Jak to wasze osiągnięcie wygląda w !iczpi'z:; "ługują~ych ,im ś1~iadczeń: . To sam.o p~-1
bach?
Tow. Pietrzak (PPR)
Tow. Kozłowski (PPR
~-inni czynie referenci socJalm 1 odpow1edme
- Do końca bieżącego rok.u mieliśmy z-roprzodownik
koton:iarz
Wydzały Zw. Zaw. (np. przy v„ydawaniu wy- \
bić 1 milion 510 tys. par pończoch, a już okoponad 180 proc. normy
praw~k). Nasz system świad~zeń. i opieki sp~
ło 15 listopada JiĆzbę tę przekroczyliśmy. To
l.::cznej jest przecież młody 1 zamteresowam
znaczy, że do koń~a br. będziemy mieć ponad Tyle, jeśli idzie o oddział produkcyjny, zaś
c~ęsto nie znają przysługujących im praw.
200 tys. par nadwyżki. „Osiągnięcie nasze jest na oddziale wykml.czalniczym wyróżniają się
Mamy nadzieję, że Ubezpieczalnia weźmie ten
tym godniejsze uwagi, że 80 proc. naszej zało- pracowitością tow. Koperkiewicz (PPS) - ke·
.:tan rzeczy pod uwagę i nie pozbawi młogi, to narybek świeży, przez nas już wychowa tlarka i tow. v\Tładysław Pietrzak - farbiarz
ny. Spośród tych właśnie ludzi - podkreślam (PPR).
Jziutkie::;o obywatela Tarczyó.skiego należnePrzodowniczki pracy
specjalnie, że właśnie spośród tych nowychPoza tym chciałbym tu raz jeszcze podkrego mu świadczenia. .
tow. Rakowiecka- i ob. Szczebura
wyszli ci wszyscy, dzięki którym wykonaliśmy ślić niewątpliwe zasługi naszych majstró> i
ol I l.1'1111„11111111.llll1llllllM'll.'l!'lllll1llllUllllll!ol1llillll ll'l1lllllollllli1lil ll:J'i llMll Jlll'J
plan przedwcześnie. Cho-:iaż muszę stwierdzić , salowych„.
nii eC!' i en ~a k uGłU f Y m ~ s Zakłady pończos.znicze dawniej firmy „Kebsz że cała załoga naogół pracuje dobrze, pozwo- - A co u was ze współzawodnictwem?
un ii.Jl
.
n
i S-ka" to największa dzi~ fabryka .te) branży licie, że przytoczę tu kilka nazv.-.sk ludzi, któ- Współzawodnictwo istnieje tu już od miE
Akcja koncerlów, odczytów. i. innych i~ - w Łodzi. Z zewnątrz nie różni się ona wiele rzy się wybijają ponad innych. Są to: tow. siąca, ale nie ma takiej formy jak np. we włl
prez przeznacżony-::h dla robotmkow a orgam- od innych fabryk, ale wewnątrz - luksus. Stefania Rakowiecka (PPR), która swoim wie- knie. Ponieważ brak nam igieł dziewiarskich,
zowanych przez zespoły świetlicowe, jest pro- Jasne olbrzymie hale o parkietowy-:h posadz · k,iem i stosunkiem do pracy wpływa dodat:iio nie możemy sobie pozwolić na indywidualne
wadzona ze specjdinym ożywieniem na od· kach przypominają raczej sale balowe a nie na inne: tow. Józefa Piliszek (PPS), maszyny wezwania do współzawodnictwa „oficjalnie"
dnku przemysłu konfekcyjnego,
. fabryczne. Większość z nich wykorzystana płaskie ręczne - ponad 200 proc. normy. tow. każdy nasz robotnik realizuje wspólzawc,,;..ni·
Staraniem kit:rowniczki świetlicy Pai'istwo- jest dopiero częściowo i czeka na maszyny Melania Kowalczyk od 200 do 230 pro:„ tow. ctwo przez wykorzystanie wszystkich możl:iwo:
wej Fabryki Kapeluszy Nr r J_rąz referent.a w związku z mającą się odbyć w najbliższym Kozłowski (PPR) kotoniarz średnio 180 proc. ści. Przy obliczeniu miesięcznym zobaczymy
socjalnego tejże fabryki ob. ~aJdla, zorga-'.11• czasie komasacją. Tutaj też znajduje się naj- ob. Szylko i ob. Sz~zebura ponad 200 proc. kto pracował najlepiej. Dla zwycięzców przy•
.gotowaliśmy
nagrody pieniężne: I - 3 tvs.
zowano imprezę artystyczną, ktora zgromadziła lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
wszystkich pra:ownikó-y;.
.
11 - 2 tys, lll - dyplem. Tak jest na razie.
Po słowie wstępnym dyrektora zakładów,
blidziemy mieli
i usuniemy
·nme .drobniejsze
usterki, wtedy dopiero
na·
zespól świetlicy wy~tąpił z częścią_ a:tystycz·
~;;za, zalQąa. będiie mogła pok<izać, na co jca
11ą nę ~tórą złoży} s~ę kw_artet męsk.1, sp1ew , so
......„ .......„ „ „.............„ ...._„ ................„ ...„ .........,.......................„ .......„ ....._9'sta~
lowv, i taniee.
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Powiat kalisJi.i je>S: Jednym z czterech po1 'rewie.Je
zdzia!ac mogł; na il~p-ze chęci
wiatów województwa poznańskiego, wykazu· ówczesnych organizatorów szkolnictwa. władz
jącym wielkie br11ki
w budownictwie szkol- administrM·yjnych
1 s!łmPgo sp0! 0 c-z2ńs w<1..
Komenda MO 16-62.
nym.
. iewicl<> zrobiono na tym crdcinku w Rzucone h?slo likwidacji "kułków wo1nv ·v
Miejskie Pogotowie Ratunkowe I Straż 20-letnim okresi~ międzywnren.nvm. Jeszcze dziedzinie oświaty ; kultury. mimo bohaleT·
Pożarna 21-77
w roku Hl,'łfl okolo 80 prorPnl ;zkńl po1<'szoch- <!<kirh wriłków wyn'szrznneon D"ll'"Z~·-c;elnych mi!!.kilo •ię w budynkach wynajętych. siwa n11potykah w "'W"J realizacji nil n\hrzy·
:rJormacja Pocztowa - f2- I I
Po· wojnie, w cza!'iie której okupant roze- mie przeszkody. z k•óTyćh n"ij 11i.ni 0 J-5ZiJ byl
Inform. kolej. i biuro podrózy „Orbis"
brał
w powiP<:i~ znarzny procent domów mie- brak ocl170\ded11irh lok'lli zk'llnych. Za ięcie
t.el. 12-95.
<;zkalnvch. Spfi!W'l zn'llP;:ieniił ~rl;:iowi„dnirh -.ie odbudaw"! CIO"P"<i'>rcn i. Ti'ł ju. brak ma le·
nomieszczf'ń dla <>zkól
uniemoiliwila · wprost iałńw burl'l ·J;.rn ·eh ; odp'lwiednich hmdu·
Dyżury apt k
rozpoczęcie nauki.
s?ów, hrok lud1i d'l pracy nie J>07,'l"alal m'I·
Od dnia 30 Ji&lopada do dnia 7 grudnia
Oddane do u;Jyflrn "zkolnFgo przez samo- rzyć o pJ;inowym bndnwn;rlwia szkoln ·m.
br. dy~~~uj~ apteka mgr. Sul'nińskiegó, rządy gminne nieliczne, zni„zcze>ne i obrabo·
Czynniki olicjnlne zwrórily uwagę na pa·
Plac K1lmsk1ego 4.
wane przez nkupanla hud ·nk1 własne i wy- 11iemi<>ckie budynki barrtkowe, klńrych na te·
najęte, nie mogły w żadnym wypadku pomie· renie powiatu znajdowało się je-;zcze ki/kana·
kić ('lkc.>ł<' J5 fyc;ięcy dzie("i i mlodzieży.
ścil'.
Po grun ownym kh zbadaniu stwier·
--~~.......- -......~-~-.,,.,.,~~~.,,,,..,............~-....,..........,.....,.....,.....,,.,..,,,.,....,.._..,""""""""~-

Te 1efony

mtoku.

Idzono,
i

źe po odpo riedniei przeróbce wnętr-ł
należytym uc1eplen1u mog:l' przez lat. kllkanaści" sp"!lniać rolę
za•tępcrvch
bc::tynkó ·
nkolnvch i zaspókoić częśc/01"0 wi~tki głod
loka/o ry.
Władzo
"Oi!'k'owe, de> k~ór ·cli
zwrocilv się czynniki sa1!n·z.11da •·e,
:k:!B·
ły wielkie zrozumir-mie dla potrrnb s~koln.ic·
twa. przekazując _amorządnwi
11 baraliów

drewnianych.

Nil skutek tego za· ·rzalo ż:·c.ie w l1-t11
IV5ie, kbr··m prz~znano otrzymane baraki, ruszyły do pracy. Roze'Jra·
no budvTJ!ci i przewieziono efo miejscov·ości
odległych czę3!0 o .kill:adne3;ąt ki1time!r6..v.
miejscnwościach.

Pracowano bezinteresownie, z iście
skq zawziętością.
Wydajnej pomocy

chłop•

prz'J
przewozie barak?
udzie!Hy fdbr ki p'n!W"~·
we. Wydział Odbudowy przy Wo jew P:n:na1i.·
Dziś, dnia 4 bm. o godzinie 19,15
11!11
skim nie szczędził również pomocy, przydzie·
";;Domek trzech dzil"wcząt" operetka w
lając rekon<-fnl'>wanym barah;m m;'N·~I ri-.i
uci!'plania i k'łflP n11 piece. R<>f~rnł Orlh 1-'<otrzech aktach. Prz-edstawienie szkolne.
wy przy Starri~twie Kaliskim udz;ehł. TI'I l n
poniósł
użoną „arę
cel subwern:ji w postaci wapna, ceml'ntu, g.·
i n a
Dnia 3 kwietnia br. Sad Okręgow: w I : ciwsz: je na ziem1ę J..{)pn<.tl butem, po- psu, papy, szkła i drzewa buduko·, e;ro.
Chłopi z ohwodów. które otnn· ' · " ·
f(ino „Stylowy" wyŚ\Yietla film pro- Kaliszu rozpatrywał .sprawę b~·leg(l Ża!l \"{)dując u dzit>-cka kal 0 cf ·o - Sąd w - miemon"
baraki ~ilJ"IJl dobr-:rvolnie <'pYh'\·,)·
dukcji radzieckiej pt. „My z Kron.szła- darma nremieckiego '' Brzezinkach Ru- dał wyrok skazujący zbrodniarza na ka- wali 1;ię z hel;tar~ TI'I polrZ"D · z ··1ąBn° z "'!•
dtu" i kronikę.
dolfa Roth. Po prze:::.luchaniu .:;zeregu rę śmierci. Po o1r!aleniu ka-acji ,,·ni · rlnwa h•ch 10 l"ych. p 'JW zorycznych • "~..,1
świadków. którz.r zeznali, że wymienio· sion i „, r7ez 7hr<idniarz;i do Sądu , aj· ciesząc się. że
s w~ p:> <lługi<:b htar' '·~
fJlm
d k ·· f
k. ·
·
pt. „Bałt):'.k"
„Bar.y!eczka". pro u 'CJJ rancus i<:J ny Roth w czasie przymuso\\·€go wysie· wyższego i nie skorn-:taniu Prezyde.nła woli, zahly~n'"' promi"ń św•11tła w ec!z~'. ~-- odlania fłvłziny Musielakó v zamordował Rz€czypo:polrteJ 7 p:-z. ·slug:utącf'g,., mu ry świeri <>erra i umysły dncrię'<>
, Jednocz2~nie prz ·;:'·H>"JJV> rlo .„„ .. . _ r-zo.
Kino „Wolność" "·yświetla film pro· Józefa Musielaka, a następnie z _rąk Mu prawa laski, doczekał ~ię Roth x dniu Illil
rozp„częlych
· rnJ<1J
C'~9 rm11nw<1.!l ·rł;
dukcji radzieckiej 1,Bly.skawica".
sielakowej wy;-wał jej niemowlę i ~pu- l grudnia br. zasłużonej kary.
dui.i·rh
budynków sfrr.ln .„h ,,.
Cho<~ 1 i.
1.1.ru I I I ' I 11n11'1'1 j"l .I • I I n Ir l"I '11"1 1111 111 I FI I M'fl I 111''1'111linI1 111 I I ' . I I ' I I I! 11 I I "I' 11
Jl I li' 11 I I I 'li' 11 !
I 11 I I " ' I ' I I i 1' " I 11 I I I I I ' ł ' I Chelmcarb 1 SI'! · e.
I tak ••_, ciaqu k•lk11 ze
l!1
ledwie mi!ąsięcy. dzi~k1 zdrnwei i. J:'"·\klvrzn!>J
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Państwo;ry Centralny Zakład Jed,fabiu Naturalnego w Milanówku pod Warszawą do końca br. ~ryk<ma/ prod11kcję
jed ·a biu pr a wdmvego wartości 120 mi
lionów zlot 'Ch.
Zakład p<J\'·stal w Centralnej Do·
świadcza1nej Stacji Jedwabni•.:zeJ, is.tnie
jacej od roku 1924 Podlega Dyre!~rfi
Zjednonenia Przemyslu Jed• ·abniczoGalanieryjnego Oprócz zakładu w Mila
nówku czynny ·est Paf.srwowv Instytut
1
Jedwabniczy, którego zadaniem- są bada
nia biologiczne nad jedwabnikiem i jego
hodowlą, pomologiczne nad morwą, mlkrobiologkzne w dziedzinie produkc_ji ja
jeczek systemem Pasteur'a orai badania
•
tech". olo g1czne
wł'k
o na. a kl a d 1. lns t ., t ut

liczba ta \\ z.rośn1t do IO St •r.rzc-:n ru
\-ry~I :=rn ę:, składającą się z 30
gablot, które 0br-'1WJ<: 7!:łC1(1rłn;oni;> n·i:i
zane z jPd\\ i:thnict\\ em Wvsla\· <> \;; ob;eżdża{ h dz'p "·ięk ZE' m:, <:f:3 Polski
Z dniem I h~11Jp"lri« br. r<npoczęło się
w Milanó >V~.u
·:p!il~::i·,-r,cJnkhr'l nr;i<'v
chomą

ow·z

łnspeklora

~zknln<?go.

.J :firyrz~

kieqr. ri71ęki <ihyw11talsk; 0 mu st-"~ow'sku 1oi
ska Pol,:kiego, dzięki wyd'llnej p(lmocy "fań5twa ; Sam"rl'!d•1, nh;irn<ł p acą chlop:i i d•Y
" rok P"
'\\ śrórl pracując:<:h ria rozrnota 1niach i z'rm n" ·' ·' m i -!l"' hmduo,1n v
str;1_szliwe1 ·01n1e ·•:-zniesiono i odd'l'no do
krosnach.
użvtlrn 1.4 hud ·nko '
zkolnvch f
.-:z ro '3
P0w.;falp ·~: roku HJ~I) rrz. z~ldarlzie mlirowane), o łarzmn ilo'r-• 42 izb lekcyin:cl1,
Lic<>um 'ectwah-nicze k~7L:dri f?"h"l\Yców 12 pokoi pom'lrnicz cli i 4..1 izb mie;.zk;il rh.
techniczn:ch nr a z instruktmów horlnwl'
W llstopadz; 0 194'1 roku obchodzi! po •ia•
morwy i j{'d\vabnika <:omcznie organi· kali~ki podnro<lą urocz ;;tośc prze ·az:in il
przet Samorząd 14 no ·ycb bud nkó • Fkol·
ZOWfln<' c:a kur.;' inc.truktor~kie.
nych pn:yhył"mU n;i urocz -!'>tosć
t1m<,'rcrw1
Oświ11ty,
w obec-nośC! Mmi-s·tra Odb... dowy.
Tak wię: harako ·e burłynki szkolne otrzy·
mahr osiedla: Kamiertna, Lipe, PrzespoJew.
Ty,;.ieniec, Domrmi1>w, Sedzimirowice i Swoboda. Nadto wykończono zaczęte w 1939 r.
danie ofiar 03 G1.\·1azrlkę dla d:!'ie<:i p<>l- budynki
szkoln~ muro ~'<me
Chełmr:ach, Staskkh w Westfalii.
wie i Choczu.
Ofiar' przyjmuj~ następu1ące placow
Bilans wysiłków włożonych w te budowle
ki: SOLK - ul Rzeźnirza 2; RTPD -

ol kich

e tfalii

.
.
.w dniu 2 _gruan_ 13 hr. za_w•:p._a, s·ę 1<~1t t
G
-'k dl a uz1_P
.1
m.1 .e or.garm ac~,'Jn)_' •.·.• ,'''_1la,z11 i
1k h
;\ t I
kf d k
po~ i<: "
e- ta 11 . ' "' a
orniwyglądał następująco:
tetu weszli przedsta ·iciel~ Społeczoo- Plac 11 Listopa<la 9; PCK _ ul. Ko·
Gotó kowy wkład Skarbu Państwa w poObywatelskiej Ligi _K0 .b_iet. ~o~tnic;~;,:o ściustki 3: Redakcja Kuriera Kali5kiego 1>taci dotacji z Minister~wa Oświaty 1 Odb11dowy wynosi ogółem 1.9óQ.OOO złotych. war·
Towarzystwa Przy.1ac.10!. Dz1~<:1, Po.6k1e - ul. Rzeźnicza 2.
go Czerwonego Krzyza 1 Związku Nauuwaa_„_i
na t(l, że 1·u.z do dnia IO bm. tość przydzielonych pr:t-ez Państwo mal~ria·
· l t
p I k'
łów budowlanych wyniosła (po cenach sztvw·
. •
. 1.
czyc1e swa os 1ego.
mu~imy zebrane ofiary odesłać do Warnych) 941.500 złotych, Samorząd Gminny \"pia
zatrud~JaJą okolo _ 450 pracownikow.
Komitet zwraca się z apelf'm rlo '-w,zy szaw . prosimv \Yszelkie datki składać r.ił 248.000 złotych i Gromadv z rlnbrowoln •eh
Obecme w Zakładzie czynne są 82 k:-0:-- stkich. którym Jeży na SPrcu dobro dziec w wyżej wymie;iionych punktach do wpłat złożyły w gotówce 789.000 złotych Po·
nadto
ludność wypracowała
przy budowie
na mechaniczne, są one również wyzytS- '<a polskie-~o. 0 przyjście z pomocą l skła dnia g grudnia 1947 roku
1656 dniówek konnych, co w przelirzeniu na
kane przy przeróbce jedwabiu sztucznP.
gotówkę
wyniosło
wartość 828.000 złotych,
oraz 2943 dniówki piesze (ręczne) wartoścł
go. Wartość tkanin z jedwabiu szt11cznE'
588.000 złotych. Ogólny kosz
tej budow
go, wyprodukowanych w Milanówku w
wyniósł więc 7.946.500 złotych.
z czego na
Zar7ąd
Oddziału
Powiatowego
Towa-'
Zapisy
na
kurs
przyjmuie
sekretariat
Skarb Pań5twa wypada 2.901.000 zł. Tak wy·
roku bieżącym wynosi 21 O milionów zło
rzystwa Przyjaźni Polsko~ Radzi.eckfej Towarzystwa Przyiażnl Pólc:ko-Radziec glądał pierwszy etap budownictwa szkolnego
tych. Stale czynione. są postępy w dzie·
w, Kaliszu _na posiedzeniu 0 dbyiY_m w kiej w Kaliszu w ~machu Zarza<lu Miej w listopadize 1946 róku.
dzinie artystycznego malowania tkanin dm~ 2 gr~dma 1947 ro~u J?OStanow1f z~r skiego pokój Nr 17 w ponied ialki. ll!lllłlllJlłllllllllłfłlllłlłlłlllltlllllłllłlłUlllllllllllllllllłlllłlnlllllllllllllłł
7
jedwabnych. „Milanówek" produkuje ga:11zowac kurs nauki Języka rosy}- 1czwartki i soooty w godzinach od 17,30
życia partii
- 19
taftę. krepę, materiały sukniowe, szarki sk1ego.
Nauka o.rlbywałaby się cztery razy ty
· Wydziął Kulturalnn-Oświatowy
Dziś, dria 4 bm. o godzinie 18 na zai krawaty jedwabne. Jedwab milanowski
godniowo
w
godzinach
od
19,30 proszenie
Komitetu .M.i-ejskiego PPR ob.
jest dobrze znany za granicą ze swego
Oddziału Powiatowego
20.40. Przewidywana oplata za kurs wy
kpt.
SzymonQwicz
wygk1si drugi z kolei
wysokiego gatunku. Tkaniny milanow- nosiłaby -przypuszczalnie od 150 - 200
Tolvarzystwa Przyjaźni
rererat
z
cyklu
,;Poznaj
naszych przyja
skie \\·zburizi!y zainteresowanie na wy·
Polsko-Radzieckiej,
złoty<:h miesięcznle.
dól"
(Czechoslowacja).
Referat
zostanie
stawach w S1wocji i Czechosłowacji.
wygłoszony w świetlicy Komiłetu PPR.
Obecnie Centrala Przemysłu Artystycznego przygotowuje organizację ekspor·
tu polskich tlrnnin jedwabnych.
„Milanówek" posiada 6 punktow sprze
daży wyrobów i skupu oprzędów w więk
W dniu 6 bm. Sąd Okręgowy w Kali· Jana Sianki~wicza. W sprawie tej bęNa podstawie rozporządzenia Preiy·
szych miastach. W najbliższym czasie szu będzie rozpatrywał sprawę Ottona dz ie zeznawał Heinrich Nolte, szef ge· <lenta R. P. z dnia 3 XJI. 1927 . roku (Dz:
UlllllllllllllllllllllJllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Reschke oskarżonego o przyjęcie volks .stapo, który &twierdzi czy o:karżony Ustaw R. p_ Nr J IÓ) ostrzegamy w:-.7.y·
listy, wrogie ustosunkowanie się do Po· Reschke również należał do gestapo.
1 stkie zakłady, jadłodajnie i restauPcje
laków, o przyczyinienie się do śmierci
ŁOSZENIE
---przed kupnem zwler1yny łownej tj.
sarn, dzików, zająców, bażantów itp. od
Cenlrc1la Tekstylna-Hurtownia w Ka·
osób nieuprawnionych do sprzedaży
liszu, ul. Marszałka Żymierskiego 31
Zwierzynę łowną można nabywa\:. w
sprzedaj~ bez ograniczeń po cenach hur
spółdzielni „Jedność Łowiecka" w Kali·
towych zniżonych o 30 proc. kapelusze,
Urzędu
szu ul. Roli-Zyrnif'rslde.go 37 i od człon·
~tożki męskie, stożki damskie, kapliny
Wobec ukazania się w Dzienniku U. dzi~mnie za wyjąti<iem niedziel 1 świąt I ków Polskiego Związku Łowieckiego,
(wełniane) od 1 - 31 12. 1947 roku.
którzy posii2dają legi•tymacje nvl~zko·
Prawo zakupu posiadają przedsiębior R. P. Nr 71 stawek opłat na zezwolenia od 8 rano do 13 w południe.
slwa, 1.fl i) tu(.e handlowe i pr'zetwórcze, na prowadzenie przedsiębiorstw przemy
Jodnocześnie zawiadamia się zainte- we i. pozostawią dokładny adres .na wy·
Zwia7.ki Zawodowe, Radv Zakladowe słowych, rzemieślniczych i zawodów resowanych platników. że wszelkich in- stawionym_ rachunku ~a przedaz zwie·
..
, .
.
.
rzyny. Zwierzyna kup10na !re.z rachunku
wszystkich instytucji pa·ń t wowych i wolnych <>raz wobec ustalenia terminów
społecznych przemysłu i handlu oraz or tych opiat dla przemysh do dnia IO. 12. fo~ma~JJ odnosme. opl3! t:rłz1ela s~ę co- będzie rekwirowana, a kupujący narazi
ganizacjc 7. terenu cakgo kraju. Przy 47 r., dla rzemiosł rlo 20. 12. 47 r:, dla dz1en111e w P?~OJU _'Ir. I O . tuteJSZ<'.'go się na przykre konsck\\'e-ncJe.
Rada Powiatowa
zakupie należy si~ legitymować właści· zawodów wolnych do dnia 30. 12. 47 r. U rzędu ul. Kosc1uszk1 12, l piętro 1~· cza
sie
od
8
13.
Polskie~o
Związku Łowi~ckiego
wzywa
się
wsŻystkich
wyżej
zaintereso
wymi dokumentami.
Naczelnik Urzędu
Łowczy Powiatowy
wanych do uiszczenia tych opiat w kaCentrala Tekstylna
Zbigniew Kaczmarek.
(-) W. Sikorski.
Hurtownia w Kaliszu. sie tutejsze.go Urzędu Skarbowego co-
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Ze sportu

T E A T R I"
PANSTWOWY TEATR WOJSKA POLSKIEGO.
OTWIERA FIL!Ę W WARSZAWIE
W dniu 17 grudnia b r. rozpo-::znie swą
działalność nowy teatr w Warszawie
p. n.
„PLACÓ.WKA" przy ul. Królewskiej 13, służyć
on będzie za warsztat Państwowemu Teatrowi
Wojska Polskiego w Łodz„ k.tóry na deskach
nowej sceny zademonstruje publiczności wars~awskiei
swoje najJ,,.psze osiągnięc.ia. Na
pierwszy ogień pokazana będzie w Warszawie
„Burza" odznaczona na ogómopolskim kon-'
kursie szekspirowskim.
PANSTWOWY TEATR WOJSKA POLSKIEGO
. Dziś 0 godz. 15 przedstawienie „Krakowi akow i Górali", wszystkie . bilety sprzedane.
Passe-partout nieważne,
O godz. 19 .,Burza".
TEATR POWSZECHNY TU
D7'.
•
•
•
R
7
tach'7 1 ~ d~i a pr~:.ds~a.7\ema „Fu cyka w zalo1 ~ Y sprzedane.
Passe p;~~J:t
mewazne.
Teatr KAMERALNY D.Z. o g. 19,15 „Amfitrion 3R".

Na 8 walk tylko I zwycięstwo
wywalczyli nasi zapaśnicy z reprezentacją Pragi
go·\

Wczoraj gośc!bmy w Łodzj zapaśników
Spotkanie wkończyło s;1-:; zwycięstwem
nucie zwydężył Balwic~iego przez 7 1dmanie
czechosłowacki-eh .. W dużej sali YMCA' zebra- śc: 7:1. Jedno zwycięstwo odniósł dla :Jc:.s n:rstka.
W wadze koguciej Rymar (CSR) zwy:::'„
!o s.tę k;l~aset o sob, a~y być świadkami spot- Jakubowicz w wadze lekkiej.
Najbardziej emocjonującą waJ.kę ogląclali- żył na punicty _!obola._
_,
kama Łodz - Praga, niestety, spotkał nas maW wadze p1orkowei Waszatks (C:iR) zwy
ły zawód. Na macie stanęła wczoraj raczej śmy w wadze ciężkiej, w której 125-cio k'.loreprezentacja Sląska, a udział łodz,ian ogra- gramowy Czech Różycz.ka spotkał się z lżej- cięzył na punkty K17sza..
.
..
W wadze lekk1e1 na1.IepSZY_ tech:'l..;k gos~1
n,iczył si.ę tylko. d?„ .. d_w?c~ wag, a mi.ano.wi- szym 0 25 kg. od. siebie mistrzem Poiski __
c,e wagi muszej t c1ęzk1ej. Ale to me iest Glińskim. Gliński, zresztą jak wszy:.cy na.o.i Brdek przegra~ nrespoclzrew~nre z Jnk11bow:ważne. Goście z pewnością o tym wiedzieli i zawodnicy, przez caly czas właściwie ty:ko czem po 2 mmutach walkr przez złamanie
skoro nie profestowali, my również nie ma- się bronił przed atakami Czecha. Udawaio mostka.
..
.
my powodów do protestu, gdyż reprezenta- mu się to przez 13 minut i 30 sekund. Póż- . ~ wadze p10rkowej vVaszatko (CSR) zwycja łódzka· mu;Siala·b y być niestetv słabszą, niej jednak z przerzutu Czech rzucił go na cięzyl na punkty Grossa.
łoi:·a tki.
W wadze średniej Splitek (CSR) 11 ciągu
przez co obniżyłby się poziom walk.
1 minuty przerzutem i złamaniem mostku rzuWczorajsze spotkanie miało raczej charaNa wyróżnienie zasługiwała jeszcze walka cił na łopatki Radonia, jednego z najlepszych
Teatr „SYRENA" o g. 19,30 „Wgląd w Rząd". i< ~er zawcdó wpmpagandowych i nie mogło
w wadze półśredniej pomiędzy Lutnarem naszych tedrn:ków.
Teatr „OSA" o g. 19,30 „Pierwsze Żądła".
być w żadnym wypadku traktowane, tak jak
W wadze półciężk•iej Hempel (CSR) przew zas;;dzie traktowane być powi·nno. Niestety (CSR) a Grossem. Czech z natury bardzo a!iiala Teatr. Domu Kult. o g. 19,15 „Suita Cy:mi•<> ·hy.imy równcrzędny;m' przeciwnikiem gresywny i szybki prowadził walkę w tempie rzutem z tylnego pasa rzucił na łopatki P.ętę.
ga1iska".
W wadze ciężkiej Różyczka (CSR) po 13
dla naszych gości. Czesi przewyższali nas we żywym w przeciwieństwie do pozost'.llych
minutach bezowocnych wysiłków rzu<:ił wrewszystkich wa11kach tak pod względem wy- swych kolegów.
v\Tyniki techniczne były następujące:
szcie na !opatki Glińskiego, który w µierwG'lkolenia tedmicznego jak i rutyny zawodniNINA
W wadze muszej Zeman (CSR) 'Il 15 mi- szych 10 minutach pro•1•adził przed Czeche;n.
ADRI"\. (Marszałka Stalina) - „Pepita Jeme- cz~j.
nez . Początek seansów: w dni nowszedPo raz DierUJ§Zl8 DO wojnie
nie 16.30, 18.30, 20.30, w niedzielę od' 14.30.
BAŁTYK (Narutowicza 20) - „Myszy i Judzie"
Począte.k seansów:
w dni powszednie 16,
Kamiński, Sta.siak, Popiela•ty, Marcinl<ov."'
18.30', 21, w niedzielę od 13.30.
ski, Bonikowski, Olejnik , Pisarski, Żylis, Nie·
BAJKA (Franciszkańska 31) - „Bohater Legii"
WC\'dził
Po·czątek sęansów:
w dni powszednie 17,
Przedsprzedaż biletów w firmie Nagler 19, 21, w niedzielę od 15-tej.
P!')trkowska
91. ,_,,_ _ _ _ _ _...,._,,,_ _.......
Nie potrzebujemy chyba doda·wać, że obec- _
____
W Sztokholmie odbędzie się w lutym 1948
GDYNIA JDaszyńskiego 2) - „Konflikt".
ność
delegata
polskiego
na
ko·ngresie
przvPaczą.tek seansów:
w dni po·wszednie 17, roku m i ędzynarodowy k-0ngrns kolarski. Na
19, 21, w niedzielę od 15-tej.
kcngres ma wyjechać delegat polski w osobie nies:e kolarstwu naszemu wiele dobrego, nie
mówiąc już o kontaktach zagra.nicznych, któ~I
HEL (Legio.nów 2-4) - „Kopciuszek".
prezesa PZk. dyr. Gołębiowskiego. Wyjazd re niewątpliwie dyr. Gołębiowski będz:e !i!ę
I~
~ „,~„Jl..., „ ... -~
Początek seansów: w dni powszednie· 17, 19,
dyr. Gołębiowskiego został już .a>kceptowany ist~rał nawii'1'Zać z przedstawicielami innych j •·•·M<i:UM::«•iłl#ll-d . ~
21, w niedziele i święta od 15-tej.
przez Pt:WF.
pansiw.
••i«·l·*t"" w41.111+1+3;:1 ... es14.cwg+agtga
MUZA (Ruda Pabianicka) - „Baryłeczka"
Początek seansów: w dni powszednie 18, 20,
w niedziele i święta 16, 18, 20.
OSWIATOWY (Piotrkowska 243) „Cyrk" i
dodatki a.świato•we.
POLONIA (Piotrkowska 67)
. Ludzie be·1
Sędzia Szper~ing
-Wisła
skrzydeł".
Początek seansów: 17, 19. 21
w niedzielę od 15-tej.
To był wspaniały mecz! - oto' pierwTRZY BRAMKI W CIĄGU 5 MINUT
stąpił na skrzydle Giergiela. Bąkowski
byl
PRZEDvVIOSNIE (Żeromskiego 74-76) - „Czlo sze słowa, jukte usłyszeliśmy z ust p. Szperlin
- · Z jedenastki na-szego mistrza Polski
zresztą zdobywcą obydwóch bramek dla krawiek z karabinem". Począt2k seansów: 17, ga, popularnego w Łodzi sędziego piłkarskie· według mnie - mówi nasz rozmówca - na kowian.
19, 21, w niedzielę od 15-tej.
go, który n:edawno powrócił z Poznania, specjalne wyróżnienie zasługiwali
przede NASTROJE I STOICKI SPOKÓJ KIBICÓW
ROB.OTNIK (Kilińskiego 178) _ „Wielkie żv· ~dzie sędz.ował finałowy mecz o mistrzostwo wszystkim Smólski, Kawczyk, Groński, Dusik,
Z kolei przechodzimy do nastrojów. A
cie". Początek seansów w dni powszedn::! Polski \Varta - Wisła.
Gendera i Kaźmierczak.
więc, jak mówi nam p. Szperling, przez cały
17, 19, 21, w nierlriele i święta od 15-tej.
WART A NIE SPODZIEWAŁA SIĘ TAK WY- Zespołowo warciarze grali bardzo do- czas gry panowała atmosfera taka, Jaka panuROMA (RzgowskJ 84l - „Zaiazd na rozdro
SOKIEGO ZWYCIĘSTWA
brze. Po pietwszej bramce (Wisła prowadzi- je zwykle na wielkich mnc7°-h. f''ir<ątlrnwo
żu". Początek seansów: 17. 19, 21. w nie- Dawno nie widziałem takiego entuzjaz- la 1 :O) W.arta była lekko zdenerwowana, ale była ona dosyć naładowana, póżniej piękna
REKORD (Rzgowska 2) - „ Wesoły Pensjonat" mu ---' mówi nam p. Szperling. - To było coś momentalnie przeszła do kontrataku i w cią- gra oczaro . ała tłumy. Zachowanie publiczPoczątek seansów: 16.30, 18.30, 20.30, w nie- szalonego„.
gu pięciu minut prowadziła już 3:1. Bramki naści bvlo wzorowe. Nawet kibice z Krakowa,
dziele i święta od 14.30
- Sama Warta - ciągnie dalej p. Szper- padły w 12, 13 i 15 minucie.
których· było około 3 tysiące, zachowywali się
STYLOWY (Kilińskiego 123) - .. Moja Siostra ling nie spodziewała się tak wysokiego
W W!SLE ZAWIODŁA OBRONA
jak na prawdziwych sportowców przystało.
Eileen". Początek seansów: 17, 19, 21 w nie- zwycięstwa, toteż radość jej była ogromna.'
- A jak wypadł~ według pdJ!la Wi.sła?
- Dawno już - z.wierzył nam się p. Szperdzielę od 15-tej.
Trzeba jedna·k przyznać, że chłopcy całkowi- Wisła miała słabe punkty przede wszy- ling - nie widziałem, a1by kibice przegrywaSWIT (Bałucki Rynek 5) - „Awantura w za· cie zasłużyli na zwycię5two. Byli oni dosko- •:.tkim w obronie. Obrona grala stanowczo za jącej dmi:yny zachowywali się z takim stoicświatach".
Pona'ek seansów: w dn: po· nale prz) gotowani kondycyjnie no i znać by- miękko. W Wiśle wyróżniłbym Artura, Gra- kim spokojem.
wsze.dnie 17, 19. 21. w niedzielę od 15-tej.
to po nich dobre. przygotowanie trenerskie. 1cza l Bąkowskiego. który z powodzeniem zaRYCERSKI GEST WISŁY
TĘCZA (Piotrkowska 108) _
„Moja siostra D
. I
. _ I
.,_OZB
- Vl/isła porażkę swą przyjęła ze zr-0zu·
Eileen". Początek sennsów: 17.30, 19.30, 21.30
Z60
O 1 6CIO ną 1L
mialym smutkiem, bezstronnie jednak przy-

.i:

Kolarze polscy Wezmą
na

międzynarodowym

Słdad ŁKS-u· na mecz
z ,,Gedaniq''

udział

Kongresie w Sztokholmie

Ti bUna

•• To

.!

był wspaniały

o· meczu Warta

I

I
l

KonJUni·kat Wydz S ortoweg0 Nr 15

w niedzielę od 15.30.
TATRY (Si~nkiew:--a 40) _ „Konwój"
Początek seansów: 16, 18.30, 21, w niedziele
_.;
•
·
od 13.30.
·
t
D
. W d . ł S
1
WISŁA (Da. k'
l)
S tk . „
.
ecyzją
y z1a u por owego uniewał·
:.zyns iego
-:- " P? anie oraz nia się walkę w wadze uiórkowej na zaw idodatek: mecz b. ok~Pr<;k1 Hels1nk1 -. Slą.sk . 1 dach 0 mt'strzo.~t"'o klasy' A pomi'~Azy ZW' 1
Poczalek seansow 17 19 21 w niedziele 1
" "
""
''
d lS .
: ' ' •
·
„Zryw" - IKP w dniu 13. 11. 1947 r. i wyWŁO N -ej.
znada się nowy· termin zct w.:idów przy ·, ;;u·,'e
K IARZ (Zawadzka 16) - „Błyskawica". 2:2 od. waqi µ·:irkowej na dzień 18. 12. 1947 r.
Początek seansów:' w dni powszednie 17. 19, na godz. ·19- tą.
2 1. w niedziele od lS-tej.
2. Zezwald się WZKS „Tęcza" (Łódź) na rnWOLNO"C (N · · k
' ·
)
c ·
"
apior owsioego
" une- zec.'ta:iie zdwoJów z KS „Groble" (Kraków) w
"
P
t k
'
d •
·I
S klod-OWSk
·
a ·
oczą . e - seansow:
w ni dniu· 7. 12. 1947 r.
powsz. 17, 19. 21. w niedziele i ~w:ę•a 1.5-ta.
3. Zezwal<t "") KS ZWM „Zrv. w" na rozeZACHĘTA (Zgierska 28) _ „On czv1 ona"
•
grJ 1~ie . za•·,~,'"' w dniu 7. 12. 1947 r. z KS
Początek seansów: 16, 18.30. 21.
„(}.;trovia" w Ostrowiu Wlkp.
---~
4. Uch\.vl1łą Wydziału S1lortowego 'loslał
Zw1·~zkach
dokooptb.OWsdllY na kc~loznka Wylc(lz•s';iłuz Sw'porMtoIł!
wego o . aganows 1 enon z . . .
. .
„Zryw".
-

W.
Za wodo wVch

obowiązkowa.
Okręgowa

Łocizi.
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„

8 grudnia - wolny od pracy
WARSZAWA PAP. Prezydium Rady
Min'.strów komunikuje, iż DZIEŃ B GRUDNIA
JEST WOLNY OD - • 'Ęd

ZJEDNOCZENIE PRZEMYSŁU
Budowy MASZYN WŁOKIENNICZYCH
w Łodzi, Plac Zwycięstwa Nr 2
poszukuje do wi<;'.kSzej Fabryki Metalowej w Łodzi,
INŻ. MECHANIKA na stanowisko dyrektora technicznego.
INŻ. MECHANIKA-TECHNIKA zaopatrzeniowca na stanowisko inspektora Wydziału Zaopatrzenia w Zjednoczeniu.
INŻ. MECHANIKA na stanowisko
kierownilrn Wydziału technicznego
w Zjednoczeniu.
TECHNIKA-MECHANIKA.
TECHNlEA-WŁóKIENNil{A (wełna) z
długoletnią praktyką ,

Komisja Zw. Zaw
w

ma•a&jjGW\&*

•

B będą: Na ·zawu.l,.ch Victoria - Wima w
dniu 4. 12. 1947 r. o godz. 19-tej w sali KS
\l!cL-ia (Łódź), K;!'i~;;kieqo 2 - ob. Szymański. Na zawodach ZWM „Zryw" (Pabianice)
- KS „Filmowiec" (Łódż) w dniu 5. 12. 1947 r.
w sali ZWM „Zrvw", Papianice, ul. Puławska
- ob. Krysiak. Na za.wodach RKS „Concordia" II - ŁKS 11 w Piotrkowie o go.dz. 11-tei·
- ob. Rumiński.
6. Na podstawie pisma KS „Zryw" (Łódź)
karze s[ę jednoroczną dy,.'.;vld!ifikacj·ą zaw.
Tadeusza Grzybow;:Ciego 7.d niesubordynację
względem kierownictwa KS „Zryw",
Prze,vodn iczący W. S.
w z. (-) Cz. Kuczkowski

znała
wyższość
gratulowała
im

swym rywalom i serdecmie
sukcesu. Niestety, utarło się
u nas, że drużyny przegrywające zawsze ~j
dują jakieś zarzuty przeciwko sędziemu. Tynt
razem byłem mile zaskoczony. Wi•ślacy sa•
.,,,
mi gratulowali mi sędziowania i jak ml
oświadczyli - nie mieli żadnych absolutni~
zastrze~eń. To taik:a drobnostka, a jedna'k ile
daje ona zadowolenia.„
TAKIEGO MECZU NIE ZAPOMINA SJJ:ł
- Był to okołoSZYBKO!
300-setny mecz, J'aki s 0 •
"
dzir,' !em - kończy nasz interlokutor - are
muszq przyznać, że żaden nie zostawił mi ty·
le mi.łych wspomn'eń co ten.
· · k mejszy
· ·
· · sę- T o b Yl na jp!ę
mecz w mojej
dziowskiej „karierze",
(Kr.)
"'1'""""'"""„'"".,.""""'łl""111rn111uuunn•mu11umrnuumut

o mistrzostwo kl. B
Sekretarz
Dz1·s· w'al
w·ma v· t .
„„„~;„~~:~.~.~.:~~.i„.~.~„.:.~.~?.~.:.„?..„~~.'.~:~.~.~.:.::.~.„~::„„„ .„„„„„„.. „„.„„„„"'„„„„;~„~:„~::~:„~:„:.~:.:.~:~.~„„„. i Dzisiaj o go<lzinie
czy .19-tej
' w zsali ie
or1ą
RKS „Vic-

KONFERENCJA ZARZĄDOW
ZWIĄZKOW
ZAWODOWYCH
Okręgowa Komisja Związków Zawodowych
w Łodzi, przypomina wszy:;'kim Zarządom
Związków Zawodowy('h, ze w dniu 4 grudnia
br. o godz. 16-tej, w sali Centrnlnej Swiellicy
Związku Zawodowego Rob. i Prac. Przem Budowlanego, przy ul. Nawr.1t 23, odbędzie się
konferencja wszystkich Zarządów Związków
Zawodowych z terenu ro. Łodzi, z następują
cym porządkiem obrad:
1. Sprawozdanie l Plenarnego Posiedzenia
Komisji Centralnej Związków Zawodowych w
Polsce. 2. Sprawozdanie Komisji Specjalnej
3. Sprawy organizacyjne. 4. Dyskusja. 5. W9lne wnioski.
Obecność

~~

..;.)

URZĘDNIKOW

do prowadzenia karto-

teki.
RACHMISTRZA,
FAI\TURZYS'.CÓW,
WYI\:WALJFIKOWANYCH MASZYNISTEK.
Warunki do omówienia.
Oferty wraz z życiorysem kierować
do Wydziału Personalnego Zjednoczenia

PABIANICKI PRZEMYSŁ
CHEMICZNY w PABIANICACH
ul. Roli-Żymierskiego 5
zatrudni natychmiast:
1-go KALKULATORA
2-ch KSIĘGOWYCH - KALKULATORÓW

2 MASZYNISTKI-BIURALISTKI
Rel'lektujemy tylko na siły wykwa.lifi
kowane. Warunki do omówienia w Wydziale Personalnym

CENTRALA KRAJOWYCH
SUROWCÓW WŁOKIENNICZYCH
Łódź, ul. Kilińskiego 24?
PRZY.TMTE natychmiast
KIEROWNIKA Działu PLANOWANIA
ze znajÓmoś<'ią księgowości
Oferty wraz z
twami kierować
Personalnego.

życiorysem
należy

do

i

świadec
Wydziału

11837

toria"

(Kilińskiego

2)

odbędzje

się

ciekawie

j zapowiadający się mecz bokserski o druży·

nowe mistrzostwo Łodzi w klasie B 'pomięd2y
! „Wimą" a „Victorią",
Obie drużyny zapowi.adają najsilniejsze
swe składy.

„uingpongiści" Z.S.R.R.
wezmą udział w mistrzostwach świata?

Czy

Jak donosi prezes Międzynarodowej Federacji Tenisa Stołowego, Związek Radziecki ~e
prezen tnwany będzie na k.-:ngresie międzyna
rodow1 m przez swego delegata.
Nie Jest wykli1czone, że „ping-pongiści" ra.dzieccy wezmą już udzial w tegorocznvc11 nil•
:>'rzostwach świata w Londynie.
·

----

Kto pierwszy?
We współzawodnictwie międzyfabrycznym
w przemyśle bawełnianym pierwsze miejsce
uzyskały znowu PZPB Nr 3 wykonując plan
dzienny w przędzalni średniej w 102,1 proc.,
w przędzalni odpadkowej w 119,3 proc„ a w
tkalni w 125,3 proc.
Dalsze m\ę_jsca zajęły: PZPB w Ozork~!!.
wie i PZPB Ni' 16.

