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Thorez powiedział, że prowokacja ta podobna
jest do podpalenia Reichstagu, które Go.eri~1g
zorganizował, aby następnie wykorzys'aĆ je ia
ko środek dla rozpętania akcji terr·Jrystycznej przeciw komunistom.

Robotnicy buduja barykady na drogach wiodq~ych do miasla. by odeprzeć ataki policji. Gór·
nicy opanowali całkowicie kopalnie

Haniebna ustawa

remizę tramwajową, w które.i "'ł strajkujący.

PARYŻ PAP. -

Na nocnym posi2clzer..i11
Na ulicy Visie zmasowano liczne odjzi:ily Zgromadzenie Narodowe uchwaliło 413 głowojskowe. Na drogach prowadzących do mia- sami przeciwko 183 projekt drugiej u~tawy
sta, policja zatrzymuje przechodniów, zmusza- antystrajkowej. Przyjęty tekst różni 6•ię w kilPARYŻ PAP. W obecnej chwili "'' terenie nych wsi ofiarowuj<, im .jarzyny i zieml'liaki. jqc ich do rozbierania bcirykad. Ogólną liczbę ku punktach od pierwotnego tekstu TZądoweFi:an_cji zarxsowują _się wyr~źnie dwa szcze- Liczni pracodawcy nawiązują kontakt z kogo, jednakże zmiany te w niczym nie osJabia110
g o.lme potęzne ogmska strajkowe: J'e"no
""' na mitetem straj:i:owym. wyrażając zgodę na żą- strajkujących ocenia się no • tysięcy '>Sób. 1·q zasadn1·czego charakteru ustawy.
poln?cy w _Zagłę~iu_ węglowym N~rd i Pas de dania strajkujących. Personel więzienny w Be
Naśladowcy Goer nga
„To strach skłonił 'większość parlamentu
Cal<llS, gdzie gorn1cy opanowah kopalnie
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zbrodmczeJ ustawy, ustawy c
ow1c1e sprzecz
do zajść między policją a strajkującymi.
es u przeciw o meo pow:ie. nkmu ra owa- że przemawiając do robotników lrancuskJCh
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centr,llll? raJI! '. w Paryzu, szeroko, z~-1
sekretarz generalny Francuskie) Partu Komu- duchem Vichy, ustawy jednocześnie fatalne]
kroj:ma. a,;:cJa pohcyino WOJskowa utruoma • PAR:Yż PAP.. - SytuacJa w MarsyLi .zao. t •
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Th rez wezwał ich du wy dla republiki. Uchirala sic jq bowiem po to, by
połozeme strajkujących.
'SLrza stę z godz.iny nct godz111ę. Do m:asta nis Y'-'~neJ ' aur.ce . o
rawo rio ż ew skre ować klas robotnicz w obliczu kandyW srodę pod egidą komitetu strajkowe- i w_µro,~adzo?o liczne . oddzia~y. pie.chol_y kolo- ~rwama :~; :~11~~~~kmi~~i~~. o P
y
dat/na dyktato~a oraz um~żliwić złamanie
go odbyło się zebranie nauczycieli i profe-1 n1al_ne1, ktore zastąpiły policJ~· N1eM~;e fab- I wol~o~c
p .
. . ,
.
"11'i Pa- chu robotniczego przeciwko wszelkim z=nsorów okręgu Paryża. Przemówienie wygłosił ryki zostały otoczone przez wo1sko. D0Jsc1a do
Mow1ąc o wykoleJemu pociągu ~a -· ·
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t any b urzą oklaskow.
Calas podkreshł, ze
•
walka n.auczycieli o prawo do życia jest rów•
•
1
w. obronie szkol:v
I
1 rep•11ll1k1.
W całej Francji dochodzi du licznych mcydenlów między policją a strajkującymi kole-
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jarzami. Dworce kolejowe niejednokrotnie
znajdują. się w krótkim czasię bądź pod kon!::i~ąc.fi~trajkujących, bądź też pod kontrolą
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uwalniając
PARYŻ (PAP). Agencja prasowa EAM pr.
dl'
daje
z Aten, że komitet wykonawczy
Zwi1;1zeA. "".a''!Odow)' urzędni"·o·..,
· t ..
nikat naczelnego dowództwa greckiej armii kilkadziesiąt wios'"k i osie 1
.
. zjedna·
'
~ w
Jlclns ••oczoncj młodzieży greckiej (m:ganizacJa grupuwych i samorza.dowych óra.z związek zawo- demokratycznej donosi, że odd.ziały armii dePo cieżkich walkach zajęte zostało miasto
d
jąca młodzież socjalistyczną, lu ową, 1rnmumdowy pracowników' sktep•iwv-:h omawia1· ą pro mokrat3•cznej podlegające dowództwu w Epi- Verzinaki w środkowej Grecji Nieprzy.jaciel
t
styczną, radykalną i republikańską) pos anopoz• cj_e r~ądowe. z,.'l_ią~ki te wypowiedziały rze, ~ozpoczęły of~nsywę n:i- szerokim froncie poniósł ciężkie straty w zabit~ch i ranny~h. wii uczynić wszystko, co jest możliwe, w celu
si~ ·za strajkiem od piątku w wypadku, g.dy na połnocny zachod od Janiny.
Oddziały a.rmii demokratyczneJ zdobyły w1ebv• ustę ps t wa rzą d u 0 k aza ł Y się
· me
- wystar::za
jak najszybszego wykonania dekretu o mow cią· g u 3 am
' - 0 dd · ł
-- demokratycz Ie maiteriału wojennego i zapasy żywności.
jące.
zia Y armn
~~bilizacji, ogłoszonego przez generała Markosa.
PARYŻ (PAP). Agencja Eam-presse donosi
Okręg północny
z Aten, że organizacje kobiece na terenach
W Zagłębiu węglowym Nord i Pas de Cawyzwolonych wezwały swoje członkinie do
lais strajkujący górnicy opanowali z powromasowego wstępowania ifo oddziałów pow·
tem wszystkie kopalnie. Akcja policyjno-wojstańczych.
Jak się przypuszcza, w bieżącym
skowa oraz usiłowania łamistrajków zakoń
miesiącu ponad 10 tysięcy Greczynek zapełni
czyły się całkowitym niepowodzeniem. Jedyjędnostki armii demokratycznej.
nie biura administracyjne w Betbune są w
dalszym ciągu okupowane przez policję.
LONDYN, PAP. W środę wieczorem
Minister Mołotow przybył na przyjęcie w
PARYŻ (PAP). Agencja Eam-presse przyOpisując taktykę strajkuią-::ych
górników król Jeriy VI wydał w pałacu Buckingham towarzystwie wiceministra Wyszyńskiego, de- pomina, w dniu 3 grudnia upłynęła trzecia
„Figaro" pod;..reśla, że rozporządzają oni ru- .
„
.. t
t
·
wódcy radziecki.eh wojsk okupacyjnych w rocznica masakry członków ruchu oporu w
chomymi ekipami, które na samochodach mo- P!"ZYJęc1e na czesc m1ms ra Molo owa, mm. Niemczech marszałka Sokołowskiego oraz am- Atenach. 3 grudnia 1944 roku policja grecka,
gą s~ybko przenosić się z miejsca na miejsce. Marshalla,. min. Bidault i min. Bevina.
basadorl! ZSRR w Londynie Zarubina.
ta sama, która wysługiwała się Niemcom w
Ekipy te zgrupowane w pa.rka~h Sdlt\o.c~oNa przyjęciu obecni byli m. in. premier
Ministrowie Marshall i Bevin ~rzybyli w czasie oku1>acji, wspomagana przez czołgi andowych,. na dany_ sygnał wyrnsza1ą·: ~o mLeJSC Attlee wicepremier Herbert Morrison mini- towarzystwie ambasadora USA w Londynie gielskie, otworzyła ogień do tłumu manifespeCJalme zagrozonych, skąd usuwa1ą poste- 1
:.:r
•
•
• '
runki policji i łamistrajków. Po sprowadzeniu ster „,anu I_ie~t~I Mac Neil, rr~1m.ster _dla Levisa Douglasa i francuskiego ambasadora stantów, zabijając 40 oraz raniąc 140 osoób.
posiłków policji i wojska, pikiety strajkowe spraw. brytyJsk1eJ strefy okupac!JneJ w_ Niem Rene Massigly oraz członków delegacji ame- W ten sposób rozppczęła się wojskowa inrykańskiej i francuskiej.
terwencja Anglosasów w Grecji.
są wprawdzie usuwane, ale nikt już nie zgła- czech. lord Packenham oraz mm. Bevi.n.
sza się c!o i>rncy. Należy podkreślić, że robo- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . . . ; , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - tnicy odmawiają przystą.pienia do pracy naDruąi dzień
„blohu podzien1iau
wet pod groźbą karabinów. Pikiety strajkowe kontrolują również ruch drogowy w okrę
gu Bethune. Wobec niedostatecznej ilości sił
poli-::yjnych,wysiłki anŁystrajkowe rządu koncentrują się o.hecnie jedynie w
najbliższych
ok-olicach Valenciennes.
RZY.VI. PAP. -
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Marsyiia
Sytuacja w mieście zaostrzyła się poważ
nie. Podczas ostatnich starć, 30 strajkujących
i 50 policjantów . odniosło rany. Dokonano
przeszło 200 aresztowań.
Prefekt zarządził
sprowadzenie nowych posiłków policyjnowojskowych.
Strajkują.cy wybudowali
barykady na drodze prowarlzącej z Aix celem utrudnienia
wojsku przedostania się do miasta. Na drodze wiodącej z St. An~oine robotnicy zabarykadowali si<; w fabryr:e „Soulances", opierając się zwycięsko atak.om
policyjnym,
prowadzonym z użyciem gazów łzawiących
Zagrodzona została również droga na przedmieściu h. Gavotte i wejście do tunelu Reve.
Do poważnych zajść doszło na przedmieściach robotniczych.
Wvbec zajęcia przez strajkujących lotniska
Marignane, żaden samolot nie może odlecieć
z Marsylii. Połączenia lotnicze między Paryżem a Marsylią uległy przerwie. Wielkie
restauracje w mieście zostały zamknięte. Do
strajku przyłączyli się pracownicy hotelGwL
Mieszkańcy Marsylii. solidaryzują się z akcją $trDjkową. Kupcy odstępują strajkującym
towary po zniżonych cenach, lekarze udzielają im bezpłatnych porad, a wieśniacy okolicz-

---=

Bagno zdrady i _s.zp·egos
Spóźniona

skrucha agenta obcego wywiadu

WARSZAWA PAP. ·w drugim dniu przewo-, Pozostawienie wielu oddziałów zbrojnych Idzi szkodliwych. Były wypadki mordów, o
du sądowego kontynuował swe zeznania osk. zwłasz~.za w lubels'.r.im i białostockim. oddzia których meldowali dowódcy okręgów.
Kwieciński.
łów likwidacyjnych i specjalnych, było rówNastępne pytanie dotyczy propagandy WIN
Na zapytanie przewodniczącego, jak przed- nież powodem trwania akcji zbrojnej, Kwie- Kwieciński wyjaśnia szczegółowo strukturę
stawiała się akcja zbrojna WIN. Kwieciński ciński twierdził, że dążyło się do likwidacji i zadania aparatu propagandowego,
podając
wyjaśnia: koncepcja „samoobrony'' i koncep- akcji zbrojnej.' ale dodaje odrazu, że przy ko dziesiątki nazwisk ludzi, którzy zajmowali sta
cja, zapoczątkowana przez organizację „nie" mendach okręgowych w Lublinie i Białym- nowiska w apara-::ie p •opagandy. Kierownikiem
skierowała wielu
ludzi na drogę zbrod-!!i. stoku były oddziały zbrojne dla usuwania lu- propagandy był osk. Obarski. Obszar central111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ny wydawał dwa pisma nielegalne, materia·
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,, ~1e ~1e ę, n. 7·12 r. o go z. 10 -eJ w sa11 ma „ a Y • u 1· aru owicza wu § wnętrznych i raportów „stoczni". Wykorzysty
~ odbędzie się
§ waliśmy również fałszywe dokumenty, otrzy-

ZEBRANIE AKTYWU PPS • PPR

§
§;
I
§
§ poświęcone
§
PIERWSZEJ ROCZNICY ZAWARCIA UMOWY O JEDNOSCI DZIAŁA§
NIA i WSPÓŁPRACY PPS i PPR.
§
§
Wojewódzki Komitet
Komitety Łódzki i Wojewódzki
§
Polskiej Partii Socjalistycznej
Polsk!ej Partii Robotniczej
§
Po zebraniu zostanie ·wyświetlony film pt. „LUDZIE BEZ SKRZYDEŁ"
§
:
O godz. 16,30 w salach Urzędu Wojewódzkiego, ul. Ogrodowa 15 odbędzie się dla
~
uczestników zebrania „PODWIECZOREK PRZY MIKROFONIE" połączony z z~ba:
wą taneczną,.
.
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§ mywane z komendy głównej §
§
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dodaje Kwiedński. Oskarżony zeznaje również
o lokalnych wydawnictwach WIN oraz opisuje dokhi
dnie technikę kolportażu i lączności. Obciąż ;•
on szczególnie współoskarżoną Sosnowska.
jako tę, która otrzymywała i przekaz1'wała
całą pocztę dla wydziału propagandy.
Przewodniczący: „S~ąd WIN czerpał środk !
finansowe?"
Oskarżony: „W roku 1945 dysponował<=•
sumą około 10.000 dolarów, w roku 1946 - sumą 10.200 dolarów.
Oskar.żony Kwieciński twierdzi, że · nie wie

· (Ciąg dalszy na str-. 2re'JA .
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Drugi

(Ciąg dalszy ze str. 1-ej)

....

procesu zdrajców i szpiegów

jak śpieszy obecnie wyjaśnić sądowi, mora!- cji jest utworzenie f~deracji państw do walki Gorzuchowskiego z prośbą o skomunikowanie
z Rosją. Organizacja działa na terenie Polski, się z ob -::ym wywiadem .
więzieniu, w rozmowach z aresztowanymi, któ
Na zakończenie swych wyjaśni eń osk . Kwic zaś wydany przez nią pro9 ram był w moim
Osk.: VI' myśl decyzji nawiązania kontakre udało mu slę przeprowadzić wbrew regu- ciński oświad cz a: ,,mam wiele zaslrLeżeń w archiwum. Ośrodki dyspozycyjne tej organiza Łów z kołami zagranicznymi, powziętej na.
laminowi, dowiedział się, że PRACA JEGO stosunku do rządu, jego działalności polily- cji majdują się we Włoszech .
odprawie w komendzie głównej WIN.
APARATU WYMIENIANA BYł,A ZAGRANI- cznef I zarządzeń, lerz o beznamiętnych mych
1?a.ls7;P py lilnia. pro,i,urntora. doty~zą dzi.ałal~
Naslqpn ;e prokura1or zapytuje, kj.edy zosta
CĄ NA ZŁOTO
I źernanlach decyduje co innego. Moje roi.mo- nosc1. 1. k on til ~ luw Sos~owski<'j,. k.~erowmczk.i , la wys ł a n a inslrukc ja 'NIN-u na ręc e amb. Ca. K~ieci11~ki przechodzi do przedstawienia wy w cell więziennej utwierdziły mnie w prze komull.i wyw1~dow •ic1 :·~l~i:.:rn~a ·
I vcnclisha i Bliss-Lane o zacho~aini•u się na wy
sieci ~ywiadu , jego zak1es u oraz treś ci zbiera konaniu, że byliśmy notowani na glełdtle mię
W odpowierl11 osk. wy iasnia, ze Sosn owska 1padek trzeciej wojny.
nych lllformacyj. Osk arż o ny zernaj e z dużą dzynarodowej. Okazuje się, że popelnill!imy na potrzeby „stoczni" •otrzymała z komendy i
k
kl
) W 1946 k
znajomością rzeczy, ponieważ był w ciągu tragiczny błąd. Moim obowiązkiem jest bląd obszaru 2 tys. dolarów. Utrzymywała ona kon I .. Os .· .(ba rdzo za opolany
ro u, w
! 945 r.oxu k ierownikiem wy dwiłu informacji ten naprawić. Wierzę, że pozostali oska 1·że- takty z przedslawici clam1 podziemi różnych l lustopadzie .
.
.
. .
.
. .
1 wywia?u. Aparat ·wywiadu przeszedł od or- ni uczciwie doprowa<lzą. do rozwikłania tego u9rnp owm1. zwłaszcza z Józ ewskim (z Pol-' . Prok.; Oskarzony twi er~zil.. ze me ~ie, 1a~anizac.1i „NIE'' do dPlegal ury sił zbrojny ch zagadnienia. Nie chce umrzei" jako obcy skiego Stronnictwa Demokratycznego) i wypła Jk1 oddział zamor?owa~ oficera~ bezpieczeńi do WIN-u w zasad1.ie niezmieniony, był on agent",
cała im dotacje pieniężne oraz dostarczała nie 1stwa. C:zy w ~Osl(ld~niu oskarzonego znajdctylko nie11•1a l
b d
K ·
•
legalną pras" i wyciągi z wywiadowczych ra- , wały się legitymacje oficerów zamor.dowa·
nn e roz u owywany.
w1ecinZ kolei następują pytania prokutatora .
"
1?
1
ski i tu podaje dziesiątki nazwisk, inlormuportów „stoczni.
~ nyc
.
•
jąc sz czegółowo o strukturze i działalności
Prokurator: Czy osi..arżonemu znana jest
Prok.: Jakie były ~ontakty Sosnowskiej z
Osk. (ledwie doslyszalme) Tak.
wywiadu. Okazuje siG, że istniał w ramach koncepcja t. zw. ,,międzymorza"?
PSL?
· .
Prok .: Czy fotografie te były dołączone d\
wydziału wywiadowczeg..., _ oddział politycz- Osk.: „Międzymorze" jest organizacją, cl7ia
Osk.: Sosnowska, na podstawie swy'h kon ' memoriału do ONZ?
ny, policyjny, administracyjny, i gospodar- łającą na terenie poh1dniowei i wschodniej taktów z PSL, opracowała sprawozdanie doOsk.: Tak'.
.
.
c:zy. Wydział interesowal się stosunkami po- Europy, obejmującą Jugosławię, Węgry, Cze- tyczące refe·rendum poparte fotokopią wysląZe w19l"<iow na interes Panstwa Sąd po&tk..
litycznymi, stanem ~lużby bezpiecz eństwa, pra chosłowację, Polskę oraz kilka republik Zw. piania Mikołajczyka. Utrzymywała również nawia dokońnyć przesłuchania osk. Kwiedń•
ca aparatu administracyjnego I życiem gospo- R~dzieckiego. Twórcą „międzymorza" jest b. stosunki z red. Augusty6skim i Giełżyńskim. skiego przy drzwiach zamkniętych, po czym
darczym. Wydział prowadził również karto- minister Poniatowski, zaś celem tej organizaProk.: Po co oskarżony zwracał się do prof. zarządza przerwę do dnia na'Stępnego.
gkąd p~chodziły te pieniądze i że dopiero w nie za niego nie odpowiada.
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Zespoł organizacyjny i techniczny

ł

tnansowane przez rus Y

osk. So-1

snowska zorganizowała sobie sam!!., osob1ście
. OJOW
I
kierowała również
oddzial'1m
Nowy·
·
Sosnowska
opracowywała
raporty,politycznym,
robiła se-,I
. . JORK.' PAP. __. p.rz~wo d niczący
lekrie mat?riału, korespondowała sama z ko-! podkom1sJi k_ongr~su prowadząc~J doch.o~zemendantanu okręgów, dając im do wykona- i nie w spr~w1e działalności faszystowsk11~.1 w
nla zadania wywiadow~ze. Sosnowska robiła Stanach ZJednoczonych, poseł stanu Pensylwa
ponadto wyciągi z raportów, przeznaczone dla nia, republikanin Mac Dawell oświadczył, że
okręgów i dla sttonmctw wchodzących w podkomisja „nie wykryła grup fasz~·stowskł~d
komitetu porozumiewawczego.
Od skich, niebezpiecznych dla. kraju".
kwietnia 194ń ,.stocznia", od kierownictwem
W związku z tym oświadczeniem dziennik
S osnowski EJ opracrwywała również ściślejsze raporty, które były zaopatrywane w do· „New York Daily Worker" zaznacza, że podkumenty.
komisja widocznie „nie zauważyła zajść o
Materiał . wywiaclow~zy przesyłała generało- charakterze faszystowskim. które miały miejw! Kopańskiemu do Londynu.
sce w Trenton, w stanie Jowa, w stanach
Przewodniczący: A wywiad wojskowy?
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goKwlszy.8.tkkie swoje materiały.
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o jednym z kurierów
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L d
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że Rybicki dojechał na miejsce miała
byc podana w audycji radia frankfurckiego.
Z Londynu przy-::hodziły
regularnie instrukcje'. ~~czegółowo ~ wywladzin wojskowym
Kw1ecmsk1
zeznawac bedzie na rozprawie nie
jawnej.
Kwleciński podaje następnie kilka faktów
i wyiaśni•
.
... n1' ektórń.., okoli czn-•
.,,,ci· wy dani a.
„wyroku" i zamordowania żony „Mścisława"
Ireny Liniarskiej . „Wyrok" ten uważał za
prawny i niog4cy być wykonanym, chociaż

o tym,

USZUJą W

· tł um f aszyNew Jersey i Connec: t'1cu t gd zie
stiiw zaatakował wiece, zorganlzowant: przez
11artie komunistyczne, zmuszając zebranych
do rozejścia się. To ~amo miało miejsce w
Filadelfii, gdzie faszyści .rozbilt wiec, zorga·
nizomi.ny przez „stowarzyszenie postępowych
obywateli Ameryki".
Ten sam dziennik zwraca rówmez uwagę
na działalność prowadzoną w chwili obecnej
przez organizacje Ku-Klux-Klan, która niedawno wysunęła żądania, by .urzędnicy miejscy w stanie Georgia nie dopuszcza.U Murzy-

I

Poz· yczka madrych bank·1ero'w''
''

•

będzie wstrzymana, o Ile do władzy we Francji I Włoszech doJdą„. robotnicy
LONDYN (obsł. wł.) Z Waszyngtonu donoszą, iż Izba Reprezentantów rozpatrwała

:tyczką, jaką

szeregu

l now
·

daje „mądry bankier, a nie dobry

wujaszek".

·

us A

S an ÓW

·

na wiece, zorgaruzowane w t ym s t a!l)..
przez b. wiceprezydenta Stanów Zjednoczo·
nych Henry Wallace'a.
„Daily Worker" przytacza jeszcze inne przy
kłady, mianowicie zwraca uwagę na działal
ność tzw. „rady gospodarczej", na czele kt6rej stoi zwolennik generała Franco - Bart,
·
ktory
prowadzi wielkie przedsiębiorstwo w
Nowym Jorku. „Rada gospodarcza" otrzymuje środki finansowe od osób takich, jak
np. John Rascob, wiceprzewodniczący spółki
„Dupont de Nemours".
„Daily Worker" jest także zdania, że pod-

pominęła

komisja
Dawell'a w Stanachjeszcze
jedną grupę Mac
faszystowską
Zjednoczonych, mianowicie komisje kongresu do ,,badanla działalności amerykańskiej",

Wielki

dzień

górników

KATOWICE (PAP). Dzień św. Barban
Urzędujący sekretarz stanu Lovett oświaddoroczne
święto górników polskich, czołowej
C2ył wczoraj, iż nawet po uchwaleniu l>lanu
części
polskiej
klasy robotniczej, stał się
pomocy wypłata dolarów może być w11trzyświętem
całego
społeczeństwa.
mana, o Ile w Europie zmienią się warunki.
Za ,,zmianę warunków" - oświadczył
Szczególnie podniosły charakte~' nadała uro
Lovett - będzie uważane ewentualne dojście czystościom górniczym obecność Prezydenta
do władzy partu robotniczych we Francji lub
Bolesława Bieruta, który w godzinach ranwe Włoszech.
nych przybył do Katowic w towarzystwie
ministr.ó w przemysłu i handlu Minca, skarbu
- Dąbrowskiego, komunikacji - Rabanowskiego, odbudowy - Kaczorowskiego, ministra pełnomocnego Grosza oraz szefa kancelarii cywilnej Prezydenta RP. - Mijala.
Przybyli również przedstawiciele korpusu
dyplomatycznego - by wziąć udział w uró
że do wydziału politycznego przychodziły zawiadomienia, że skazańcy rozstrzelani umie- czystym święcie górników polskich.
rali śmiercią naturalną?
Osk. Grabner: To była sprawa 14 f-13.
Prok.: A więc to oskarżonego już nie ob-

wczoraj sprawe udzielenia pomocy Francji,
Włoch0m i Austrii.
Wiceminister gospodarki Stanów Zjednoczonych, przemawiając wczoraj na zebraniu
bankierów, oświadczył iż pomoc udzielona
przez Stany Zjednoczone paftstwom europejsklm w ramach planu Marshalla będzie po-

---------------------------------------------„
0-t u dzleri nrocesu potUJorów

Specjaliści

od dobij.
a
nia
ludzi
cyn'.czn;e swych morderst
·

Zbrodniarze wyp·era ! ą

KRAK~W. PAP. -

się

Dziesiąty dzień pro-, cywilnego?

CP~u p~zec1:vko 40-tu członkom załogi obozu

Osk. Grabner: Tak jest.
_
ośwl.ęc1msk1ego
rozpoczął
się
zeznatiiami
Prok.: Czy w związku z tym oddział paliświadka \Emila Olszówki zatrudnionego w ·tyczny musiał wiedzieć o każdym wypadku
r:harakter.z~ pisarza obozowego.
śmierci więźnia?
Oma~1aJąc działalność osk. Aumeiera, świa
Osk.: Tak jest.
dek stwierdza, że Niemiec ten był specjalistą'
Prok.: Jak wobec tego oskarżony wyjaśni,
w dobijaniu !!kazańców po egzekucjach, strzelając do nieb z broni krótkiej. Swiadek po- Hląawkl z procesu
daje następnie wstrząsający fakt zastrzelenia
w obecności oskarżonego Gehringa dziecka na
ręku matki. a następnie samej matki.
Podając cyfry. dotyczące więźniów numerowanych, świadek stwierdza. że rozstrzelano
Nauczon,a doświadczeniem poprzednich pro'~·zględnie zagazowano 150 tysięcy więźniów: I cesów publiczność nie kwapiła się na początek
wciągniętych w kartoteki obozowe.
roZ!prawy.
Po zeznaniach Olszówki oskarżeni składa. Ak.t oskarżenia nabiera dopiero wtedy _właią oświadczenia. .Josten przeczy, jakoby więź ścJW~J wymowy, gdY_ s~ają przed. n~i ~wJ
niów kopał, co brzmi wręcz śmiesznie na tle lu~z:e, gdy w .prawdzie 1 .kłamstwie ich slow,
ogromu udowodnionej mu iuż winy,
wsrod klopotlJwych. pytan prokuratora i za-

I

Przygotowania do Ziazdu

Osk. Tak.

-

Podzieniie

- ··~ ". . . „

· . .

kłopotanych odpowiedzi podsądnego wyrasta
prawda aktu oskarżenia. No rozprawie warszawskiej lepiej jeszcze wyczuwaliśmy tę
prawdę w
przemilczenJach i
załamaniach
Kwiecińskiego,
niż
w jego ostentacyjnej
szczerości J wielomówności,
niż w jego de·
monstracyjnym
akcentowaniu roli
anglosaskich protektorów w życiu podziemia.
Kwieciński sypie tak hojnie szczegółami
lego zainteresowania, że aż prokurator zarządza. by nie wymieniać żadnych szczegółów
i nazwisk, prócz trzech dość już skompromilo":"anych:
Cavendish Benti"ncka, Bliss-Lane'a
1 płk Yo k
Prok.: Czy oddział polityczny, na którego
r .a.
·
czele stał oskarżony, prowadził urząd stanu
Wy1'.1aga1ą tego. dobre zwyczaje.
1 Cóz za szczegolny kontrast, gdy chodzi o
dyplomatów, którzy nie zawahali się pogwalLONDYN (obsł. wł.) - Wladz.e okupa-.:yjne cic le dobre obyczaje.
w ~trefie. a~e~yk~ńsk~ej i brytyjskiej og~os:-1
A nie brak w tym procesie t.czkże i osobi·
ly-, ze dzieci n:em1eck:e w wieku .do lat ~wu- stych .~onlaklów z zagranicznym „towarzynastu otrzym~Ją 5f'.ecialne przydz1a!y gwiazd· stwem . Wszak zasiada tu na ławie oskarżokowe, skła~aiąc~ s1ę z cukru,. m~eka, czeka/a- nyc~ urzędniczka ambasady amerykańskiej,
dy, kakao. 1 c1!1<:erkó~. O dz1~1c:ch tych .!l~- Maria. Marynowska; wszak jeden z głównych
rodów, ktore ia•k narod p0Jsk1, JUgosłowąn- oskarzonych - Io kamrat Cavendisha.

.
' n1:•0 ~ rn?a zawiłe .. ~ak starał
s1.ę w Berlinie o zmes1eme egzekUCJI na terem: obozu. Przyparty do muru szeregiem py
ta~, ~rabn~1: przyzn~je się .wreszcie do odpow1edz1alnosc1 za akcJę okresloną urzędowo nazwą „gesonderte Unterbringung".
Na pytanie prokuratora, czy Komendantura obozu mogła samowolnie skazać na karę
śmierci, osk. Grabner odpowiada: ,,w normalnej drodze służbowej - nie".
Prok.: A w anormalnej?
Oskarżony Grabner długo milczy.
.

G. k
d. .
. _
w1az a dla z1ec1 mem1eck1ch

I

Zwiqzku Walk!

chodziło?

•
I

dolary

tycznych manierad1. Póznać od.razu z jakiej
sfery pochodzą oskarżeni. Tłumaczy to cokolwi~k ich nienawiść do ludu polskiego.
A jak przedstawia się sama ława oskarżo
nych?
Oprócz bezbarwnej sylwetki Marynowskiej
i grubiańskiej, tępej twarzy Sędziaka, na ogól
pachnie tu „high-life'm", „elitą", Ta pewność
&iebie, ten cyniczny uśmiech - to wyraz bezwstydu ludzi, którzy handlowali Polską i jej
niepodleglością, jak łokciowym tówarem: nabywca płacił w mocnej walucie: w dolarach.

*
jest,

Zastanawiające
jak ludzie,
którzy
bez drgnienia powiek powodowali śmierć tysięcy, stają się nagle wrażliwi, gdy chodzi
0
własną skórę. 1 to ludzie, którzy uważają
się za żołnierzy! Kwieciński mówi niezwykle
wolno i z wysiłkiem. Zeznania jego to ciężka praca dla słuchacza. Są one nie tyl}m
przewlekle i przygnębiające. Tę przepaść
upodlenia, ten bezmiar nikczemności z trudem
zdolni jesteśmy pojąć.
Jest w zeznaniach Kwiecińskiego moment,
gdy mówi on, że ORGANIZACJE PODZIEMNE W NIEKTÓRYCH OKRĘGACH MUSIAŁY
SIĘ

I

DZY.

ROZWIĄZAC,
BO ZABRAKŁO PIENIĘ
Równocześnie słyszymy raz po raz cy-

fry: 2.000 dolarów, 2.300 dolarów itp. Kiedy
dolarów brakowało, ruch podziemny padal,
Nigdy dolad tak naocznie
t k
· ·
·
ski •i :Lnne tyle ucierpiały od Niemców „dobny
widz·ieliśmy. bezpośrednio · teg~ f ~r~zn~ed n:ie
wui'as.zkowi
· .~spom ·i ::iaJą.
· A
w·sro'd pu bl'1cznosc1
• · obecnej od samego po- mie trzyma się na dolarach. · Nigdy
a u.
po zie'
e·" ang!
. o sas.cy me
chyba
dotylko w. Polsce Jest połtor~ ~1hona sierot po ezqtku znajdują Silę rodziny oskarżonych. Wi- tqcl jego nicość ideowa nie ujawniła się tak,
_tych, iktorych wymordowali hitlerowcy.
1 dz1my tam dystyngowane panie o arvstokra- iak w tvm mocesie.

*

Młodych

W szeregach Związku Walki Młodych wre
gorączkowa praca. Cała organizacja przygotowuje się do nadchodzącego dnia 1-go Kra·
}owego Zjazdu, który jak wiadomo, zbiera się
w Warszawie w dniu 6 grudnia br.
Duże za•interesowanie zjazdem wykazuje t?ała zrzeszona mło-dzież demokratyczna, a więc
członkowie OM TUR, WICI, MD,
oraz mło
dzież bezpartyjna, często obecna na zebr•m ich
na których ZWM-owcy wybierają swych de·

legatów na zjazd,
We wszystkich województwach odbyły
się trzydniowe kursy i seminaria przy udziale
delegatów d aktywk;lów pod hasłem poi::iiesieni•a poziomu ideologicznego. W poszczególnych województwach odbyły się odprawy de·
legatów zjazdowych, na których przyjęli on.i
zobowiązania o dodatkowej pracy organizacyjnej m. in. odnośnie werbunku nowych człon·
ków organizacji. Akcja ta rozwija się nader po
myś1nie.

Sian liczebny organizacji wynosi obecnie
259.963 członków. W tym jest 71.782 młodzie
ży robotniczej, 108.107 młodzieży
wiejskiej J
25.285 młodzieży szkolnej. Oprócz tego auto-

nomiczny akademicki Związek Walki Młodvch
(AZWM) liczy blisko 6.000 członków - - od
czasu swego zja.z<lu, który odbył się na
nę br. AZWM wzrósł blisko trzykrotnie.

wios·

Przerwa wpodróży min. Wilsona
LONDYN PAP. - Agencja Reutera dono·
si . z Berli.n~, że przerwa · w podróży brytyjskiego mm1S<tra handlu Wilsona, który wraz
z delegacją znajduje się w drodze do Moskwy, w celu wznowienia rokowań handlo·
wyc~ m~ędzy Wiel'ką · Brytanią a Związkiem
Radzieckim, zost~ła spowodowana śnieżycą
na drodze. pomiędzy Berlinem a Moskwą.
Samolot w10,;ący deleg a cję b ry ty jsk ą do Mosk:wy wyruszy w dals z ą chn "' , jak l; !ko po·
. 'Wola n~ tn waren.k i il · ,-·o
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Konstytucja wielkich przemian i

I
1

H arr:mani•a

A
W 6 woim „Gło&ie pisarza" (drukowanym
~'. paździer.nilm br. przez „Głos Robotniczy")
Uia Erenburg wspomiina między innv·m·1 0
. _
1
. _,_.
nie
J<lll<.lm
panu Hanimanie.
Pa.n H .
.
ubl'
t arr:~n -: pisze znakomity literat i
~ z~J'.: a r zre~i. - był ambasadorem USA
lorowani O~z~l~CJe 6 ~~ ~akt t~go am?asa·
r}iosł
.a m_e ie: 5Pec1a me wazny, ani do·
wzmi~~1 ~\ 6 an.owiłby. chyb.~ P.owodu do
• g. Y Y me o'kohcznosc, ze prz11pa. d
d a 0 ono akurat na okre b tal
niemieckiego
R . ;
'.u nego na1az u
·
·
. n.a O'SJę owiecką. Pan Harriman - stwierdza Ereinburg - miał możność
dokładnego iprzyjr-en'
. d 'ał
. .
.
Hunn. " iad 6~ęl .:~ a 1nosci wspol
c;zesn""'h
1' ow:
Wl Zl·a
luu
w
robode''
był naocznym s'wi'adk'
. . "
'
,
•u
· . iemd, mez 11czonych
cieństw
gwa.łtó
.ak.
. okru"
,.
w 1 mor ow, J ich się dor;wszczali na bezb 0
· l d · ·

ł

~an

5grudnia1936 r. historycznym dniem Z

Jedenaście lat temu uchwalona wstał a w
ZSRR .nowa konstytucja, która przeszła do historii pod nazwą Konsty tucji Stalinowskiej.
Był to okres, w którym na terenie Europy
poi:lno-sila 6ię co·raz bardziej fa\.a reakcji, okres
przyg-0to 1·' ń hitlerowskkh do ~r<"'' ~ż:zeJ
wojny.
. .
.
. .
\.V:tedy. to własme Stalm podkreslaiąc znaczen1e ' j a k ie pos1a
· d a wprnwa dzenie
· w· zyc1e
· ·
nowej Konstytucji w ZS'RR, powiedział:
„Teraz, kiedy mętna fala fruszyzmu opluwa
m-::h socjalistyczny klasy robotnicz.e j i miesza
z błotem demokratyczne dążenia 111.ajlepszych
ludzi świata -cywil'izowanego, nowa Konstytucja ZSRR będzie aktem oskarżenia przeciw
faszyzmowi • świadczacym
i de.
' że sori'alizm
mokracja 6ą niezwyciężone. Nowa Konstytucja ZSRR będzie moralną pomocą i realnym
·
h
·
·
·
poparciem tyc wszy.s!Jk:Qch, ktorzy obecme
prowadzą walkę przeciw barbatzyństwu reszyis toiw.s·k'iemv.
w N owe]· Kons t Y't UCJI„ związ
· k u Radziec
· k'ie-

I

V:s z;~lo ~g~~~~ ~o~~~f~~Jł I

Harriman, t?
9 tym.„
dopok 1 był ambasadorem USA w
ZSRR.
. Z amerykańskim.i jednak 1Prze.d:stawici e}am- dy?lomaty~Ynl:i 6prawa przedstawia 5.ę
n_a _o\'.)'oł tak, ze me długo pozostają w tej
s'łuzb1e, lecz przenoszą 6 ię do handlu. w p,1 [.
sce, pamiętam, przed wojną, był np. taki am·
basador Stettson: po pewnym czasie wrócił
do swoich szeroko?krzydłowych ka•peluszy.
To 6amo było z Willysem: rzucił aombaS<ldę
dla swoich wy;wrotnych samochodzików. N:e
h}a.czej postąpił „słyinny 6pec fimansowy · _
<;'.hatles Devey: zre;i;ygnował z placówki dy·
plomatycznej na rzecz giełdy. Róvrniez powo·
jenny ambasador Bliss-La.ne .,;p;wdaj 2 dziś w
New-Yorku „siatkę", którą 6 porządz!ł 6 ;ibie
w P<ilsce. Nie dziwmy się tedy, :i.e :: mister
Harriman wziął się do handlu. Ponieważ fa·
cet jest łebski, więc, naturalnie, nie wystarcza mu artykuł w rodzaju „Stettsonów" czy
„vVillysów", ale od razu ,coś -::iajw:ększego":
geszett atomowy i „obrót" całą kulą ziemską .
Ta megalomania !handlowa b. ambasadora
(dziś ministra handlu Stanów Zjednaczonych i szefa Komitetu „Pomocy C:;irople")
łączy się jeszcze z inną manią: Ger-mania. Pan
Harriman bowiem - według strawest;wanej
diagpozy ś. p. doktora Boya - „takiej' dos!ał
dziwnej manii, że chce tylko dla Germanii:
„Alles fiir Deutschland" i „mit Deutschlilntl".
Szkoda, że p. Ha·rriman ma taką krótką ipe·
mięć. Nie chodzi nawet o 1941-1942 rok (pan
ru:ni~ter handlu, jak słusznie powiad'3 Eren
burg, nie je6t sentymentalny). ale o dalszy
okres. kiedy to b. przedstawiciel U<;A w ZSRR
widział, jaik Niemcy biorą od Rosjan w s~{ó;ę.
Jeśli to sobie zechce „przypomnieć", może 6ię
wyleczy ze swej „harrimanii".„
E. Tam.

zwycięstw

go z 1936 roku znalazły wyraz wielkie prze· brzymie zmiany , które doprowadziły do tego,
miany, jakie zastly w tym państwie po Rewo- że Rosja z kraju zacofanego gospodarczo przelucji Pażdziern i·kowej. I podcws, gdy w wie- obra z iła 6ię w kraj przodujący, że z kraju k a·
lu krajach kapHalistycznych likwidowano pitalistów, obszarników i wyzy·s lw ludu r : aresztki wolności demokratyczny·ch, zaprorwa- cującego miast i wsi, przeobraziła 6ię w k: aj
dzając rządy izo1owanych od narodu kli1< fa- socjalizmu. Po raz pierwszy w h i•storii
po·
szystowskich - ZSRR, dzięki tym przemia- 'wstało nowe bezk.Jasowe społeczeństwo, zbunom, każdym rozdzi ałem swej nowej KoU6ty· 1do.w ana zo•stała jedność moralno -polity czna
tucji· d ok umentował zrealizowanie w państwie narodów radzieckich.
:obo.tników i ~lo·pów - zasa·d najgłębiej po·
Te głębokie przemiany malazły wy raz w
Jętej demokraq1.
uchwaleniu kon~tytucji z 5 grudnia 1936 roku .
Gdy w wku 1917 proletariat Rosji obejmoNowa konstytiucja vagwarantowała wszy·
wał władzę, zastał. w dziedzictwie kraj zaco- stkim obywatelom ZSRR prawo do pracy, pra·
fany gos.podarczo 1 społeczme. Stanął wobec wo do odpoczynku, do nauki, do materia.Jnego
konieczności w. alki z. ob.cą interwencją .i bun-, zabezpieczenia na 6Łarość, jak również na wy·
t em ~ Iemen to"!! k. ap1ta 11styczno-obs~arnicz!'."ch. I padek choroby i niez(iolności do pracy.
W te] sytuaci1 pierwsza konstytucia radz1ec·
Kob;eta we wszys~kich dziedzin .v:.h żyda
ka z roku 1924, konstytucj·a, która ustanawia· ma według te1· konstytuc1· 1· ro' wne praw~ z mę·:,
"
'
la dyktaturę proletariatu , była wyrazem in- czyzną. Zagwa·rantowCIJila zosrtała wolność su·
teresów socjalizmu i demokracji w pierwszym mienia i wykonywania praktyk religiJ'nych.
burzl1wym
·
.okresie porewolucyjnym. W ciągu
Istotne w nowei· konstytucJ'i 1·est to, że nie
całego tego okre-su dokonywałv s i· ę jednak ol- ogranicza się ona do ustawowego, forma!aecr
.,o
'
przyznania praw demokntycznych, ul:ł, że da·

I

G·o· rn1· cy meIdu Narodow,.
Jll ą

gwarancję

je
realizacji tych praw. Proklaniu·
je rozwój wszystkkh obywateli 6połeczeństwa
radzieckiego i jednocześnie daje gw :uencję
•
.
wprowadzenia tego prawa w życie, zatwi'!rdoniosłe osingnięcia
dzając likwida<:ję wyzysku człowieka przez
-.
człc.wieka. I na tym właśnie polega zasadnl. ~. dniu 3 b"!-., w pr~eddzień święta „Bar· 1mczego, jestem szczególnie dumny z tego, że cza różnica, jaka dzie·li ik.onstytucję radziecką
borki , odbyła się w sali Centralnego Zarządu pochodzę z braci górniczej _ stwierdził gen. l roku 1936 od konstytucji państw demokraPrzemysłu Węglowego w Katowicach, uroczy- Zawadzki. - Przyjmijcie z okazji waszego ! tz:czno · bur~uazy):n.ych.' które gbsząc. formalsta dekoracja Krzyżami Zasługi górników i I święta życzenia dalszych postępów i dalszej l n.ie. za.sady rownosc1, me dają gwarancji wciepracowników przemysłu węglowego oraz wrę- sławy naszego sta11 u górniczeg. o.
I len:a ich. w życie: . Było to mo~liwe ~ ~raju
czenie honorowych szlandaró v pracy przocluGen. Zawadzki, przewodniczący Wojew. f zwyc:ęsk1ego sociahzmu, "'.. k;a.u, .w Ktorym
jącym kopalniom polskim.
Rady Narodowej Tkocz i dyrektor Topolski' z.r:-.1es1ono P'.ywa.tną włas~o~c sro:lkow produk
Do chwili obecnej kopalnie polskie prze- doko nali dekoracji 140 za;;hlżonych górników Cjl, zastępują~ Ją -:Vł~s:1osc1ą społeczną.
kroczyły roczny pia.n państwowy w ciągu 11 i pracowników pJ:zemy.słu węglowego. Spo· „ Drugą, n.aj.b~rdzieJ 1s·~otną cechą konstytu·
miesięcy roku bieżącego, dając 1.052.000 ton śród odznaczonych 6-ciu pracowników otrzy· CJl radz1ec.k 1eJ jest, spo~ob, w jaki ~ 'nwiązuje;
ponad plan. Zadanie, postawione przez mini· mało Złote Krzy;i;e Z&sługi, 58-miu _ Krzyrże ?n~ p:_oblem wspołzyc1a narod?w 1 plem!on .
stra Przemysłu i Handlu tow. Minca, wyprodu- Srebrne i 76 - Brązowe.
lyJącyrn w ramach ZSRR. RosJa carska zbukowania dalszych 750.000 ton ponad plan, zoImieniem odznaczo nych przemówił rębacz dawana była. na ucisku ~niejszośc~ ~arodo siało już w dużej części wykonane.
kopalni „Siemianowice", tow. Kamo!, dzięku· wych .przez impenahzm w1e!ko-rosyisk1. ReWśród dziesiątków tysięcy górników, u- j ąc za wyrłżnienia i przyrzek ając w imieniu wolucja :"yzwoli.ła .nie tylko naród rosyjsk1,
czestniczqcych we współzawodnictwie,
dwa w~zys tkkh górników, że nadal będą prnxować ale ~-p:~mła
dą:i:~ma naro~owo·wyz;'.·ol~nc::e
nowe rekordy pracy osiągnęli bracia Bugdol ofiarnie dla Polski Ludowej i wypełnienia wsz1..,'.k 1ch naroaow dawne] Rosi:. Zwqzek
z kopalni „Slqsk", którzy w listopadzie wyko- Trzy letniego Planu Odbudowy.
SoCJahstycznych . R e~ublik Radzi eckich pona/i 552 proc. normy, i górnik Janas z kopalni
W drugie j części uroczystośc i dyr. Topol- ~~ta.ł na po'.lstaw1e ro~nouprawn ; e:i ! a i p1zy·
im. gen. Zawadzkiego, który ze swoją druży- ski dokonał wręczen i a honorowych sztanda· Jazm wszyst.k1ch .na:.o~ow. Narody .~SRR mo·
nq uzyslrnł ponad 400 procent normy. Nowy rów pracy przodując ym kopalniom polskim, g~ swobodme .r~zwijac swą k ulturę w jęzvku
rekord notują również porty polskie. Przela- k tóre uzys kały w paidzierniku br. najlepsze o~czy5ty~. Mi eJ.sce dawnego c.ara tu,_ któ ry dowaly one w ub. miesiącu 862.000 ton węgla. vrvni
ki.
·
\~ edłu slow. Lemna - był „w1 ęz·1 emem naro·
1
· .'.;: So cjalistycznych_ Repu·
- Górnicy polscy - powiedział dyr. ToPo raz czwar ty zdo była sztandar pracy ko- dów",
.
zaią ł Z "".1ąze
polski - dobrze wiedzą, że ich praea jest ko· palnia „Anna" z Rybnick iego Zjednóćzenia bhk --: braterski. soi_u_sz. ~wol?Y<:h nar~~ó~n" ,
nieczna dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej, Przemysłu Węglowego .
vV! razem ro.wn c~p · et·Wmema woz y .- 1'ki-cn
dla dobra całego narodu.
Kopalnia „Janina" w Jaworznicko • Miko- narod~w ~SRR iest us tanowienie przf'z Kon·
W sęrdecznych słowach składa następnie ł?w~kim Zjednoczeniu wy;sunęla 6 ię na cz_ołą s_tl'.tu~ię S .~lmo:vsk ą Rady :Naro~owoś~i '.
do
górnikom z okazji ich święta najse1cleczniej· swej grupy po raz drugi.
ktorei wyb ieram są delegaci w ru'.vnej llczb1~
sze życzenia wojewoda generał Zawadzki.
Po ra: pierwszy osiągnęlv zaszczytne pier· przez k.a~dą. repu.b.llkę z.w1~~kową, be.z .wzglę·
„Dziś, kiedy pierw-si rekord:lliści pracy, ja·k wsze m1e.isca kopalnia „Paweł" w Rudzk·im du. na ie.i ~1.elkosc lub 1.Josc m1eszkan -:ow da·
Pstrowski i inni, zajaśnieli, jak gwiazdy na Zjednoczeniu i kopalnia „Wieczorek" ze Zjed- neJ repubhk1. Rada. Narodowości łą:m'e z
polskim niebie, kiedy rośnie sława -stanu gór-. noczenia Katowickiego.
Radą Zw:ązku, wybieraną w pow ~z~clv1y m
głosowamu,
tworzy Radę N a jwyższą ZSRR,
która stanowi władzę ustawodawczą ZSRR.
Na usluqach obcąch potencji
. Cel~m Konstytucji Stalinowskiej 1-Jyło ;i cicl·
01es1eme sprawności państwa radz ;::ckiego,
wzmocnienie więzi władzy radzieckiej z n~'·
szP.rszymi masami narodu, stworzen:e pol. ęż
nego bastionu demokracji i socjalizmu, którv·
by się oparł wszelkim burzom wojennym. Państwo radzieckie, zorganizowane na -zasadach Kons-tytucji Sta•linowskiej, zdalo swój
Akt oskarżenia stwierdza dalej, że duszą niu podporucznika komendant obszaru cen· rania PSL i Stronnictwo Narodowe, powzię· ileiv;'ększy egzamin w latach wojny z niemiec
tendencji do jak najściślejszej współpracy z tralnego WIN, a później po aresztowaniu Nie- ły decyzję popierania Mikołajczyka. Lipiński i(im najazdem. Egzamin ten zadecydował n;e
obcym wywiadem był oskarżony Ma·rsżew pokólczyckiego. faktyczny komendant główny chcial calkowiteg.o bojkotu wyborów.
fylko o losach 2.SRR, ale t11ckże o los;i.d1 całej
ski, który nalegał na specjalne uwzględnienie WIN.
Komite·t porozumiewawczy
miał rówmez lud?.kośc.i.
Zad=cydował również o lo.s'.1?. P::l·
wywiadu wojskowego.
Marszewski dzielił si:;
Andrzej Wirski.
.
Przewodu: - Czy oskarżony przyznaje się poprzeć PSL w wybornch, przy czym WiN, ski.
swoimi wiadomościami z niektórymi dzien- d
.
który w swych koncepcjach dążył do rozbi- 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•
0
llikarzami zagranicznymi
wmy.
.
cia frontu jedności partii robotniczych, :nie
Latem 1946 r. na arenę szpiegowską wstępu
Osk.: - Tak Jest.
wykluczał poparcia stanowio;•ka WRN , ktara
je osk. Marynowska, polska urzędniczka amba
Oskarżony przedstawia sądowi historię również dążyła do rozbicia ie<lno5ci ro!Jotn!piertvszeńslwo
sady amerykańskiej, ~tóra skontaktowała Mar swej działalności podziemnej początkowo w czej.
We współzawodnictwie tkaczy pracującycl
Komitet porozumiewawczy ciągn!e osszewskiego z brytyjskim attache wojskowym organizacji „NIE". a następnie WIN na stapłk Gimsonem i jego zastęp-::ą.
nowisku komendanta obszaru centralnego, karżony - określaliśmy jako blok <:nly lew1- na dwóch krosnach kortowych w PZPW Nr 2
Sam Cavendish Bentinck wyraził rówmez który to obszar obejmował woj. warszawskie, cowy, koncentrujący siły prawicowe o crien- pierwsze miejsca zajęli: Franciszek Pilarski
życzenie nawiązania kontaktu z podziemiem i lubelskie, białostockie, łódzkie oraz. woj. kie- tacji anglo-saskiej. Wyrazem tego by! m. in. (152 proc.) -.Hcnryk Pająk (150 proc.), Kazizłożony w ambasadach angielsk iej ; crr.P.ry- mierz Kubat (148 proc.). Wacław Liszewski
przez Grocholskiego, skazanego już w innym leckie.
kańskiej memoriał clo ONZ oraz przygotowaprocesie, przekazał podziemiu instrukcje o spo
Z kolei oskarżony przechodzi do przedsta· nie rozmowy Obarskiego z angii?lsldmi so- (147 proc.), Zdzisław Frączkkwicz (H5 proc.)
sobie postępowania i taktyce w okresie refewienia Sądowi u.sloty komitetu porozumie· cjalistami. Oskarżony stwierdza jec:Lnak, że i Stanisław Hryniewiecki (143 Pl'Oc.).
rendum.
W PZPW Nr 3 na czolo wysunęli się: Hie ·
wawczego organizacji podziemnych.
szereg niefortunnych pociągnięć n.nglosaskicl1
W 1.ym samym -:zasie os~. Kwieciński utrzy
W
6tyczniu
1946
r. zwrócił się do kiero- na międzynarodowej arenie politycznej pod- ronim Walczak (117 ,9 proc.), Zygmunt Morg:i.
mywał żywe stosunki
z współpracownikami
(146,4 proc.) i Edwarcl Grabowski (141„i proc.)
ambasady amerykańskiej i wręczył raport wnictwa WiN osk Liphiski (przedstawiciel kopywało niec.o tę orientację.
W PZPW Nr 35 wyróżnili się: Jan Bart·
szpiegowski współpracownikowi tej ambasady 'PillSudczykowskiej organizacji SNN), z pro·
O memoriale do ONZ Kw:e;C'ińs·ki zemapozycją kontynuowania rozpoczętych w po·
Vo,j ciech Raczyński (14.!1
Thomsonowi.
je bardzo obszernie. Celem 'memoriału bvło czak (149 proc.),
przednim okresie rozmów w sprawie powo· wywołanie reakcji Angląsasów i spowodm;.,a- proc.) i Maria Bartczak (14'i proc.), a w PZPW
W październiku 1946 r. życzeniu ambasado Uania wspólnego przedsolawicielstwa wszystnie ingerencji zagranicznej w sprawy polsli:ie. Nr 36: Franciszek Zi~tarski (151,2 proc.I, Hen·
ra Cavendish Bentincka stało się zadość. W wił kich
ugrupowań podziemnych, jak: StronnicZostał on opracowany przez Lipińskiego na ryk Bomba (152,l 1>roc.), Wład;ysl.aw Shnlewli ambasady w Miedzeszynie odbyła się konl\w;> Narodowe, Polskie Stronnictwo Demokra· pe:cl$lawie dostarczonych mu przez WiN ma- ski (150 proc.) i Krystyna Gozdowska (145,~
fe ren ::ja między Bentinckiem i Marszewskim i
tyczne,
WRN
oraz
WiN.
W
imieniu
SN
do
koproc.)
teriałów wywiadowczych.
Kwiecińs~im
Marszewski i Kwieciński poinfarmowali przedstawiciela obcego mocarstwa o mitetu zgło6ił akces Marszewski, w im. SNN
Kwieci{1ski
zeznaje
dalej,
że otrzym:i.ł od
sprawach podziemia, oraz dostarczyli materia- - Lipiński. Komenda główna WiN również Komendy Głównej polecenie nawiązania kon·
zadeklarowała udział w komitecie.
łów dotyczących dyslokacji jednostek.
taktów z amba.sadami an glo sas 1<i mi w Polsce.
29 listopada we współzawodnictwie hii <
We wrześniu 1946 r. doszło do pierwszegJ Podano mu hasło uzgodnione z tymi ambasa·
Kwieciński i Marszewski przyjęli zamówie
nia na nowe materiały szpiegowskie. W parę plenarnego zebrania komitetu, na którym dam i - „Ruch i Opór". Polecenie to wypły dzyfabrycznym w przemyśle bawełnianym 11:1
tygodni później odbyła się druga rozmowa, w Stro n11 'c two Narodowe reprezentowa1ł M.1r- wało z zasadniczej koncepcji WiN-u - licze- lepsze rezultaty osiągnęły PZPB Nr 3, PZPB
której leaderzy podziemia zażądali wprost 'kon szewski i Polankowski , Stronnictwo Niei1nvl- nia na państwa obce - zeznaje Kwie:: i ń.ski. Nr 16, PZPB Nr 1 i PZPB w Andrychowie.
slości Narodowej Lipiński, WRN Ohar- W y dałem polecenie członk o w i W~'l' nro f Cotroli anglosaskiej przy wyborach.
osk. Kwie:'.1iski rzuchowskiemu stwierdzenia możliwości skonW okresie od paździ e rnika do qrudnia 1946 ski i „Joachim", WiN
r. ,,Komitet Porozumiewawczy" przekazał za wraz ze swym zastępcą Czarnockim. Na pasie taktowania się z obcym wywiadem. vV ok:eW PZPJG Nr 8 (d. Buble) pracuje już 112
pośrednictwem hrabiego Grocholskiego i osk. dzeniu Lipiński przedstawił 5wą ocenę sytu·
sie referendum dotarła do nas przez Gmc.holc
Marynowskiej szereg materiałów •vywiadow· acji politycznej oraz wysunął wniosek opra· skiego i Sosnowską sugestia Cavendish Den· tkaczy na czterech krosnach.
czych Cavendish Bentinckowi i Bliss Lane'owi cowania deklaracji komitetu na podstawie lincka w sprawie referendum. ówczesny amba
1 grudnia fabryka wykonała zadanie clzien
oraz ich wpółpracownil·om.
odezwy rady stronnictw politycznych dz1 -1/a- saclor sugerował niewysilanie s.ię
do akcji ne w 109,8 proc.
PC1 odczytaniu aktu oskarżenia przed są jących na emigracjJ. Deklarację mfol ·.o~aco
Wśród tkaczy pracujących na czterech kro
propagandowej celem skoncentrowania wszydem staje osk. "Vincenty Kwieciński ur. w r. wać Obarski.
stkich sil dlil wyborów. Od tego ok resu od- snach wyróżnili się: Władysław Barczal{ (155
1916 wychowanek korpusu kadetów we LwoKomitet zajmował się rówmez sprawą wy- czuwaliśmy, i:e ambasador cornz silniej inte- proc.). Bronisław Rudnicki (147,9 proc.) i Le•
Y.'i.e i przedwojenny zawodowy oficer, w stop borów. Wii.N zg~'ani~ z p!'Zlyijętą linią popie· res1.1,je się organizacjami podziemnymi.
'lkadia. Ticman 1135,3 oroc.l
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Przełamane trudności. -

W spółzawodniclwo rozwija s
Przekroczono plan produ!ccyjny

Pr-r.ed z;a~dem ZWM

Przyjazd deleeacji zagranicznych
W Zjeździe uczestniczyć będą delegać~~
m!<Jdzieży Związku Radzieckiegó, Jugosławn,
Czecho~lowacji,
Bułgarii,
Rumunii. Węgier,
Francji, Anglii, Au5trii. Włoch oraz przedsta·
wiciele greckiej młodzieźy „Epon" i Republi·
kańskiej Hiszpanii.
Mlodlież ZWM·owa gościć będwr m~ędzy
mnymi Przewodnicząceg" Komitetu Wykonaw
czego Swiatowei Federacji Młodzież';' De-mokratycznej, Guy de Buisson _
młodego bo·
batera francuskieg'l Ruchu Oporu, .sekretarza
Komitetu Młodzieży Republiki Czechosło·,vac·
kiej _ Malecka, przewodniczącego Młodzieży
Czeskiej _ Hejzlara i przewodniczącego Zw.
Młodzieżv Słowackiej _ Pazusa. z delęgacją
Młodzieży Czechosłowackiej przybędzie rów·
nież przed~tawiciel Młodzieży Polskiej }'.>rzebywającej w Czechosłowacji - Alojzy Micha·

ę.

steśmy syci i nie musim. y płacić paskarskich
Realnym svmbolem zgodnej i harmonijnE'j
cen tutejszym handlarzom. Od sierpnia już współpracy obu partii robotniczych PPR i PPS
„;e ma ucieczek robotników z fabryki.
na terenie zakładów jeśt koleżeńskie współ·

I

- l wlaśnie od tego czas.u wtrąca się
do rozmowy przodujqcv tkacz,
peperowiec,
tow. Czapliński „rozkręca się" wśród naszych robotników akcja współzawodnhtwa.

dz1ałanie przodujących robotników
pepe·
rowrów i pepe~o1uców
przy wrmn 1atach
pracy i uzgodniona. służą<:"a c1>lom podni3s'enia produkcji wcpółpra:::a dyrnkc ji.
A zarohki tych co pra-cu 1ą i współBwodniczą
Zakłady posiadają hloki specjalńe,
gdzie
- rosną.
mieszk~ w'al< 07 • nę,;r- robntmków. Mieszka·
Se}!.retarz koła PPR, tow. Kubica pod·kreśt.1 nia są schludne i ~\hdaią eię przeważnie z
również
znaczenie założenia rozgałęzionycb dwóch pokoi z kuchnią. Jest żłobek i orled-

spółdzielni. -

W efekcie mamy - powiada
tow. Kubka - nie tylko przekroczenie pl'iaU,
ale i szczere za.interesowanie robctmków za·
gadnieniem omdukcji i wyścigiem pracy.

I

szkole. Ietnieje również klub sportowy i
~wietlica. Swietlicowa grupa teatralna przygotowuje obecnie do wystawienia sztukę z ży· lek. Młodzież bułgarską reprezentować bęcia partyzantów.
Pow.
dzie czł<Jnek Komitetu Centralnego Związku

~utrn~ włó~n arn na liemia[~ ~~Intany[~ ~~~~:"~~i:~~:7~!~~; :~~:~~;
1
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W

europejskich spodziewa.ny j~t przyjazd przed
stawicieli młodzieży Stanów Zjednoczonych.
Indii i Chin.
Poza reprezentaC]ą młodzieży zagral'iczn.eJ
spodziewane są delegacje emigracyinych Ot·
ganizacji młodzieży polskiej, w tym 8 delegatów Zwi4zku Młodzieży Polskiej we Fra.ncj
„Grunwald", 3-ch delegatów z Belgii 1 4-ch z
Westfalii. Goście pozostaną w Polsce to dn ..
zwiedzając większe miasta polskie oraz :Z:.!·
poznając się z ośrodkami przemysłu polski<!·
go i żydem młodzieżv pol:skiej

Gł USZYCY WY k003 IY pIan

W l'ZPB w Głuszycy na Dol. SI. wypro- nia 5.362.154 m b. tkanin w miejsce pla.no·
PZPB Nr 3 w Kud<J1Wie zatrudnia· dukowała tkalnia na dzień 2 grudnia 3.549.000 wanych 5.361.956 m.
Załoga fabryczna licząca ponad U'JOO ro·
j~ 1300 robotników i składają się z tkalni oraz m b. tkaniny. PI9.n tkalni na cały rok 1947
botnfków pionierów polskości na Ziemiach
przędzalni, która znaj<luje >!<ię w Skałecznie,
przewidywał w tworzenie 3.5~8.655 m b. Ozna
Od1,rf'kan:vch może być dumna z osiągniętych
W' odległości 31 km <Jd Kudowy, gdzie s·ię mie·
Osiągni~te z"'-yclęstwo jest także
szczą tkalnia oraz dyrekcja zakładów,
gdyż cza to wykonanie planu rocznego w 11 mie· ''YDlków.
z~slugą d. r. nacz. ob. Marcłnkowskłego, dyr.
Kudowę dzielą :niemałe odległości od wszyst· sięey.
Również WYkończaln!a wykona.fa plan ro- technicznego ob. Działoszyńsldt'go 1 dyr. adkich jej punktów zaopatrzenia. W samej Kudowie nie ma nic. WszY'51ko trzeba przywieźć, czny "' 11 miesięcy oddając na dzień 2 grud- min.-handl. ob. Fłbiga.
po1:-zynając od 1Surowca i zamiennych części
maszynowych, a kończąc na węglu i prod;.1k·
tach żywnościowych. Transport, poza koleją,
je6t 1Samochodowy. Nieste.t:y, .nie zawsze stoi
on na wysokości zadania i 1o właśnie potę
guje trudności, z którymi boryka się fab!vka.
Specyffczne, uzdrowiskowe warunki KudÓwy,
znajdującej się llla końcu szlaku kolejowego,
powodowały częsty brak produktów pierw·
Na odbytej w dniu wczorajszym konferen- I nictwem gospodarczym.
szej potrzeby, zaostrzały apetyty miejscowych cji prasowej tow. prezes K. Madei zapoznał
Bilans pracy na terenie ł.cdz1 i wojeivódz·
handlarzy w stosunku do robotników fabrycz- zebranych dziennikarzy z wynikami dwu/et- twa łódzkiego, tej do życia dekretem z dnia
nych. I to właśnie było powodem „plynno· niej dzialalności Delegatury Łódzkiej KomisJi 16 Estopada 1945 r. P"'""ol•:i 0 j lJl'lcó·.vki jest
ści" elementu robotniczego, a w parze z tym Specjalnej do Walki z Nadużyciami i Szkod- poważny. Od dni'i 7 stycz.nia 1946 r. do dnia
obniżała 6 ię produkcja zakładów.
Do lipra
br. planu nie wykonano. Zagadnieni~ apr0w'·
Wł
zacyjne łączyło 6 ię z zagadnieniem prorfokc)i.
•
•
•
•
.
W lipcu br. now<Jmianowany dyreklJr na·
~elny fabryki, inżynier tow. Górecki, TOZT>O·
ł
chłopsk
czął swą pracę od rozwiązania trudności ap O•
wizacyjnych na terenie eamej fil!bryki. Z v·ry·
W gimnazjach przemysłowych jest stosun- kale szkół powszechnych 1 średnich podleg·
datną pomocą przyszli mu sami robotnicy oraz ko~/o dość duża ilość młodzieży robotniczej łych Ministerstwu Oświaty.
Miejsco·wy Komitet PPR. W rezultacie na te- i wiejskiej, której znaczne oddalenie od miaCZPWI. czyni już jedna•k poważne wyonł·
renie fabryki powstaly spółdzielnie, wJ.J.sna sta sprawia wiele kłopotu z nauką. Dotych- k1, aby zmienić dotychczasowy stan rzeczy.
rzeźnia, piekarnia, sklepy spożywcze, warszta· czas tyllrn 15 procent młodzieży korzy5tało Wysiłki te idą w kierunku przebudowy sze:
ty szewskie i krawieckie. Odpowiednio zre· 'z burs. Objaw ten spowodo'"any był faktem, regu opusu:zonych budynków fabrycmych 1
organizowano etołówkę. Właśnie siedzimy że 5Lkolnictwo włókiennicze tak zresztą, jak dostosowania ich do potrzeb szkolnictwa.
przy obiedzie w stołówce i słuchamy oceny i szkolnictwo innych przemysłów, miało za Jest' rzeczą zrozumiałą, że akcja ta pociąga
poczynań dyrekcji przez samych robotmk6·r. ma!o lokali i było zmUJSzone korzystać czę· za sobą znaczne wydatki, zamykające się w
~ „Wykonujemy od sierpnia plan w 112 proc. ściowo z lokali fabrycznych nie dostosowa- roku bieżacym sumą ok<Jło 100 milionów zło·
- mówi bezpartyjny tokarz Mińkowski, bo je· nych do po1rzeb szkół, oraz podnajmować Io· tych.
K-arol Kubica, sekretarz Kom11eru raorycznego
Zakłady

2 lata walki z

Bilans prac
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nadużyciami

Łódzkiej

Delegatury Komisji Speci,alnej

1 grudnia rb. przepro-..ndzono 8.580 spraw
Zatrzyma.no 1.126 osób, którym łącznie wymierzono kary - 314 lat 10 miesięcy obozu
pracy. Szereg rozpatrzonych spra1w ponadto De·
legatura Łódzka Komisji Specjalnej przekaza·
la z aktami ~karlenia do sądów doraźnych
i okręgowych. Dzięki ostrej walce, jaką pro·
wadzono przeciw w;elk:m nadużyciom, odzyskano ukradzione sumv w wv.sokosci ponad
38 i pół miliona złotych, poza· tym 369 przed·
miotów złotych (wszelka biżuteria) oraz 48.582
sztuki różnych złotych walut zagranicznych
Całość przekazano skarbowi państwa
Przemysł paiistwowy dzięki działaniu Delegatury Łódzkiej Komisji Specjalnej odzy.s·
kal szereg fabryk I ma.szyn. Urzędowi Li'kwi·
dacyjnen:u zwr~cono poza .dużą .ilości~ bi_eliz·
ny, ubran, mebli, wiele radioodbio.rrukow 1 fu·
ter. Ponadto. 108 maszyn do szyoa, bhsko .1s
trsięc~ metrow tkamn, 3.488 kg -przędzy,, 3.~8~
kg skory twardej, 690 sztuk skory mięKkieJ,
3 motocykle i 14 samochodów.
Nie ograniczyło się działanie Komisji Spe·
cjalnej do wykrywania nadużyć. Decydującą
rolę odegrała <Jna na odcinku walki z drożyz·
ną i spekulacją, przyczyniając: się tym samym
•
do stabi11zacj1 cen i uporządkowania życia go·
spodarczego. Działająca z ramienia Delegatujak obcego chowu. '\Vłaśme niedawno eądy ry Komisji Specjalnej w Łodzi Społeczna Ko·
amerykańskie uwolniły od odpowiedzialnośc' misja Kontroli Cen, od dnia 15 czerwca rb.
kilku speakerów i komentatorów radiowych, (data jej powstania) do dnia 1 grudnia rb. do·
którzy przed wojną i nawet w czasie jej tnva- konała 412 masowych akcji kontrolnych
nia kompromLtowali się działalnością wyraźnie Wzięło w nich udział ponad cztery tysiące
pro-niemiecką, pro-japońską, pro-faszystowską. osób.
Skontrolowano 9.133 punktów sprze·
Ale taka działalność nie jest, najwidoczniej, daży. Do odpowiedzialności w wyniJru kon·
uważana dziś w USA za przestępstwo, podle- troli zostało pociągniętych 2.655 osób. Grzyw·
gające karze.
To przecież, z pewnością, nie· ny nałożone na nieuczciwie handlują-cych
„komunizm".
dały sumę przeszło 44 i pół miliona złotych
Zaślepienie
polityczne, ;ny o hegemonii
Łódzka
Delegatura
Komisji Specjalnej
światowej, bezmierna pycha i buta wszyst- przeprowadziła cały szereg działań interwen·
ko to, jak wiemy, wywołuje wśród imperiali· cyjnych, przyczyniając się tym samym do
stów amerykańskich dziwne i niebezpieczne dla właściwego funkcjonowania różnych odcinnich samych pomieszanie pojęć. Zobaczymy, co ków życia g<Jspodar,kZego w Łodzi.
z tego wyniknie.
B. D.
W okresie przedtwiątecznym zostaną poddane specjalnej kontroli i obserwacji w5zelkie placówki handlu, akcja ta ma na celu
przeciwdziałanie okresowej zwyżce cen, wy·
i stępujących w czasie wzmożonych zakupów.
Wyłonione na wyraźne źądanie ludzi pracy Komisje Spec;ailne do Walki z :t:Jadużycia
mi i Sukodniotw-em GospodaKzym, opierają
swe działanie na bliskiej współpracy z IllQSa·

po I oz· y kres kIop ot om

Bursy dl a m odz.• ez. y ro botn tCZ e·J •.

Co jest

przestępstwem,

W jednym ze swych przemówień, Henry
Wallace, charark1eryzując działalność sławetnej
„komisji do badania akcji antyamerykańskiej",
przy.toczył fakt, iż zwolnimio z posady pewnego
ur;:ędnika państwowego za to tylko, że zastano
go przy czytaniu„. artykułu Wallace'a.
Wielkie to, zaiste, przestępstwo - i zupeł·
nie dO'Stateczne, by pozbaw.ić człowieka pracy,
przypiąwszy mu etykietę ,k<Jmunisty". Ale jeśli 1a osobliwa k<Jmhsja 111ie będzie ustawać w
swej ·gorliwości, takim samym przestępstwem
okaże się 111.iewątpiiwie czytanie powieści naj·
wybitniejszych pisarzy amerykańskich, jak:
D3eise·r, Upton Sinclair, Hemingway, Faulkner,
Steinbeck i inni, bo przeciS<ż im wszystkim re·
akcja amerykań5ka zarzucała również „tenden·
cje komunistyczne".
Za pisarzami amerykańskimi majdą się z kolei na indeksie „niebeZJPieczni", ~zyli najlepsi
- pisarze krajów europejskich. Na pierwszy
ogień pójdą, oczywiście, autorzy rosyjscy, i to
zar9wno Lew Tołsotoj, jak Szołochow, zarówno
Puszkin, jak MajaXowskij. Wiadomo - „boł·
szewizm", „miazmaity Wschodu" itd.
. Watpliwe jest ba-rdzo, czy nawet Biblia

POWSZECHNA SPOŁDZIELNIA
SPOŻYWCOW W ŁODZI
ZAKUPI:

5 fureonów piekarskich
Zgloe;zenia do Wydz. TechnicznoGospodarczego ul. św. Jerzego 14-16.
telefon 131-69.
11806
OTWARCIE IV MIEJSKIEGO
KĄPIELOWEGO

ZAKŁADU

I

umana będzie za odpowiednią i ws..\azaną lek·

turę dla prawomyślnych obywateli USA. Przecież w Piśmie Sw. mówi się często o miłości

I

bliiniego, o pokoju między ludźmi dohrej woli.
A te pojęcia są - jak wiemy - bardzo nie
w smak dzisiejszym tropicielom ,,komunizmu"
w Stanach Zjednoczonych. Ostatecznie, chyba
tylko mowy miill. Mats'halla i - ceduła giełdowa uznane zostaną za <Jdpowiednią lekiturę dla
w>Spółcz~ego Amerykanina.
Na tle gło·śnych już w całym świecie wyczynów „komisji do badania dz,iałalności antyamerykań5kiej" szczególnej wymowy nabierają fakty, ujawniające nie'ZlWy;kłą pobła±liwość
władz USA w sto>sunk.u do najrozmaitszych re·
akcjonistów i faszystów, za.równo swojskiego,

a co

e1·

I
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nI e

I

I

Trzeba

pamiętać

i o dzieciach

Sz. Ob. Redaktorze!
z obawy przed mrozami. Przecież dziecko ma.
Jestem wdową. Mam 2 małych dzieci, jed le, chociażby do lat 2-ch, powinno otrzymyno liczy za.ledwie 9 miesięcy, a drugie 7 lat. wać jakiś przydział węgloWY. Dziecko trzeba
Mąż mój umarł przed urodzeniem dziecka.
przecież kąpać, trzeba je opierać suszyć bieNadchodzi zima - posiadam tylko jedną kart liznę więc z otrzymywanego węgla nie mokę węglow3,, a zajmuję dużą i zimną izbę. głam nic zaoszczędzić na zimę i dziś to odbieCzemu więc ludzie, posiadający tak samo je- ra mi spokój. Czy nie moinaby jakoś przy
den pokój, mają nieraz 3 lub 4 a nawet I wię· rozdawnictwie węgla uwzgl~dnić też małe
cej kartek węrlowych? Ci mają węgla dość dzieci?
Czytelniczka Głosu Robotniczego
sprzedają go po 1000 zł za korzec, a ja drię
mieszkanka Widzewa

Prawa Lużyczan
Sz. Panie Redaktorze!

około doprowadzenia sieci wodo·
Pragnąłbym poruszyć sprawę, która mi mo
do IV Miejskiego Zakładu Kąpie·
!owego przy ul Kilińskiego Nr 134 zostały cno leży na. sercu, a mianowicie sprawę Łu
zakończone, dzięki czemu Zakład może korzy· życzan.
Ten nasz bratni naród słowiański
stać z wody z wododą!l'u miejskiego.
tyle nacierpiał się w ciągu wieków i tyle prze
W dniu 27 listopada rb. TV Za:dad Kąpie szedł pod niemieckim uciskiem. że czas był
lowy został juź otwarty i rozpnrządza 22 wan- by najwyższy, by teraz nareszcie i on uzyskał
nami. łaźnią rzymską 1 zwykła oraz bdsenem
wolność tak, jak wszystkie inne narody. Chodo pływama.
Zakład jesl czynny ~nnie w godzinach ciaż mY. Polacy, mamy dość własnych trudności 1 kłopotów, pragnąłbym, by nasz rząd
pd 1 do 20.

Roboty

i szkodnictwem

ciągowej

'i

powiedział o tym swoje mocne słowo wobec
obecnej konferencji londyńskiej, gdyż Łużycza.nie są zbyt słabi po wielowiekowej nie·
.
.
woh, by sami zdołah swoje prawa narodowe
wywalczyć.
Myślę, że teraz jest najlepsza
po temu pora.
Edmund Rakowi;ki
tk.icz PZPW Nr 2

Im. Barlickiego

mi pracującymi i
Ludowej.

działają

w

imię

dobra Polski
I. K.

WZwiązkach Zawodowych
OGŁOSZENIE

Referat Higjeny 1 Bezpieczeństwa Pra~
przy Związkach Zawodowych Włókienni
czych Oddział I w Ł,.,d.zi, zawiadamia referen
tów H. B. Pr„ że dnia 10. 12„ 47 r. rozpoczni"
sie' kurs 10-cio dniowy H. P. Pr. organizowany przez Związki Zawodowe V.fłókiennicze
Oddział I w Łodzi przy udziale H. B. Pr. Centralnego Zarządu Przemysłu Włókienniczego
w Łodzi Inspektora Pro.c.y lil Obwodu.
Wszyscy referenci H. B. Pr. i wytype>wani
. na kurs przedstawiciele z Rad Zakładowych
w liczb.ie po jednej osobie z Zakł.ad~ Pr~cv:
proszem. są o bezwlględne staw1en1e się 1
wpłacenie za kurs 500 złotych od słuchacz ,
do Związku zawodowego Włókienniczego Od
dział I w Łodzi, ul. Traugutta 18, pokój 204
dnia 6 i 8. 12. 1947 r. w godz. od 8,30 rano
do godz l 7-ej pp do k.Jerownua referatu
H. B. Pr. tow. Jezie~~kwgo. Za każdego słuchacza kursu H. B. Pr, honoruje zakład pra:y
złotych 500
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BI"ama tranzytowa Polski

Gmiliardów zł. na aktywizacją ok~gu szczecińskiego
Odbudowa

nadbr~eży

i uspławnianie Odry

~l„!al ~::~l..1L.:~~111h„lllH1mi.~:~11!1tL!!~11ll~::~ I

DO B. WIĘZNIOW WIĘZlENIA W ŁODZI
PRZY UL. STERLINGA
W obozie w Dachau został zalf7 y many
Otto BUCHER - strażnik wiezienia przy ul.
Sterlinga w Łodzi w okresie od marca 1940 r.
do stycznia 1945 r.
Wszystkie osoby, które mogą złożyć zeznanie w sprawie w wym. proszone są o zgło
szenie się do biurn Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Łodzi, pl. Dąbrow
skiego 5, pok. 119 w godz. 10-13, tel. 251-217
w. 29.

fale Zalewu Szczecińsk:ego I niejszym punktem jest odbudowa wiel!;!ego odcinek, konieczny przy pierwszych kroka<:h
W wietrzny dz i eń grudniowy.
Wiatr porywi- !J'lOStu w Podjuchach, o trzech przęsłach i i;:on wie.lkiego portu. Już w tej chwili krajowe i
fi ty 1dz1 e od s tron y północno-zachodni ej, n io- stmkcji żelaznej. Praiwdopodobnie jednak za- zagraniczne zakłady, przede wszystkim „Stasąc na swych obmo k ł y ch skrzydłach mg ł ę i gadnienie to zostanie zrealizo wane i uż w cią rachowice" i huta „Pokój"
otrzymały zamódeszcz, któ ryc h tak nie lubią maryfflarze, !l:e gu 1948 r., co przy równocze-snym' odwrako- wienia na budowę nowy-eh dźwigów. Na skuzn o s zą robotn icy portowi,
zatrudnieni przy waniu Odry i O{lbudowv zniszc zonvch wałów tek starań .n~1szej komisji rewindykacyjnej,
prz e~adunku . Zimno wte.dy ludziom na wy- ochronnych w rejonie , Kostrzy•nia · i Słubic i w ramach akcji repa·racyjnej, otrzymamy
b rzezu 1 w porcie szczecińskim. ~~e mn!ej usprawni przelo1t trans-portów weglowych o również pewną ilość: urządzeń portowych.
Jedn ak praca m-u;;i iść: w zwykłym temoie. 150 do 200 procent.
·
Wielki nacisk polożono również na odbuODCZYT.
Każda tona -szybko przeładowanego węgla - na
do.wę naj:waŻill.iejszych magazynów i elewaW sobotę, dnia 6 grudnia br. o godz. 17-ej
obce i .polskie statki - to nowy krok do odODBUDOWA PORTU SZCZECIŃSKIEGO
torów, szczególnie na Wybrzeżu Węglowym i
budowy kraju. Wiedzą o tym doskonale . roRównolegle z usprawnieniem transp0rtu Kapitańskim. Jwi; w tej chwili niemal we w lokalu NOT-u przy ul. Piotrkowskiej 102
botnicy transpor towi, zdaj ąsobie z tego spra- już wiosną 1948 roiku rozpoczni e się remont wszystkich pmnktaoh portu prowadzi się pra- Dyrektor Departamentu Ministerstwa Odbudo
wę w;,zys-cy ludzie portu, od naczelnego tły urządze11 ~lO'rtowych, przezifiaczonych do p~ze- ce .nad odbudową zni'Szczony.ch elewa·torów. wy inż. K Tyszko wygłosi odczyt na temat:
l'ek tor a Urzędu Monskiego - a&: do na iniż ładunku . węgla i innych przetwmów fabrycz- Niektóre z nich już w połoiwie 1948 r. rprzyj- ,,PROBLEMY ODGRUZOWANIA MIAST",
szvd 1, ale najważniejszych ogniw teg'J ,\riel· nych. ·Umowy z na<Szymi są5iadami ;io:udnio- mą w swe przepaściste wnętrza pierwsze prze
kie r, u la1icucha - robo.tników porto ryc'1.
wyimi przewidują dalekv idące ułgi tranzyto- syłki, które potem pójdą w świat, po wełniUWAGA PRACOWNICY PIEKARSCY!
dla
produktów
przemysłowych
i
eksportu
stych
falach
Bałtyk·u.
Związek
Zawodowy Pracowników Przemywe
NA CO PÓJDZIE SZESć MILIARDÓW
CzechosJ.owacji i Węgier. Sz.czecin ma właśJak widzimy, praca nad aktywizacją okrę- słu Spożywczego oddział w Łodzi (Sekcja PieZŁOTYCH
. Akt.ywizacja okręgu szcze.ci1iskJego, pcllny- nie odgry.wać .rolę bramy tranzytowej, więc gu szczecińskiego postępować: będzie jedne- karzy) podaje do wiadomości, że dnia 7. 12.
. sld'na Jako szta•ndarowy obi~, który ma ure- musi jego odbudowa, a raczej całkowita prze- cześnie we wszystkich kiernnkach, tak, że 1947 r. (niedziela) o godzinie 10-tej rano odaln i ć: i przyśpieszyć:
·r ozwój portu szcz ,~ciń budnwa iść: w kierunku największego ruspraw- zsynchronizowane wysiłki, opar.te 111a plano- będzie się zebranie wszystkich pracowników
skiego, pomyślana została 111iez.wykle cieika- nienia przeładunku. Wydobyte z dna Od;y · wym ujęciu, zazębiać: 6ię bądą bez niebez- piekarskich przy ul. Gdańskiej Nr 75.
Obecność wszystkich człon:..ów obowiązkowle i w t.e j chwi.U poddawana jest drobiazgo· i Zaleiwu i odremvntowane dźwigi i urządze- piecznym dłużyzn i luk.
T. Jacek Rolickiwa.
wej analizie w Biurze Planowania. Jak ośw!ad nia portowe stanowić mogą zaledwie drobny
1
czy! na III Zjeżl:lzie Przemysłowym Ziem Od- Hll•lt l 111l " l ' !l .t l ' ł1'11 1 1 1 1l • l111'1 Il i Il l ll ll·l 'l 'll'l ·l''l'lr'M I l1'ł''l'l ' l i' l ' l'l 1 Mtliłl • l"~l • ll"t 11l"M l• ł ' lI1ł1111111I111HIJl"ł' ·M"l ' l'.·1 1 11II11,1,1 1 1 Fł 11f..l l l i"l i l 1 Hf.ił'l ' l l'ł 1 .i M;; H ' l .' ł l' ll 1q11 ' t'll 1l l • l • l.ł ł„l ' l't'tll:M
zyskanych w Szczecinie !kierownik naszej nawy przemysłowej - Minister-sbwo Przemy<.:łu
i Hand~u na ten cel po-stanowiło wyasygnować: 6 miliardów złotych
Przyszłość portu zależy w pierwszym rzę
dzie od ur.uchomienia zniszczonych dżwigów
Komisja Polityczna O.N.Z. uchwaliła wnio-1 stu względy bu;;.i,nessu, zysków 1 docho-1
Stany Zjednoczone i Anglia tolerują i tolei odbudowy inadbrzeża. Już w tej chwili toz- sek delegacji polskiej w sprawie stosunku do dów. Delegat radziecki - Gromyko, przema- rować: chcą nadal rządy gen. Franco, ponieważ
poczęty się prace nad wydobywaniem z dna frankisto.wskiej Hiszpanii. Wniosek jest w swej wiając w ONZ za przyjęciem wniosku pol;;kie- mają w nim dogodnego i uległego partnara.
Odry i Zalewu Szczecińskiego wraków stal- treści łagodny i kompromisowy, chodziło bo- go, wskazał m. in. na postępujący rozwój sto- Handel z Hiszpanią frankistowską przynosi kaków i barek przewozowych, oraz przęseł m"l- wiem o spowodowanie przyjęcia go przez ,iak sunk6w handlowych pomiędzy państwami an- pitalistom anglosaskim pokażne zyiski, nie mó·
stu, co w bardzo wielkim stopniu utrud•nia największą liczbę delegatów. Uchwała po- glosaskimi a frankislowskq Hiszpanią. Według wiąc już nawet o dywidendach, wyci-skanych
poru-szanie się po porcie i niejednokrntnie twierdza więc rezolucję Zgromadzenia General- danych oficjalnych eksport Hiszpanii do USA. z przemysłu hi-szpańskiego, który w wielkiej
wyklucza zawijanie więk-szych jednostek 0 nego O.N.Z. z dnia 12 grudnia 1946 r. co do który w r. 1944 wynosił 14,5 mil. dolarów, już części jest własnością akcjonariuszów zagradużym tonażu.
\'.{ycofania
przedstaw.icieli . dy,plomatyc:z.nych w pierwszych czterech miesiącach br. osiągnął nil!znych. Niewola ludu hisŻpańsk.iego, krwaZ wiosną 1948 r. rozpocznie się praca w narodów zjednoczonych z Madrytu - i wyraża cyfrę 12 mil. dolarów, zaś eksport USA do Hisz wy terror faszy.s towski, morderstwa i egze..1-udwóch .zasadniczych kierunkach:
odbudowa przekonanie, że Rada Bezpiecz;eństwa wykona panii - z 27 mil. dol. w r. 1944 wzrósł w cią- cje, dokonywane na patriotach i demokratach
nadbrzeży i uspławnienie Odry oraz rozbudo- włożoD;e na 1'.ią zo~.owiązania, jeżeli uzna, że gu pi~rw.szych czterech miesi.ęcy b~. do 1.3 m~l, Hi-szpa.nii - to ni.e są względy, nad którymi
wa szczecińskiego węzła kolejowego.
sytu·a cia w H1szpanu tego wymaga.
dolarow. W podobny sposob zw1ęk.sza3ą się zastanawiać by się miała „moralność" kapitnPrze.d e wszystkim transport ulegnie w ciąPomimo tej kompromisowości wniosku pol- slale obroty handlowe i:iomiędzy Hiszpanią a lu, moralność: czcicieli złotego cieka, dla któgu wiosny znacznemu wzrostowi. w tej chwi- skiego ,delegacja USA zajęła wobec niego bar- Wielką Brytanią. ·
rych zysk jest prawem najwyższym.
B. D.
li końcowe prace przy odbudowie dwóch mo- dzo dziwne stanowisko: głosowała mianowicie
stów kolejowych przeszikadzają w wykorzy- przeciwko potwierdzeniu zeszłorocznej uchwasta•niu trakcji iko1ejowej w odpowiednim sto- ły ONZ, a co do C·ałości wniosku - wstrzypniu do nasilenia i- zapotrzebowania. W tej mała -się od głosowania. Innymi słowy, Stany
chwili przeprowadza się o'Stateczne studia Zjednoczone zaprzeczyły obecnie dawnej rezoprzed uruchomieniem wie1kiej magistrali wę- lucji, za którą głosowały rok temu. Kierowniglowe.j, z.bliżającej Szczecin do węglonośnych kom dzisiejszej polityki USA milszy jest CauW dniu wczorajszym w OkręgoWym SąPoczątkowo Globa nie przyznawał się de
poklaGl,ów Górnego i Dolnego Slqska. Ta bar- dillo, niż republika, ale - ich sympatie nie -są dzie Karnym odbył ·się proces :r.lichała Głoby, .winy, twierdząc, że jest obywatelem sowiec.dzo :wa,vna _gospodarczo linia kolejowa bęcłz'e bynajmniej plato-nia:ne i nie ideologfa gra w
Biaforusina ,kióry w czasie okupacji, jako kim.
biegla z .Wro~ławia :przez Kostrzyin i Podju- tej sprawie rolę decydującą.
członek SD był wachmanem w jednym z najNa rozprawie świadkowie stwierdzili, że
ohy na przestrzeni 538 km. Już wiosną roku
· Linię postępowania państw anglosaskich, a
bestialprzyszłego rozpocznie się odbudowa zniszczo- . zwłaszcza USA wobec· faoszyzmu hiszpańskiego - straszniejszych obozów, w Kołdyszewie pod Głoba brał udzial we wszystkich
stwach, jakie odbywały się na terenie obozu.
'.lych mostów na tej trasie, przy czym naj-,vaż· f określają względy bardzo realistyczne, po pre- Baranowiczami.
Po wyzwoleniu Głoba zmienił nazwisko w likwidacji ludności polskiej, ukraińskiej,
na Włodarczyk i osiadł w jednym z miaste- rosyjskiej i żydowskiej i należał do najstraszczek na Dolnym śląsku jako urzędnik Zarzą- niejszej grupy sadystów na terenie Koldyszedu Miejskiego.
wa.
Pewnego dnia przyjechał służbowo do ŁoSąd pod przewodnictwem sędziego GrQchol
dzi i został rozpoz:iany prz~z grupę repatrian-1 skiego s~azał Głobę na karę śmie~ci.
tów zza Buga, ktorzy znali Głobę z obozu.
Oskarzał prokurator Bronowski.
.
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Faszystowski oprawca

skazany na

mrota (102 proc.). Tkalnia „A" (113,Z
proc.) pokonała znowu tkalnię „B" (102,2
proc.).
W PZPB Nr 4 („ósemki" aulomatycz
ne) na czoło wysunęły się Anna Jeziorska (150,1 proc.)
Zofia Golic (150,
proc.).
W PZPB Nr 6 w przędzalni wyróż
niły się: Eugenia Nieborak (153,8 proc.},
'!tanislawa Szydłowska (151,7 proc.),
Kazimiera Urbaniak (151,5 proc.), Genowefa Olejniczak (149,9 proc.) i Helena
.Jagielska (149,7 proc.).
Majster Grzelak z pierwszej zmiany
(137,8 proc.) wyprzedził Bogdańskiego
z drugiej zmiany (137,2 proc.), a Mań
kut (135,4 proc.) Pacholaka (134,6 proc.).
We współzawodnictwie „szóstek" wy
przedziła Józefa Rajska (159,7 proc.) Janinę Szczepaniak
(145,8 proc.),
.,czwórkach" Leokadia Gniotek
iiroc.) Stanisławę Żyrkowską
proc.).
W PZPB Nr 7 w przędzalni (780 wrze
cion) odznaczyły się Kornelia Nowak
(162,8 proc.) I Władysława. Jochim
(162,1 proc.), a w tka.In! („czwórki") Stanisława Piotrowska (157,3 proc.). Franciszek Kopacz uzyska.I również 157,3
11roc.
W PZPB Nr 8 wyróżniły się w przę
dzalni (trzy strony) Helena Stolenwerk
(156 proc.) i Helena Bugajna (143 proc.),
a w tkalni („czwórki") Maria Klimczak
Zespół majstra źr·ódlaka, który wy- (198
proc.) i Stanisław Stępień (i79
zwał do współzawodnictwa załogę ko- proc.)
palni Generał Zawadzki wykonał swe
w PZPB Nr 9 czołowe miejsca zazadanie w listopadzie w 105 llroc.
jęły w przędzalni: Antonina SypniewW PZPB Nr 3 we współzawodnic- ska. (164,8 proc.) i Sabina Bielak (141
twie „czwórek" uzyskały: Maria Grze- pr·oc.). W tkalni na „szóstka.eh": Jólak 188 proc., a Bronisława i\Iatczak zef Zakrzewski (134,2 proc.), Apolonia
177 proc. normy.
Leśniewicz (133,4 1>roc.) i Józef CieślińMajster Tomczak (130,6 proc.) wy-1 ski (122,l proc.), a na .,czwórkach" Edprzeclził Człapińskiego (127.2 proc.), a warda Kamińska (155,7 proc.) i Maria
salowy Szelest (108 proc.) salowego Ma- Błaszczyk (153,2 proc.).
We

TEATRY
I

współzawodnictwie

tkaczy prana sześciu krosnach w PZPB
Nr 1 najlepszy rezultat dnia osiągnęła
Maria Pyziak (175,2 proc.). Następne
miejsca zajęły: Halina. Lipińska (169,'>
proc.), Genowefa Korzeniowska (167,7
proc.), Helena Rybak (160,3 proc.) i Wła
dysława Jarosik (160.5 proc.). Na „czwór
kach" uzyskały: Aniela Wabczyńska
171,9 proc., a Regina Ber 143,2 proc.
We współzawodnictwie zespołowym
pokonał Stolarz Zygmunt (117,4 proc.)
Stolarza Stefa.na (111,8 proc.), a Kibler
(121,4 proc.), Engla (119 proc.).
W przędzalni cienkoprzędnej pierwsze miejsca uzyskały: Marta Dercdas
(150,8 proc.), Stefania Kamińska (150,8
proc.), Zofia Baranek (149,2 proc.), Michalina Kamińska (147,6 proc.) i Zofia
Zaręba (147,9 proc.).
W przędzalni odpadkowej wykona!
lgnacy Myszkowski swe zadanie dzienne w 164,3 proc., a Ignacy Nowacki w
163,3 proc.
W PZPB Nr 2 w przęclzalni wykonała Genowefa. Strzała
(4 strony) 138,9
proc. normy, a Irena Komasiak 13 strony) 140,l proc. W tkalni wyróżniły się
na „szóstkach": Aniela Zachariasz
023,4 proc.), Bronisław Ciula (122 proc.)
i Irena Drzewiecka (119 proc.), a na
„czwórkach": Halina Płachta (165.8
1n·oc. i Zofia Rogut (150,6 proc.).

śmierć

cujących

PANSTWOWY TEATR WOJSKA POLSKIEGO
Dziś o godz. 19 „Burza'· Szekspira, której
inscenizacja pomysłu Leona Schillera i oprawa sceniczna Wł. Daszewskiego zdobyły na- I
grodę na konkursie szekspirowskim. Malownicze widowisko zdobi mtJzyka Vv. Raczkowskie
go, T . Kiesewettera i K. '\A/iłkomirskiego.
Chór i balet w układzie J. Hryniewickie).
Mistrz Adwentowi-:z wysuwa się na czoło obsady, którą tworzą: J. Węgrzyn, R. Hanin,
L. Pietraszkiewicz, M. Górecka, M. Welanek,
L. Kozłowski, J. \!1Jasilewsk1, Z. Lubelski, S.
Łapiński, K. Pągowski, W. Pilarski, T. Woź
niak, J. Łodyńskt, J. Ko~tecki.
TEATR POWSZECHNY TUR
Dziś dwa przedstawienia „Fircyka w zalotach" - wszystkie bilety sprzedane.
Passe-partout nieważne.
NAJBLIŻSZE PREMIERY
PA~STW. TEATRU
W. P. i TEATRU POWSZECHNEGO
Państw. Teatr W.P. przygotowuje na sobotę dn. 13 bm. jedną z najciekawszych sztuk
francuskich, poświęconych problemQwi Ruchu
Oporu. Jest to z ~vyjątkowy.m powodzeniem
grany w Paryżu i na wszystkich scenach
europejskich utwór wybitnego awangardysty
Armanda Salacrou p. t. „Noce gniewu"
(„Nuits de colere").
Nawskroś
oryginalna
technika sceniczna aktualne zagadnienie polity-:;zno-psychologicżne (dyskusja między francuskimi opnrtun•stami mie<:7czai1slr.J.mi a pr-'!d
stawicielami ruchu zbrojnego). ostro postawiony problem zdrady patriotycznej, sprawiają,
Kino „WŁOKNIARZ"
Zawadzka 16
Pocz. godz. 17-ta

że premiera ,,Nocy gniewu" zapo-wiada srę jako nowe zdarzenie w naszym życiu teatrfilnym. Role główne spoczywają w ręku: B. Lud
wiżanki, Z. Życzkowskiej, T. Woźniaką, W.
Hańczy, K
Wilamowskiego, A. Łapi-:::tiego,
A Possarta, Z. Salaburskiego, Z. Szymańskie
go i J. vV'asilewskiego. Sztukę opracował jeden z czołowych reżyserów młodszej ge:iieracji Józef Wyszomirski. Dekoracje Ottona
Axera.

Teatr Powszechny wystąpi we środę dn.
10 b. m. z premierą niestarzejącej się nigdy
komedii Fredry ,,Damy i Huzary". Ten czarujący klejnot naszej klasycznej dramaturgii,
w którym Fredro daje się poznać jako kapitalny realist'a, tworzą-: zarazem arcydzieło komedii obyczajowej, pisane jędrną prozą, a pl'O
mieniujące wesołością i dowcipem, wystawione będzie w reżyserii Zofii Modrzewskiej, w
dekoracjach Jana Rybkowskiego. Obsadę tworzą: B. Bronowska, H. Pnchniewska, H. Tabor
ska, M. Seroczyńska, S. Domańska, M, Kozier
ska, K. Salaburska, z. Skrzeszewska, F. Żu
kowski, W. Kaczmarski, K. Pągowski, W. Pilarski, J. Warmiński, J. Kłosiński i L. Ordon.
Teatr KAMERALNY D.ż. o g. 19,15 „Amfitrion 311".
Teatr ,,8'i'.RENA" o g. 19,30 „Wgląd w Rząd".
Teatr „OSA" o g. 19,30 „Pierwsze Żądła".
Sala Teatr. Domu Kult. o g. 19,15 „Suita Cyga1iska".
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'Emocjonujący

Film Produkcji

Amerykańskiej

Kino „BAŁTYK"
Narutowicza 20
Pocz. godz. 17 ,30

ZNAK ZORRO .
W rolach

głównych:

Reżyser:

LINDA DARNELl
TYRONE POWER
Bilety

bezpłatne

i passe-partout

Rouhen Mamoulian

Wytwórnia: 20th Century Fex.
Własność: MPEA
ważne

od wtorku 9 grudnia.
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Piątek,
Dz.iiś:

5 grudnia 1947
Sabby Op.

Wtrosce ozdrowie 'społeczeństwa

,ansza

Prace nad

Te efony

poprawą

Lata okupacji, pracy ponad siły, więzień,
Komenda MO 16-62.
obozów l 111iedostatku - pozostawiły na zdro·
Miejskie Pogotowie Ratunl<owe ł Straż wiu polskiego spoleczeństwa niezatarte ślady.
Pożarna 21-77
To też przed Ministerstwem Zdrowia stanęło
olbrzymie zadanie: poprawić ogólny slon
Informacja Pocztowa - 12-11
Inform. kolej. i biuro podróży „Orbis" zdrowotny naszego narodu.
Osta•tnio w celu podniesienia poziomu lecztel. 12-95.
nictwa w zakładach leczniczych - Ministerstwo Zdrowia u5tan0wiło nadzór fachowo -le·
Dyżury aptek
lwrskl nad działalnością l!'!czniczą tych zakła
Od clnia 30 listopada do dnia 7 grudnia dów. Nadzór ten spełniać będą konsultanci,
br . dyżuruje apteka mgr. Sumińskiego, powołani przez ministra Zdmwia spośród profesorów, docentów i adiunktów szkół akadePlac Kilińskiego 4.
mickich oraz ordynatorów szpitali publicznych.
air
Do najważniejszych zadań konsultantów
Dnia 5 grudnia br. o ~<lzinie 19,15 należeć będzie badanie metod leczniczych i
;,Domek trzech dziewcząt" - op.eretka operacyjnych, stosowanych na oddziałach

T

Miejski

w trzech akta-eh.

___

Prze<lsfawien1e no•r·
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malne.
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KALISKI

warunków lecznictwa w Polsce

I

sxpitalnych. zaznajamianie ordynu1ących leka· 1 io 200.000 osób, w tym zaszczepionych s~cz~
rzy 1 nowymi metodami leczniczymi i opera· p10nką przeciwgruźliczą 50 OOO przedi;
cyjnymi, rozwiązywanie wątpliwości diagno· wszystkim młodzieży szkolnej i robotnicze]
stycznych i'1
J V\'arszawy. Sosnowca itd.
W ramach umowy polsko • norweskte} nad·
Ministerstwo Zdrow•a .zapro 1 ektowało no·
szedł ostatnio do Pols.ki większy
transport we bazy, skąd :ozszerzac się będzie. akcia
twnu,
teqo ważnego środka leczniczego dla s~czep1~nna . . ObJęte tą pracą. będą obecnie
naszvch wycll•ńnonyrh dzieci.
rowniez Gdansk .- ze szcz.egolnym .u''.'Z'.Jl~~
UbezpieczQ/nia Społeczna otrzyma ogólern memem pot:zeb sw1ata. pracy, oraz Łodz z ca·
200 ton trnnu, co pozwoli Je/ zaopatrzyć w ten lym woiewodztwem łodzk1m.
lek dzieci świata pracy. Po zaopatrzeniu w
Opracowr.vane są w chwili obecnej wy·
dodatkowe ilości tranu wszystkie Poradnie dla t.yczne w zakresie rozmieszczenia oraz . rozMatki i Dziecka - część tranu zostame raz- miaru szpila/i w Polsce. Jak wiadomo - po·
prowadzona na rynek kClmercvjny po przez siadamy zbyt małą ilość szpitali, a te. które
istnieją, nie mają wystarcza iącej ilości łożek.
apteki, w cenie 150 złotych za 0,25 kg.
Jeśl! chodzi o ważną akcję walki z gruźli- urządzeń itp.
cą, w którei pomaga nam Dania, to w ciągu
Jeszcze przed ''lojną stan naszego ezpitalosta'mch sześciu miesięcy zbadanych zosta· nictwa nie był zadawalający. zniszc:enia wojenne i dewastacja okupanta
dokonały
reszty.
Nc:jniższą jednostką szpitalną będzie obec·
nie izba chorych w gminnych ośrodkach zdro·
wia. Dążeniem władż służby zdrowia 1esl zarz,emieślnicy i osoby prowa<lrnce "'ar- Clpatrzeme tych izb chorych w taką ilość łó
E.ztaty rzs.;mieślnicze, bez nględu na to żek. aby jedno wypadało na każdy tysiąc
mieszkańców.
lzby chorych posiadać będą
czy posiadają karty rzemieślnicze, czy trzy
oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny i po·
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Rejeslracia rzemiosła

Ki n a

Zarząd

Powiatowego

Związku

Ce·

Kino 11Stylowy" wyświ-etla· film pro- chów w Kaliszu podaje do wiadomości,

dukcji radzieckiej pt. „My z Kronszta· że począwszy od dnia 1 grudnia br. biudtu" i kronikę.
„
. . ro związku, przy uL Piekar6kiej 1.3, za- te~ ~z kart. D.o zgłos:enia nalezy przed łożniczy.
„Bałtyk" film produkcji francuskteJ łatwia sprawy związane z wykonaniem klzyc kartę re1€stracy1ną
Szpitale powiat0„·e i miejskie miast wypt. „Baryłeczka".
·
rozporządzenia o ohowiązku zawiado-1
Powiatowy Związek Cechów dzielonyrh. lirzących pomżej 50 OOO m1e$2L-a11ców. będą miały dwa łóżka na każdy tysiąc
Kino „WolnośćH wyświ.etla film pro· mienia o prowadzeniu rzemiosła. Obo-1
w Kaliszu.
mieszkańców.
Będą one poslad;iły oddziały:
1wiązkowi zgłoszenia podlegają wszyscy
aukcji radzieckiej „BłyskaWica",
--- wewnętrzny,
chirurgiczny, pediatryczny. pó·
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Zarząd wojew.ód~i. Towarzystwa Przyja-1 staraniem zarządu wojewódzkiego StronnicPolsko-Radz1eckteJ, w roku szkolnym twa Ludowego. Na akademię przybył minister

Kultury 1 Sztuki_ Dybowski w przemówie.
.
..
.
mu swym przedstawił on h1stonę ruchu chłop
skiego oraz zobrazował dokonane w rezultacie wielkich przemian historycznych reformy
społeczne w Polsce Ludowej
Minister omówił genezę i kulisy ucieczki skompromltowanego byłego prezesa PSL - Mikołajczyka,
wykazując dobitnie jego antypaństwową i an
tynarodową robotę. Okrzykami oburzenia przy

1947-48, organizuje w Poznaniu i miastach
powiatowych woj. pozn11ńskiego wykłady po
wszechne 0 bogatej tematyce z życia Związku
Radzieckiego. W ramach wykładów powszech
nych. których kierownictwo spoczywa w rękach wybitnego znawcr zagadnień rosyjskich
prof. dr. E. Frankowskiego - zostało wygłoszone kilkam1ście prelekcji z zakresu historii,
geografii, literatury i prawa Związku Radzieckiego.

•

Z okazji 40-lecia „Zarania" odbyła się w
Poznaniu uroczysta akademia, zorganizowana

Kronika
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Skazanie notorycznego

Znanym ze swej energ1 I ofiarnej pra
cy organom MO w Kaliszu udało się
schwytać złodziei, którzy w lutym br.
skradli z magazynów PSS papierosy amerykańskie na sumę około pół miliio·
na złotych .
Sprawcami kradzieży okazali się
d\Yaj pracownicy PSS - Marucha Tadeusz, zam ul Czaskowskiej 4 i Marczak Roman - ul ą Maja 4.
Paserem, który skradzione papierooy
od złodziei na·byl jest Zetko Stanisław,
zamieszkały przy ul. Parczewskiego 22.

złodzieła

Wyrokiem Sądu Okręgo\\'ego w Kaliszu został skazany na karę dwu lat wię
zienia i pozbawi·enfo praw honorowych
na lat trzy - 6Chwytany na gorącym uczynku kradzieży mieszkaniowej z wla·
mani€m, notoryc·zny złodziei Pawelczyk
Feliks. Złodzieja sch\Yytał na gorącym
u:::zynku właściciel mieszkania Józef
Kępa.

Zarząd

omun1- at

jęli

zebram

chłopi wiadomość

o ukryciu przez
dokumentu w sprawie naszych
granic zachodnich.
W uchwalone] rezolucji chłopi wielkopolsc:i<
stwierdzają, ŻP Stronnictwo Ludowe jest jedynym prawowitym spadkobiercą i gwarantem realizacji głoszonego przed 40-tu laty hasła: „Ziemia, wiedza i władza dla ludu".
Na zakończenie rezolucji zebrani wvrażają
uznanie dla polityki naczelnych władz Stronnictwa Ludowego.
Mikołajczyka

·1icyina
Do wykrycia złodziei przyczynił się
nocny napad bandycki, dokonany przy
ul. Nowy Swiat; w którym .Marucha
brał czynny udział

*

*

Kasprzak Wincenty lat 38. z.amieszka
ły w Plewnl, gmina Ceków, jadąc rowe·
rem na trasi·e Kalisz - Turek został na
jechany przez samochód ciężarowy.
Kasprzak w stanie ciężkim został przewieziony do szpitala w Kaliszu, gdzoie po
kilku godzinach 7akończył życie .

~~~~~~~~~

Samobójstwo w falach Prosny

.Miej.ski Wydział Aprowizacji
w Kaliszu wzywa ,,,·szystkie instytucje
W Jastrzębnikach, pow. kalis~i1 ego, samobójstwa, a p-onieważ brakło jej wii urzędy, którym przesłano do wypełnie znaleziono wyrzucone przez fale Pro&ny docznie odwagi, przewiązała sobie oczy
nia kwestionarius.ze na zaopatrzenie w zwkiki niez.na:nej kobiety z oczami prze- pr7ed desperackim krokiem . Dochodze·
opał dla ogrzewania bud.'nków, do bez- wiązanymi chustką. ~edlug z.eznań lud- nie \V sprawie. ustalenia personaliów dezwłocznego
składania
wypełnionych ności d.enatka od dłuzszego czasu s.zu- natki prowadzi MO.
kwestionariuszy w Centrali Węglowej kala diogodnego miejsca dla popełnienia 1
---"' Kaliszu. Nadmioen:a się. że instytucje;
_
_
•
które nie złożą odnośnych kwestionariu
przecI~gruz
szy w terminie d-0 dnia 6 grudnia - nie
.
.
.
t
będa U\"zg'. cdnione w przydziale opalu
Dnia 2 bm. odbylo się po~ pr2'~wo?1111c
Ustalono, że wszy6cy lekarze pra 1< ynla oarzc'\\ 3 ~:e sw eh lokali
hnm wicep·rezyde~ta Stancz~k1ew1cz~ kujący nia .terenie miasta Ka.Jis2'a za. P?·
0
y Zarząd Miejski
w Ratuszu zebra-~1·~ ": sp.raw11e „Dnt more~ ~pec3alnyc~ pogada nek ?ędą uswt~
Wydział A roWizacji. prz.eciwgruźliczych 1ak1e s1~ odbędą na dam ta I: społecz-ens~wo o. tej. straszn~J
p
terenie całej Pols.ki w cza&1e od 14 do cho.rob1-e społecznej, podagc 1eclnoczes1nie sposoby Jej zaip1obieganń1a.
---24 bm.

_
11cze

Dni

1·

1

N~ straży po~skości
Jak na' informują, w dniach 7 i 8 grud
br. odbędzie się w Poznaniu dwul!<)WY
zjazd delegatów Polskiego
· . 1·1:pku Zachodniego. Celem zjazdu jest
· ·hwalenie deklaracji ideowej, statutu
' reaulaminu. Przy okazji odbędzie się
l Ś\~ięcenie i przekazanie Zarządowi
c ·lównemu PZZ - sztandaru. W obra,1 i ch mają wziąć udział dostojnicy pań
: rtwowi, między innymi wiceministe1
Ziem Odzyskanych. - Józef Dubiel, który wygłosi referat na temat: „Rola PZZ
w Polsce". W niedzielę de.legaci wezmą
urlział w uroczystym przedstawieniu
Ad.
' Halki" w Teatrze Wielkim".
- ia

"

łożniczy, gruźliczy, zakaźny i
skórno-weneryrzny oraz aptekę.
Na oddziałach gruźlirzych przyjmowani
będą chorzy,
którzy nie moga być od razu
umieszczeni w ~11natoriach. a ktorych pozostawierue w domu połączone jest z niebezpieczeństwem zakażenia otoczema.
Szpitale powiatowe praco;wać będą w ści·
słym
kontakcie z powiatowymi ośrodkami
zdrowia i ze sta<'."Jami przetaczania krwi
Szpitale wo1ewódzk1e 1 miejskie miast wy·
dzielonych z liczbą mieszkańców, przekracza·
jących 50.000,
posiadać powinny po 4 łóżka
na każdy tysiąc mieszkańców, szpitale w miastach umwersyteck1ch - 9 łóżek, a w War·
szawle - IO łóżek na tysiąc mieszkańców.
Szpitale te będą posiadały oddziały: wewnętrzne (z nowotworami), chirurgicz.ne (z chi
rurgią urazową) . pediatryczne, położniczo-gi·
neko!on -zqe, ps_ych1atryczne. gruźlicze szpi·
talne ł sanatoryjne~ okulistyczne, laryngologiczne, neuro!oqiczne i urologiczne, zakaźne,
skórno·weneryczne 1 rekonwalescenckie poza
0brębem szpttala.
Ta reforma szpitalnictwa niewątoliwie przy·
czyni się w dużym stopniu do -podniesienia
stanu zdrowotności naszego społeczeństwa,
któremu zapewni się lepszą pomoc lekarską .
Przyczynią się do tej sprawy również rosnące stale kadry młodych lekarzy. których
taki brak ,szczególniej na wsi dotychczas vdczuw~ my
Przyczyni się ł wzrost dobrohvtu
szerokich mas, będący stalą troską rządu Pol·
ski Ludowej, oraz upowszechnienie podstawowych zasad higieny. nad cżym pracują orga·
nizacje młodzieżowe, Związki Zawodowe. Liga Kobiet Itp.
Bgr.

KOMUNIKAT
I-go

Urzędu

Skarbowego w Kaliszu /

Wobec ukazania się w Dzienniku U.
R. P. Nr. 71 stawek opłat na zezwoleni1a
na prowadzenie przedsiębiorstw przemy
słowych, rzemieślnkzych i zaw~d~w
wo1nych ora2' wobec ustalenia termmow
tych opłat dla przemysłu do dnia 10. 12.
47 r„ dla rzemiosł do 20. 12. 47 r:, dla
zawodów wolnych do dnia 30. 12. 47 r.
wzywa się wszystkich wyżej zaintereso
wanych do uiszczenia tych opłat w ka·
sie tutejszego Ur7ędu Skarbowego co-

dziennie za wyjątkiem niedziel ~ świąt
od 8 rano do 13 w południe.
. Jednocześnie Ziawiadamia się zainte·
resowanych płatników, że wszelkkh in·
formacji odnośnie opiat udziela się codziennie w pokoju Nr. 10 tutejszego
Urzędu ul. Kośduszki 12, I piętro w cza
sie od 8 - 13.
Naczelnik Urzędu
Zbigniew Kaczmarek.

lra~tory l [m~oiłowalii
W ramach umowy handlowej z Cze.

cho.slowacją, nadchodzą

do Po'sk1 traktory typu „Zetor", o mocy 25 HP Ogółem do końca rb. otrzymamy 300 trak
torów czeskich. Przeznaczone są one w myśl uchwały Komitetu Eko1ximicznego Rady Ministrów - dla o$rodkót
maszyn rolniczych ptzy gminny··h spół·
dzielniach Związku Samopomc-cy Chlo(
ski1ej na Ziemiach Odzyskanych
I~
sztuk otrzyma woj. wrocławskie i 20(
woj. SZC7ecińskie. Transporty tr;il.' r )"
po przybyciu do kraju krerowane są de
warsztatu okręgowego Technicznej Ob·
sługi Rolnictwa w Komprachcicach n'
Sląsku, gdzie pr·rl kierow11;ctwf'm in~tru~
torów czechosk11vackich o·J!1ywa si~
szkolenie obsługi traktoro\\'ej.
Ceny
W

ogłoszeń

GŁOSIE

KALISKIM

za tekstem
do
od
od
od

70 mm
71-120 mm
121-200 mm
201-300 mm
powyżej 300 mm

........

30
45
60
75
90

Nekr.
25
40
55
65
85

Drobne
25 zł za wy
raz Poszuk.
pracy 15 zl
za Wyraz

---------------------:~~~~~~~~~~~--------~----~--~~------Wyd a wca: Miejski i Powiatowy Komltet
PPR w Xal~szu. Redakcja 1 Adm!nistracjo Kalisz, Al. Marsz Stalinca 17, tel. 10-26. Tel. nocny 11-10. Godzfn
v prz"i""t R · ~ · • ,, r..:acz. 18-19,
Sekretariat: la-:.J"'
.Zakł. Grai Sp. Wvd.. „Pras„ ''"17. żwirki t'I.
o - 019580

~tr.

8

-- .. -

GL0S

Z żqeia Partii

3Y

Ze !!iportu

ODPRAWA SEKRETARZY
GORNEJ-PRAWEJ
Dziś o godzinie 17-ej w lokalu własnym
,lrzy ul. Czerwonej 3 odbędzie się odprawa se
kretarzy wszystkich kół Górnej-Prawej,

Nowa ofiara pięści Louis;
miał ciężkie życie

Joe W alcoll

UWAGA SEKRETARZE KOŁ DZIELNICY

i Lou~sa na ... deskach

BAŁUT.

Dziś o godzinie 18-ej

Nr.

lokalu własnym
Dzisiaj nad ranem pięściarski mistrz świa
przy ul. Zgierskiej 71 odbędzie się odprawa
ta fzawodo -.vv) w. ciężk i ej murzyn Joe Louis
sekretarzy wszystkich kół Bałut.
stoczył walkę w obronie swego tytuł u z Joe
ZEBRANIA KOŁ PPR
Walcottem, również murz y nem. Spotkanie to
• W dniu dzisiejszym odbędą się ze!}rania zos l;i;lo ro zegrane w Now ym Jorku, w słynnej
kol w następujących fabrykach i instytucjach: hali Madis.son Square Garden.
Była to 9-ta walka Lriui.sa w obronie sweRUDA PABIANICKA
go tytułu. Os!atni raz mistrz •iwi. ata walczy!
O godz. 16-ej Sp-Ołdzielnia Spożywców. O o mis•trzostwo 7 Amerykaninem wioski.ego po
Tarni Mauriello, którego znogodz. 15-ej Starostwo Porudniowe. o g!l'f.lz. ".!hodzenia kautował w I-ej rundzie.
17-ej Kołu terenowe,
Mecz z v\/alcottem, mim0, io. f~ c h0w c y nie
WIDZEW
dawali tPmu ostatn iemu żaclnych ooważn i eJ
O godz. 14-ej f. „\Varszawski". O godz:. Gzych szans n11 zwycięstwo W?hurl:>: i ł w
16-ej f. „Busz", robotnicy podwórzowi prze-' św i ec; e >Sportowy m b. wk•lkiP 7. il in te re<;ow11wijalnia - zmiana I PZPB Nr s.
'
nie. Kim jest Joe Walcott? Hisforia fpgo pię
śdarza przyipomina nam J. J. Braddork11, któGO~NA
ry ipodobnie, jak Wa1kott był przez wiP\P lnt
O 9odz. 13,30 tkalnia
zmiana II PZPB
Nr 17, przędzalnia II zmiana PZPB Nr 17. O bez sławy i tytułu, aż do CZ 'lFU, 9dv po ko -i2ł
godz. 15-ej robotnicy dniówkowi PZPB Nr 7. Maksa Baera.
Walcott na począ~ku swej k"łr"PrY hokser- j
Joe Lo!1's i Joe Walcott pocipis ujq konlrala.
GORNA-PRAWA
ski·ej miał ba-rdzo ciężkie życi e : Był on 6par-1
,
O godz. 13,30 PZPW Nr 5 - koło I PZPW ring - partnerem lepszyrh pięśr i ~ ""7Y 7awo- ; zwyc:ęstwie nad Louisem i pHnie trenował w jest j erl ri\ m z tych nielicznych bokserów,
Nr 4 koła - 6, 7, 8 i 9. O godz. 15,30 PZPW dowych i o.trzymywał za. walkę od 5 rlo 25 ; ohri7'e trenil,gowym w Grenloch - New Jer- któ :-Z \' „r," · ' i" Joe Louisa na deskach. Było
to w tym cz as~e. gdy WakoU był treniP,.goNr 1 - k?ło 2, Tkalnia Nr 12 -koło 1, ogól- dolarów. Poza tym robił wszystko, aby utrzy- i sey.
ne zebrame wszystkich kół PZPO im. Strzel- mać 5ię przy życiu. W hoksie n ie nsiąanął ,. .Jest" ,rzeczą bardzo ciekawą, co szczególnie mo w yp1 na rtn e:-em Loui•sa przed jego spotkaczyka.
żadn y ch sukcesów i wkrr'· ''"" zn· 0 d1 ę<:r1n ,· rl-o rno podkreśln pr~sa amerykańska, że \\'akott n iem z ' ' 'sem Schme1ingiem.
w

SRODMIEJSKA-LEWA
O godz. 14-ej PZPB Nr 4 - kolo III
d.ek koniekcyjny Nr 4 - koło 4. O godz.
f. „Reisfeld", K.E.Ł. - koło 1 i 12. O
15,~0 f. „Alt". O godz 13,30 „Karchof" i
striak" koło I. O godz. 10-ej rano
cowntcy Kin - Chojny.

~~sport~ enucił ~ =pe~e. Póin~j ~-1--~---~----~------~------------~--------

ośro

16-ej
god..:.
„LuPra-

SROOMIESCIE
O godz. 14ej f, „Lewin". O godz. 16-ej
Centrala Zbytu Maszyn Rolniczych, C. H.
Przem. Chem. Drukarnia Wojskowa, f. „Schotern". O godz. .15-ej C. H. Przem. Elektr.,
PAP. O godz, 15,30 PUR. O godz. 17-ej „Praca".
STAROMIEJSKA
. o. !!odz. ~4-ej odprawa sekretarzy i dziesiętmkow
koł
oddziałowych
PZPB Nr 2.
O godz. 16-ej Fabryka Nr 35 - koło 2 i 3
C.M.M.O., Fabryka Lin i Powrozów. f „Rasik"'.
f. „Kapnścińsk:i" 1 „Sakwa", Ol. Szk. Rol.
W.ych. O godz, 15,30 Urząd Wojew. Bud. Gosp.
BAŁUTY

łu

O godz. 11-ej posiedzenie Zarządu Wydzia
Kobiecego.

~~~~:ł~~~~a~~że~.~fiłoj~:~.:.kil~~~~~i~dzi
je~~> Kto. i
'W okresie „po·s uch1
hoks~.0.1, wa,g1 c 1 ęzk,eJ I

w USA, przypomn.inł go sobie meneżer .Tohns?n i ,wyciągnął" na światło d7.i e~ne. Komi~
sia Bokse1"5ka po-czątkowo me chciała wyda, c;
mu licencji, uważaią<:, że Walco t t jest za >S!ary. Wprawdzie o·fkjalniP. mówi s.ię1 że ma
on tyle lat co Louis, a więc 33, iPrfoak wtajemniczeni twierdzą, że jest on o 10 lat star:
szy od obecnego mistrza świ11ta.
Wal:::oht :rozpcczC'f~ drngą swą karierę w
1945 r. Pierwszą swą "T a lkę z J. Sancl e ~sr•m
wygral przez k. o. Nas t ęp nie koiejno zwyciężył: Joe Ba,ksi, E, Ray'a, J. Mal<sima, Lee
Oma, J. Bivnisa, O. Sheppa·rdn i T. Gomeza.
Zwycięstwo
nad tak dobrym p:ęśc : arzem,
jak Joe Baks1 przyniosło mu świafową popular!'.ość i sławę. Obecnie Walcott „marzył" o
. -- ···-~

-

sport w Z

.
I!.!!,

Piłkarstwo

WSPOLNE

gdzie

sędziować
.
, będżie

Wydział Spraw Sędziowskich PZB wyzna-,

Icr.ył

gru~11ia

strzos ,wo Polski w boksie na·iaępuiące koffi.1-,
sie sędz1owskic:
ZKS Odra· (Sz<:zecin) Stella (Gniezno)
w Szczecinie: w ri..u.gu Snowa<:ki (Gdańsk),
na :punkty Lew·ic.ki (Pomcne). .Burandt (Gdaris•k) i Ziemba (Wrocław).
KS Warta (Poznań) - WKS Lublinianka,
w Poznaniu: w ringu Federowicz (Sląsk). na
punkty Kugacz (Pomorze), Kurzaj (Szczecin).
Tkacz (Sląsk).
TS Wisła (Kraków) Gryf (Toruń) w
w Krakowie: w ri.ngu Zapłatka · (Sląsk), n.a
P.unkty Łukaszewski (Sląsk), Plewi<:ki (Warszawa) i St&lllpień (Łódż).

i boks najbardziej

,,Dymamo'' ·-

ale ...

KS Radomiak (Radom) -

~-

hokeju na lodzie

zi:an),. na puz:kty GrU:SLczyns~1 (~o~nan), W1marisk1 (Krakow). Twardow>Sk1 (Łodz).
ŁKS (Łódź) KKS Gedania (Gdańsk) w
Łodzi: w nngu Kaliniak (Poznań}, na punkty
PrendowskJ (Warszawa),
Stempowski (Poznań).

UWAGA ,,ŻYCIOWCY"
dnia 5. 12. br. o godz. 20-ei przy ul.
Lindleya 3 sald :"J1 12, III p, 1Jdl:11:dzie się zebranie sekcji hiunanistycznel
Obecność członków obowiązkowa. Sympatycy mile widziani,
•
KOMUNIKAT ZARZĄDU ŁODZKIEGO ZWM
Dziś,

W związku z odbywającym się w dniach
6 do 8 grudnia K>ajowym Zjazdem naszej organiza<:ji należy udekorować w tych dniach
wszystkie lokale organizacyjne.
•
Uwaga! delegaci na 1-szy Krajowy Zjazd
ZWM zbiórka przed wyjazdem do Warszawy
w lokalu Zarządu Miejskiego ZWM PI. Zwycięstwa Nr 13, w dniu 5 bm. o godz. l'i'-tej.
Punktualno-ść obowiązkowa.

•
UWAGA ZWM-owcy, UCZNIOWIE KL. II LIC.
CZŁONKOWIE
BRYGADY TRAKTOROWEJ
W sob~tę, dn. 6 grudnia b. r., o godz. 20,
•·r lokalu Zarządu Miejskiego ZWM - Plac
· " Vdęstwa 13 odbędzie siQ zebranie Bryga·,:i ·Traktorowej . Na zebr~ni1: om'.lwiana będzie
I'. ·:restia dalszego szkolenia l wy]azdu w okres'. e wakacji zimowy~h.
Obecnoś;; wszystkich członkó•.4' B. T. (}bowiąz:kowL

Markows~i

(Śląsk),

Zryw (Olsztyn) - ZWM Zryw (Swiętochł-o
wke) w Olsztynie: w ringu Lisowski (Warszawa), na punkty Rozmarynowski (Pomorze),
Jeruszka (Gdańsk), Kupfersztein (Warszawa).
Milicyjny KS (Gdynia)
Zjednoczeni
(Bydgoszcz) w Gdańsku: w r.in.gu Taukedrey
(Szczecin), na punkty Kaleński (Warszawa),
Wróż (Poznań), i Kutbik (Szczedn).

-----

pasjo·nują młodzież

D.. K. A.

Gutowski. - Ta dziedzina obejmuje 103 kluby zrze~zone w PZPN na dzi •1 dzisiejszy, w
tym 6 A-klasowych, kilkanaście B-klas., pozostałe w C-klasie.
Jeśli wziąć
pod uwagę
że w ub. roku byfo zrzeszonych 69 klubów,
w tym 2 A-klasowe, to widać tu wyraźnie
tendencje ro zw o jo we, tym bardziej, że mają
one poważne zaplecze i ll'ezenvę w po,staci
116 sekcji zarejestrowanych w Wydz. WF, a
z rozmaity<:h pnyczyn niezrzeszonych w P.
Z. P. r'.
Nie małą po.pularnością cieszy się boks.
Jest caly szereg dobrze zorganizowanych i
prowadzony<:h sekcji, jak np.: Swiętochłowi
ce, Łódi, Poznań, Leszno, Szczecin, Olsztyn,
Kieke, Ostrowie<: Swięt., Radom, Słupsk, Nowy Bytom, Starogard, Toruń, Włodawek, By.clgoszcz, które napewno są znane czyteln.&<łm
<:zasopism s,portowych. Je1st równie'Ż p~ź
na li·czba mniej.szyich sekcji o zasięgu lokalnym. Do wstępnej puli drużylt(Jwych mislrzostw Polski na 20 drużyn do;~ały się 2
drużyny, a to: Zryw Swiętochłowke i Olsztyn".
W naistępny.m numerze zapoznamy Czytelników z ZWM-ową lekkoatletyką i pływa
niem.
lllllllłlłlllllUlllllllłłllUłlllllllllllllłlłllfllłłllłllflllllłlfllUllllUllllllJłłłlf

O mistrzostwo h.l. B

----

Co nowego w ZWM

OM TUR PZL

~a niedzie.lne zaw.ody o droży.nowe mi- (Rzp,~zów) w Radomiu: ~w r!ngu Urbani.a·k ('P_o

ZEBRANIE -NAUCZYCIELI PPR
W 01Statnim numerze „Przeglądu Sporto- ZV\/M-owego" daje przegląd rozwoju sporlu
i PPS.
w szeregach ZV\IM-ów w przekroju dwuletZebranie połączonych Kół Naucz. PPR I PPS wego" za.stępca kiero'N"J "ka Wydziału Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Woj- nim, to jest od chwili pow5tania tej organiodbędzie się dn. 13' bm, (sobota). Cza8 i miejskowego Zarządu Głównego Związku Walki za<:ji młodzieiowej aż do chwili obecnej.
ce ,będą podane później.
„Największą
popularnością
cieszy się
Młodych low. Aleksander Gutowski w swoKURS DLA CZŁONKOW
im artykule pod tytułem „Dorobek sportu wśród ZWM-owców pilkarstwo - pisze tow.
KOŁA NAUCZYCIELSKIEGO PPR
W dniu7 1 bm. (niedz.fela) rozix>czyna się
Kurs Marks_ist~wski. Wykłady odbywać się !
będą. w Swiethcy MK PPR przy ul. Sienkie- 1
wicza Nr 49a, dla człvnków Koła Nau<:z. PPR.
w
Obecność zgłoszonych na Kurs obowiąz
Odbywają<Oe się corocznie międzymiasto- mistrzostwo ZSRR w pike wodnej. Tytuł mikowa.
we spotkania w ko·s zykówce, zostały w tym 6trzowski zdobyła druiyna Czerwonej Armii
UWAGA SŁUCHACZE V KURSU
roku rozpoczęte meczem między reprezenta- - OLKA, która w finałowym spotkaniu uzyDZIELNICOWEGO GRUP A
cjami Moskwy i Leningradu. Spotkanie przy- skała W}'iIJ.ik ll"emisowy z silnym zespołem Ma
Komitet Łódzki PPR Wydział Propagandy nio6lo zdecydowane zwy<:ięslwo reprezentan- rynarki z Leningradu.
, awiadami~, że dziś w piąitek 5 listopada br. tom stolicy ZSRR zarówno
w konkur.e ncji
W tegoro<:zJJ.ych rozgrywkach mi.s•trzowo godz. 18-ej odbędzie się w ramach V Kursu męsk.iej jak i żeńskiej.
sk:id1 ZSRR w hokeju na lodzie (system kaDzielnicowego dltl !JTUP A seminarium z naIKoszykarze mo.skiewscy pokonali swych padyjski) bierze udział 16 drużyna. Inaugustępujących tematów: „z historii ruchu ro- przeciwników w -stosunku 41:32, podczas gdy racyjnym meczem mistrzo,stw będzie spobkabotniczego w Polsce" i „PPR - w walce o reprezentanlki Moskwy odnio~ły jeszcz·e ba:r- nie między doty<:hczasowym mistrzem - . zeNiepodległość".
dziej przeko.nywujące zwycięstwo nrud swy- społem mo·skiewskiego Dynamo i jego najWykładają w dzielnica.eh: Baluly tow. mi koleżankami z Leningra-du, bijąc je w wy- poważni·ejszym rywale.m dr~1ży1'., ą COKA.
Szymczak, Staromiejska - tow. Alpem, Sród- sokim stosunku 45:17.
Atrakcyine to spo•tkame odbędzie się w dniu
mieście tow. Jaszczyn, Sródmieście-Prawe
W Moskwie zakończyły się rozgrywki o 114 grudnia.
.
- tow. Lewandowski, Sródmieście-Lewe tow. Maliniak. Górna - tow. Pieitrasiak, Górna-Prawa - tow. Madaliński. Górna-Lewa to.w Kurowski, Widzew - t~w. Bogucki, Ruda Pabianicka - tow. Szczepaniak.
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w niedzielę

mecz ZWM - Filmowiet

W piątek, dnia 5 bm., w sali domu ZWM
w Pabiani<:a<:h, ul. Puław.ska, odbędzie się
mecz bokserski o mi.strzo1stwo okręgu łódz
ADRIA (Marszałka Stalina)
„Pepita Jeme- ROMA (Rzgows·ka 84)
„Goa:!".
Początek .seansów: 17, 19, 21, w niedziele k•iego w kla·sie B pomiędzy drużynami ZWM
nez". Początek seansów: w dni pow.szed(Pabianice) a KS „Filmo·w iec".
nie 16.30, 18.30, 20.30, w niedzielę od 14.30.
i święta od 14.30.
BAŁTYK (Narutowicza 20) „Znak Zono".
Pocza:tek seansów: 16.30, 18.30, 20.30,. w niePoczątek zawodów o godz. 19-ej.
Początek serunsów: 17.30, 19.30, 21.30, w
dziel~ i święta od 14.30.
. . ,
niedz·i ele i świeta 15.30.
STYLOWY (Kilińskiego 123) - „Moja Siostra
ZJEDNOCZENIE PRZEMYSŁU
BAJKA (Franciszkańska 31) - „Bohater Legii"
Ei.leen". Początek searu;ów: 17, 19, 21, w nieAPAR~TO\VELEKTRYCZNYCH
Począlek 6ea.nsów:
w dni powszednie 17,
dzielę od 15-tej.
zaangażuje natychmiast
19, 21, w niedzielę od 15-tej.
SWIT (Bałucki Rynek 5) - „Awantura w za·
3-ch doświadczonych
GDYNIA (Da.szyńskiego 2) - „Konflikt",
światach".
Początek seansów:
w dn\ poBUCHAT„TERÓW BILANSISTÓW
Po<:zątek sean6ów:
w dni powszednie 17,
w5zednie 17. 19, 21. w niedzielę od 15-tej.
z praktyką w przemyśle na stanowiska
19, 21, w. niedzielę od 15-tej.
TĘCZA (Piotrkowska 108)
„Moja 6iostra
kierownicze.
HEL (Legio.nów 2-4) - „Kopciuszek''.
Eileen". Początek seansów: 17.30, 19.30, 21.30
Reflektujemy tylko na pierwszorzęd
Początek sean>Sów: w dni powszednie 17, 19,
w niedzielę od 15.30.
·
21, w niedziele i świE}ta od 15-tej.
TATRY (Sienkiewi:'.za 40) - „Konwój"
. .
ne siły.
MUZA (Ruda Pabianicka) - „Baryłeczka"
Początek sean>Sów: 16, 18.30, 21, w niedzielę
Warunki do omówienia. Oferty z
Po<:zątek sea·nsow : w dni powszednie 18, 28,
od 13.30.
dotychczasowym przebiegiem pracy zaw niedziele i święta 16, 18, 20.
WISŁA (Daszyńskiego 1) - ,.Spotkani~" o.raz
wodowe) oraz odpisami świadectw kieOŚWIATOWY (Piotrkowska 243) „Cyrk" i
dodatek: mecz bokserski Helsinki - Sląsk.
rować należy do Wydziału Personalnedodatki o-światowe.
Początek seansów: 17, 19, 21, w nieduele
go ul. Piotrkowska 111.
119'40
POLONIA (Piotrkowska 67)
„Ludzie bez
o.cl 15-ej.
skrzydeł".
Początek sea<nsów: 17. 19, 21 WŁÓKNIARZ (Zawadzka 16) - „Znak Zorro".
w niedzielę od 15-tej . .
Początek s~an.s?w: . ~'i .dni powszednie 17,
ODBUDOWA MOSTU NA RZECE NERZE
PRZEDWIOŚNIE (Żeromsk:ego 74-76) - „Czło
19, 21, w medzlfi!le 1 s w1ęta 15.
Niniejszym podaje się do wiadomości, że
wiek z karabinem". Począte_k seansów: 17, WO~NOSć !.~ap i órkowskiego) .- „Curie: I o~bud~wa mostu prz~z _rz~kę Ner, na 1:1.
19, 21. w n:e.~z1e_lę od 15-te].
.
. .
Skłodowska . Początek sean~~w.:
w dm Ciepłe] w .Rudzie Pab1am-:::.lue.i zos.tała ukoi:ROBOTNIK (K1l11:i:sk1ego 178) - „W1elk1e zy-1
powsz. 17, 19, 21, w medz1ele i sw1ęta 15-ta. czona i ruch kołowy przez wsp nmmany wyżej
cie", Początek seansóv• w dni powszednie ZACHĘTĄ (Zgier&ka 28) - „On czy ona",
most otwarty z dopuszczalnym obCiaze:diem
17, 19, 21, w niedziele i święta od 15-tej.
Po<:ząt-ek seansów: 16. 18.30, 21.
5 ton.
··
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