Cena numeru

z zł.

'·!

PISMO POLSKIEJ PARTII ROBOTNICZEJ
ROK Ili

NR. 335 (900)

SOBOTA 6 GRUDNIA 1947 ROKU

'

W dniu dzisiejszym witamy w murach
naszego miasta delegatów reprezentujących
ponad 250.000 włókniarzy.
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Przy"Wykliśmy nazywać szybki ro~wój -

Iku na rok coraz lepsze
(w swoim czasie) z rowyniki. My
kańskie" oznaczało

osiąga-

coraz lepsze wyniki z miesiąca na miekuł ze.„s~a,rych. tradycyjny~~- sły!J-nych 11 ~ I siąc, z tygodnia
tydzień i nawet z dnin
ca ~ .swiat;_ osrod~C'.W .włoJuen_m~zycht "' ! na dzień. Dla takiego tempa rozwojowego
~a,br ~ycha, JE'.le_meJ qo~y, ~iel"':wy 1 z ' nie ma jeszcze nazwy - nazwi_jmy _jetemwielu umych m~eJSC~wosci na Ziemiacl~ Od- pem polsld:t1i. We wszystkich tych osiągnię~ys~rnnych tętmącycn młodyi;n,_ ale, '?1.1;Jnym ciach obok innych czynników wyraźnie, jak
zyciem p~zybyło _500 _qel~gat?~-włokmarzy, nić czerwona przewija się działalność jedby. w pa~lamencie_ :V! 0~ienm_c„ym, na _dru- nolitych Związków Zawodowych, organizugim Kra.1ov"'.Y?1. ZJc:;zazie Zwi9,z~m Zawodo- jących swą pracę na bazie jednolitego fron-·
wego ~o~otn}kow l Pracownik_ow Przemy- tu PPR i PPS.
słu Wło~ien~nc~eĘ"O zbi.ł-:;i-nso,;,rac d?tych_czaAle obok tych oszałamiających sukcesów
i rny

na

I

dowe i Rady Zakładowe nie zawsze dotąd inowacji, zmierzających do rozwoju włó
kiennictwa oraz do poprawy stopy życiowej
sze okazywały one odpowiednią opiekę i i poziomu kulturalnego klasy robotnicze].
troskę o współzawodnictwo pracy i ruch
Rozpoczynający się dziś zjazd znajdzie
wielowarsztatowców. Często wypuszczały niewątpliwie najsłuszniejszą drogę w kieone z rąk inicjatywę, przestawały panować runku zlikwidowania ·braków i błędów, w
nad sytuacją i niejednokrotnie były nawet kierunku dalszego wzmocnienia Ruchu Zazaskakiwane przez żywiołowe, oddolne od- wodowego i Demokratycznej Polski Ludo·
ruchy robotników, którzy często bez zachę- wej.
ty i bodźca z góry występowali z inicjatyTowarzysze delegaci! W oczekującej Was
wa współzawodnictwa, przejścia na obsłu- ciężkiej, trzydniowej pracy nie będziecie
gę" większej ilości maszyn, z pomysłami osamotnieni. Obradom waszym towarzyszyć
i udoskonaleniami z propozycjami zmierza- będą najlepsze życzenia wielosettysięcznej
jacymi do zorganizowania lub do popra- masy włókniarzy, a przede wszystkim całej
wienia pracy żłobków, przedszkoli, stołó- Czerwonej Robotniczej Łodzi.
wek i świetlic z całym szeregiem innych
W LEMIESZ

! „tempem amerykańskim". „Tempo amery- spełniały należycie sv.'e obowiązki. Nie zaw-

I
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sowe osi_ągmęcia. 1 radzie n a d rozwią,zamem, dostrzeo-amy i braki i błędy. Zwiazki Zawonowych problemow.
--~--------------------------~-------------Od poprzedniego Zjazdu w m arcu 1945
roku.
jeszcze wo:iny,
na części
Ziem naszych
szalałygdy
płomienie
do chwili
obecn1?j I
przeszedł Zwiazek Włókniarzy drogę trudną i daleką, ale .iednocześnie p ełną sukcesów. Ilość członków jego wzrosła z 39.000
do 257.000 (pracownicy przemysłu konfekposiłki
zamorsk~cb.
pułki
cyjnego zrzeszeni są w odrębnym związku). Rząd
Wartość produkcji przemysłu włókienni
ją brutalną akcię
czego wzrosła (w złotych z roku 1937} z
432 milionów w r. 1945 do 1 miliarda 169
PARYZ (PAP). Sytuacja we Francji ule- I przez specalni~ mianowanego w tym celu pr~- żywność do Nicei są zaopatrzone w specjalne
milionów zł. w r. 1946. Plan produkcyjny gła dalszemu zaostrzeniu, o czym świadczą fek;ta regi<malnego Masseneta. W akcji bierze upoważnienie komitetu strajkowego.
na rok 1947 -przewidywał produkcję war- liczne
zajścia, w których wyniku zabito trzy udział m. in. 9 tysięcy żołnierzy kolonialnych
tości 1 miliarda 655 milionów zł. i wszystPółnocne zagłębie węglowe
ko wskazuje na to, że pon.limo trudności osoby, za.ś wiele oclniosło rany. w szeregu oraz batalion skoczków spadochronowych, k:tó
rzy przybyli z Indochin,
pi·zeżywanych przez przemysł bawełniany, punktach kraju doszło do krwawych zajść.
przemysł włókienniczy jako całość plmi w
Ro.botuicze dzielnice Marsylii znajdują się
Kopalnie okręgu Nord i Pas de Calais por. 1947 wykona.
praktycznie w stanie oblężenia. Wojsku udało zostają w rękach strajk1łjących. Dzień patronSytuacja w okręgu paryskim
się zawładnąć ba:ryka-Oami, wzniesionymi przez ki górników św. 'Ba;rbary obchodzono uroczy·
Równolegle ze wzrostem produkcji nastę
Paryż był pozbawiony w godzinach '.rannych straj1':~Jj.fcych u wylotu dróg prowadzącyc)l ścle P-Oct hasłem walki do zupełnego zwyciępował stały i systematyczny wzrost wydajności pracy. Spodziewać się można, że już całkowicie światła. Nieczyne było również w do miasta. Do usunięcia zdobyty;::h barykad, stwa,
wkrótce 0siągniemy -i przekroczymy wydaj- okresie kilku godzin metro z powodu braku wojsko zmusiło pod groźbą karabinów przeGwardia ruchoma zaatakowała bezskuność przedwojenną.
Róvmolegle ze wzro- prądu. Obsa,dzona przez techników marynar- . chodnióv; i okoliczną ludność.
przy pomocy gazów łzawiących pikie"'
tecznie
stem wydajności pracy i produkcji por~10- ki wojennych f,:entrala elektryczna w Saint , Robotnicy wznoszą nowe barykady na miejazą się zarobki i stopa życiowa robotników. Denis nie dostarcza prądu. Część maszyn zo- ~ce utrac~ny_ch, utrudniając w ten sposób prze ty strajkowe w kopalni w Denain. 20 'policjantów · zostało rannych. Podpalono samocho·
. Robot~ik, który wie, _że pra~uje na sie- stała unieruchomiona wskutek niefachowej ' J~d oddztałow wojskowych i policji.
dy
policyjne, grupy strajkujących kontrolują
bie, a me na fabrykanta; robotnik, który obsługi.
Zanptowano rówmez
częsc1owe
Kolejar~e od!J.ili dworzec kolejowy z rąk powie, że wzrost jego wydajności oznacza wstrzymanie ruchu na elektrycznych kolejach licji. Strajkujący zabarykadową.li śię w re- teren na samochodach kopalnianych.
wzrost jego własnych zarobków i poprawę
_W Anzin oraz okręgu Mozelli strajkujący
Akcja policyjna · doprowadziła do szeregu mizie tramwajowej, odpar1i a:tak·i gwardii rustopy życiowej całego społeczeństwa i uzajść na przedri1ieściach · Paryża. W Saint- chomej. W ciągu nocy, kolejarze uniemoŻliwili odbili z rąk policji zatrzymanych działaczy
mocnienia Polski, pokona wszystkie przezwiązkowych,
szkody, wynikające ze zniszczenia parku Ouen dost.ło do demonstrącji przeciwko usta- ruch pociągów kł·adąc na torach kamienie i gła
·naszynowego, z hralm części zamiennych, wie antyrobotniczej, w której uczestniczyło zy Policja dokonała przeszło 600 a:reszfowań,
Zamach na mieszkanie Thoreza
ze słabe.i kondycji fizycznej, wywołane.i ponad 8 tysięcy osób. Z chwilą kiedy mani- przy czym Żatrzymarnych odtr,anspor·t-0wańo do
więzienia wojsk-0wego. Wojsko zajęło fabwkę
wieloletnią okupacją i zdwoi swoje wysiłki festanci uformowali pochód, kierując się w
Saulet
przy
użyciu gazów łzawiący_ch.
\V celu zwiększenia wydajności pracy.
PARYŻ PAP. W czwartek o godz. 22,45 nie·
stronę
zajętej
.przez wojsko
elektrowni,
znani sprawcy dokonali zamachu na mieszkaWspaniale rozwijający się ruch współza znaczne siły policyjne sprowadzone na samonie sekretuza generalnego Par·tii KomunistyczNicea ·
wodnictwa, J;;tóry rozpoczą'ł się stosnukowo chodach, uderzyły na tłum. Policja użyła bronej Thoreza w Choisy-leroi. Granat pochodze•1iedawno, już po· pierwszym zjeździe włók ni. Jeden z manifestantów został raniony
·1i.arzy i ogarnął do chwili obecnej tysiące
Do poważnych zajść · doszło równiei w Ni- nia niemieckiego wybuchł w ogrodzie, w któstrzałami z pistoletu maszynowego, a ogólna
i dziesiątki tysięcy włókniarzy, mężczyzn i
cei, gdzie strajkujący usiłowali opanować rym znajduje się willa, w trakcie gdy Thorez
·zobiet robotników, majstrów i pracowni- ilość rannych dosięga 20 osób.
gmach . poczty. Po kilkugodzinnych walkach, wraz z rodziną spożywał kolację po powrocie
z północnego zagłębia węglowego.
': ów technicznych i administracy3'nych J·est
w których gmach przechodził z rak do rak
Na skutek wybuchu, wyleciały szyby w są
i:ego gwarancją.
I _ .·
Dworce I węzły ko_le~owe
pozostał on w rękach czarnych żoł~ierzy ko~
Ruch, ·który sprawił, że nazwiska przo- •-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - lonialnych. 'Komitet strajkowy postanowił kon siednich domach. Na odgłos detonacji mieszkańcy Choisy-le-roi zgromadzili się przed mie·1a:jących rotiotników i ' robotnic, nazwiska
W wyniku .krwawych zajść, strajkujący
tynuować strajk powszechny do czasu wyco- szkaniem Thoreza, manifestując swoje oburze
·c:orzeniowskie:i, Rybakowej, Gołygowskiej, opanowali dworzec w Valence. Przebieg Y!Y'akzyńskiej , Sa wickiej i setek innych bo- padków jest następujący: w czwartek o go- fania wojsk z miasta. Samochody dowożące nie.
·:·::i.terów pracy stały się w kraju . naszym dzinie 9 rano policja usunęła pikiety strajko- 0~" 1 "" 11111 '"'" 111111110111111 • 1111 " 1111 n• 11 11 1 u11n•1111•unu„.„,u.„„„„.„„„.„.„„
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15
we z dworca kolejowego.
godzinie
kilka
1nv yacJ;~ jJ~esst„cgzw arna_re1J~ejdąe, niż :':',słop'k_ann.i:aarl·yze spuoklscceys tysięcy mańife!itantów uderzyło na policję,
.
'1!
;-;
"
która uży!a broni. Za bitych zostało 2 kole•
1
przed sobą.
jarzy, a kilkanaście osób cięiko rannych. In·
Z okazji rozpoczynającego się
Ojczyźnie naszej ;na~potrzebniejid są
Szerzy się jak lawina ruch wielowarszta- terwencja deputowanego komunistycznego z
w dniu dzisiejszym I Krajowego
ludzie silnej woli i kryształowych chatowców. Ilość tkaczy pracujących w prze- okręgu Michel zapobiegła dalszemu rozlewoZjazdu Związku Walki Młodych Za- raktcrów, luclzie zdecydowanego czynu
myśJ.e bawełnianym na czterech krosnach wi krwi.
rząd Główny Organizacji otrzymał
i niespożytej <inergii, którzy swoje oso"iZrosła z 4.501 w maju rb. do 6. 653 w d.
Federacja związku zawodowego kolejarzy
następujące powitania:
·bjste szczęście wiązą w szczęściu całe·
1 listopada. Ilość tkaczy_ pracujących na zaprotestowała przec
_. iwko użyciu broni przez
Z okazji pierwszego Krajowego Zjago narodu. Najpotrzebniejs:!:e są nam
„szóstkach" wzrosła w tym czasie z 228
do 815. Najlepsi tkacze coraz śm~elej po- policję.
zdu, ZWM - przes'yłam serdeczne po- młode, uczciwe serca, . ałające - zapałem
czyna.ią przechodzić na obsługę ośmiu krozdrowienia- młodzieży skupiającej się do pracy i gorejące ogniem miłości i
'1ien, Podobnie rozwija się sytuacja w przęMarsylia
pod sztandarami Związku Walki Młopoświęcenia dla swojej Ojczyzny.
<lzalnictwie bawełnianym, gdzie ilość prządych.
(-) BOLESŁAW BIERUT
Tacy ludzie budowali pierwsze zręby
dek obsługujących cztery strony wzrosła
Rząd przystąpił do szeroko zakrojonej akcji
*
związku Walki Młodych, który wpisał
ze 194 do 552.
I represyjnej przeciw strajkującym, kierowanej
Na I Krajowy Zjazd ZWM przesy- sławną kartę w historii walk o wol~1111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111m111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111g : :
łam ~yczenia owocnych obrad i donośf: i niepodległość Polsl!d. Tacy ludzie
::
~
W niedzielę, d:n. 7.12 br. o godz. l~·e;j w sali kina „Bałtyk", ul. Narutowicza 20 ~ ~ ~
brego rozwoju organizacyjnego.
usullą wszystkie istniejące dziś jeszcze § ~

wysuwaJących się

mm

Schumana sprowadza
z kolonii
Kolorowe
wspomagapolicji. Barykady na ulicach Nicei, Marsylii i Valence
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Zyczen·1a dla ZWM z okaz1·1· I z1·azdu Kra1·oweeo
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serdeczne, żołnierskie pozdrowienia i
życzenia owocnych obrad dla dobra

jego Pierwszego Zjazdu życzę w imieniu Komitetu Centralnego Polskiej
Partii Robotniczej, aby w tym duchu
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Dmowskiego ;zbliżył się do
w bliskich kontaktaclt ze
Slmnnictwem Narodowym do wybuchu woj·
ny. Po krótkim pobycie w Rumunii i we
Francji, .1a.rszewski wócił do kraju. Jak twier
dzi, miał on powierzoną sobie misję poinfor·
mowania kraju 0 stanie rzeczy w Paryżu.
Ta'de zagadkowo określane „misje" miał on
równiC'ż przez cały czas okupacji, pozostając
w hli•kim kontakcie ze Stronnictwem Naradowvm.
Marsz('wsl•i powiada o swoich kontaktach
· · k'
St · l
B k
k·
z nie1a 1m
ams awem
u ·ows 1m oraz z

• : dowym, za

Hrobiowfe Zamc
w ł si
obę,:.-em r

qONR, później był

•

1.'it

VARSZ !VA PAP. Ne
i c d~ła
spełnić jego prośbę.
Osk.: Tak. Spotyka a sii; z nim na przyjęprzewodu s~dowego o k . Kwiec iilski
.: Czy osk. wiedziałil czego chce Mar- ciach u hrabiny T"rn wsl, 1 ej.
d :f'lił kilku odpDwiedzie n pvt;mia :nokur<1· .1. w.:ki od Ca e:n1i~h-a?
p rok .: c ry os. . w:euzia
-' · ł a, ze
· K o b y 1ans
· k.i
torii , i o);>rony,
po czym przerl sąd e. m staje osk.
Osi<.: (po rhwili w.eihania). Nle zastanawia- 1·est członki'em
SN?,
..,
„
' ,3r1a
""'ąrynow~ka.
łam się nad tym
.nuOe~: Z '"'' ~niem - ni newnie tak. \Vie
""
,.....,ryJWWtik<t ur. w t31i r. 1~ ·t córką
r<>k.: Dla<::ZE!!JO os~. nie <;ki~rowała Mar·
wielkierro puemysłowcn, b. właściciela
hut szewskieao wprost do ambasar:v?
d7i"';im o tym od hrabiny Tarnowskiej.
i t~bryk zkł<I i ~l~.i oraz r~a;ów
-d Ura
i>Tok.: C7.y to nie Ko •lańs:i-eqo wprawa„~
O~~.: DlatQl'fo, że .-1arszt>Wsk'1 bal się prz~·jść
I . Od 1 p.al..112' f'll a 1945 r. ?skarżon.a by- <io am s~dy,
rlz· J oskarżona razem z Lachcrtem do ambai
rze.dnJ-cTką, łfziału
re«!
„ "'ady Pr~ • Co osk powi,.,J;izia!a maj rowi'?
sad·?
osk. Lipińskim. Szukał on mianowicie konta0
"' •
·
d t
· · 1 · ·1 d
k ·
m-ytyjsłdeJ,
••
·
o k.: (rnskoc-ona 1 s ·on~ternowana). Tak ,;• tow
z prze s aw1cie anu p1 su czy ·ow„ ma.: ro••!ir>dz.ia'am, .że .1.cd~ z moirh zna·
1·ac m 1·n zam1·ar wytargowac;· w1·„kszc dola
a pytanie sądu <lsk. tw1 1d1i, ż~ do winy
ter
~obie
przypominam.
Następują
pytania
·
·
·
·
"
·
·
.,
ni<> rlv:e 'l'!rzy •c do amb 2" sadv_ , zwi ~~ue z pr7otłuma:zeniPm przr.z oskarża- cJe
·
dla ~"nd~kió
·
o rg an·iza c1„1 ' vo1'sko\ve1· •
1
f„ę poczuwa, jednak ~vyJ)i.e a
J~ d1la.f~l
'ci .'iOJ'll)'Ch, klórv
~~ ~·I
„
ń
C'hC(' siG z nim 2"J!:l;:icz _-ć.
Mai· or powiedział ną tekstu „nv•mori lu" Oi1k. twier<ł7i, że nie \V
na st,...__
stwa,
· rozmowi'e z Li· P1·n'ski"m J'ednakz· e omawi'ał
. ,,.,ę papytania
· zaga d mema
· · po l.' l yczne. D uc h
Pierwsze
przewodniczącego
daty- .Ze z~pyLa o to pułkownika.
mozp sc>hie przypomn"!'ć jego tre:iid.
prze d e wszys tlnm
ną znajomości Marynowskiei, z osk. MarProk.: W jaki sposób zaczęła się rozmowa w
Prol,.: _
Vi("C ni- z memoriału nie zwróci- :"ch rozmów był naiStępujący: należy uznać
"<!>W klm
Oskar.;"'na
wyJ'a•.
•.a, "'"
4n M.ar~"nw· Mie<lre1izynle?
•
k rznneJ
.
.
11ta~e zadrażnienia pomiędzy sanacją i ende""'
~ '
.,,,~
... _~ „
.
10 nw1HTi os
,,
0 s... : ...... ,e. "'e J!i"' JITT. yM)mina sobie zadcją za nieistotne wobec tego, że zarówno sa
ki j$t j-e.j starym znajomym z okresu je i nauk.i w oimn<ilzium św. Katar:i:yny w Le.nic:ia. ra- nych szc.zególów spotii:a ia.
Osk.: Tylko jego jaskrawo propagandowa nacja jak i endecja ma;ą teraz wspólne zadri·
'
~
dzie. V ~ N'an;zawie
prred IWOJ·ną MarszewskieProk.: Co mówił Marsze vek
na tematy tre~ć.
nia do wy k onania. W czasie kilku rozmów,
·
Prok.: ne picniccl:w otrzymala osk. za prze- nrowcmzanyc
·
h
· d
L' • 1.·
M
o wtyk.a.ta zaledwie kilka razy. Po wo;'nie wajikowe?
mię zy
ipins ..,,1m,
arszewll 1mi!czcnie memori;: u'
,
z-etlm.ęł.a się z nim, j<':lk twie1dzi, prz rpa<ikowo
Osk.: twierdzi, i<> nie :µn: •pomina sohie co
skim i Bu,.,,owskim, zarysowała sią, jak ze
7
1
w 1945 r, Marsz,ew1ki, <l-OWj<!dziawszy ,ię, :że mńwił Marszew ki, jednak
ogniu dalszych
O<,k.: lO •<.C'<'Y łot1ch
zncje oskarżony koncepcja zbliżenia i po·
Oikarżon.a pracuje w ambandzi~, zwr'
1ię pytań prokuratora rzyzJJ.a ·~ ż.e ~ei;7cze uprzePm .: Czy m:k. nie dziwiło że memoriał do rozumienia sanatorów i endeków. Lipiński za
o nłej .z pr~bą 9 1 r"la iT'JWll ie
Jł d io major i ere wal it,: bardzo po ore
rzelł 1maaen'a na ant'iel~k1 flrlrniosła N'lim poznał również M~rs7rwskicgo z pierwszą
, i~y im a Cav ndi. h - JJ~ 11nd~i-em. Mil, re r„ła i łwicre ia•i ORMO
ska - UT71~t nkz " am asady amerykańskiej? koncep!Cją memoriaf:i do ONZ. W czasie tych
rynowska zgodzHa sil", jednak wobec tcq1t, 7~
.Prok..: z kim z obcei arob3.sadv
al 'konta ·t · Osk.: - Nic udz'pla jasne\ od·,ovtiedzi. Nie rozmów Marszewski n~legał na Lipińskiego
Caven<li~h byt wówczas na urlopie' w S?:waj- hrabia Zamoy,ld'?
•
umie również wytłnn:iacz,·ć dlaczego Nahu-, 7."b yten o~tJtni skontaktował go z przedstayJii ;ustaliła z Mau;zewikim., t.<~ na spotk<inie
Otk.: z jednym z cywilnych jej pracowni- ska ilawa a jej p<tkiety dla 'orka mimo, Żl' ~"·::in Jem Vl'I~.
Fprow.adzi pewuęgo maj,;ra. O~kariona wyja, ków.
Yor · był przełożonym N<1 im 0 ·ie·.
l "n„r•!:!:icon- .~noauooo!lo'1oooaaaaao~o·mooaooaaoo
tnJe, 7...e z m<tjor.em najwygodniej J; io się jej
Prok..: czy Mar.s~ <ki nie próbował dotrz('Ć
'a<;\cr,n·e s<'d wz ; wil do skl-arl;rnia zMnań ~ !:::
• •
ł•
•ł • g
Pl}f-0~11mioc bowiem był on za1 <>rli<"łlf w jej do amba~adorą przez hrablego Zamoyskiego? nasl.ęoncgo oskc:r7.oncgo -;' ,WINl"'mie za.:: :...·ZCzęsc1e w ma_zen wie g
kolezance, pracuj:ącPj w tym sl!ni'. m pokoju
Osk,: Słyszał-tm ze próbowal
\.l';uszc'VSJ-i('go. Marszewski pn:edstaw;'1. s'ę ~
.
OBRĄCZKI
8
i c;r..ęsło do niej przychodził. Gdv za'cr,mnnikoProk.: Ciy jen.cze ktoś prcsil osk. - 0 kon Sądowi jako. członek obozu '.Vie ·iej Polski, ~
PTZlJDIOSą Ci
·.
g
·~ł~ owemu ma.jor<.>w'i., że pewien .i"i zn1j0- takt z obcą ambasada,"?
c~lo~ek - przez kró!~i czas - O~R. wr:sz- :
w
~
0
m ch<:iałby się z nim zobaczyć - 1 1 ·<Jr od·
.
·
cie Juko czlow1" - I-tory wraz z grr.pa of1ce· „
0 ł k .: W 1945 r. kiedy
. ttQWi.e.dzii!ł, że w tei· spraw;e miio.i <„ U'l_ r~eJeS7cze me pracowa· · · .·• ' t L 011 • , • ' ' • , ·I szo
k 0 ~o ska r.~uoaaoaaa<Ja:Jo„aoaoa!lcooacaaooooaoacaoaaoaaoc
• w
r
~ · łam w ambasadr.ie, przyszedł dQ mnie pan La- row sz a·•
en prz 1c-c,i<. · se
·'
d ;o porozumieć ze sv~ym zwierz-:lm!' i"m r:hert razem z jakimś wysokim pan"m i procił we wrzc~niu 1939 r„ do Rumunii. Jest on poza
0Ył3 kODSłJIUCia
ł!łgarii
puł Q~!1lkl~IU; . P<> dwoth dniach
aior r 11 at o skierowanie do jednego z cywilnych praco· tym W80Ółwla~cicielem przedsiębiorstwa prze~~arronef JJJleJ.<>ee 1_ cz&* 1p~tka11fa_ z -~~~: wników amhasi!dy. Oalej oskarżona wyjaśniil, myslowego.
SOFIA (PAP). Bułgarskie Zgromadzenie
.::~wskim, do~aiąc, _ze chce s;~ z mm,;1 i_ ~1:_?, że po paru dniach "'prowadziła obu panów .• o
Na pytanie: czy efo . winy się .ni.e pocz'.1- I Narodowe uchwaliło w czwartek w trzeci.IT'
sam pnłkowwJI'.; Mau;zew lo. miał o 11<: ,w;.m", J amba'iady; rzekomo nie pytaj~c w jakim celu wa, odpowia<la po chnlowym o<:iągamu się 1 czytaniu projekt nowej konstytucji.
f!<Jdzlnte czełMlć na wale m1edieszyńłkim koJO l ;•agną onł rozmawiać z owym ur:r.ędnikiem. „w pewnym sensie tak".
y~~ł-~~:ibu,
_
.
W toku pytań osk ~tale twierdzi.że nie znciła . M~rszi:;wski przcd,'owi~ _Sądn.wi w . zary~
.
. o aczonym dniu
kon.tynuuie sw_e z-e- męźczyzny towarzyszącego LachC'rtowi. Po s1e lustonę swe.i dz1d lnosci polityczne] . .Juz
BELGRAD (PAP). Rozgłośnia w Tiranie da·
z1wn:.a ~aryno~sk.a - ws1::idł.am z ma;orcm dłuższym badaniu przyznaje się, że było jej po pierw-s7ej wo.inie l\wiato"'.'ej ze~knął się w
do s"m_ochodu ,l po zabrnmu
wozu. Mar- wiadomym iż Lachert jest członkiem SN.
Paryżu z Ro_ manrm. Dmowskim, ktory dał mu nosi o zwolnieniu z armii albańskiej rocznika,
szewskieg_u, ~tory ~Z' ~ał w umo:"'10nym pn~JProk.: Czy osk. zna Kazimierza K<>bylańskie pewne zadania do wykonania.
który został powołany pod broń w roku 1945
cu, POJ•.<huh~my da'"l wałem. m1ed~es:;:ynsk1m gol
w o1u<.'.sie rozłamu w Stronnictwie Nara· i 1946
Po paru k1łorne~rad1 zatrzyma tśmy uę przed ma 11111111111111 ,111111 n 1111 u
11111111 rn 111 l!'l lill lll1 1111111 11111111111111 111 u u 11111111111u1n111111·11111i11nn11·11n1·1r11111u1s1;1:;v
ł m do111 um. Jak «Hl pó~1iej o a-aafo .domem
'
·
•
pullw • i a. lloz ewa, w kf!'iret bat ndiial
'l•tą dz -:eń proce!iiU potw ró W
równi ź pułkownik, trwała około g<>dziny.
P_p:~}t'.odniczący: O czym mówił. Marnevr·
('1m1

"'°'"n'"

kupione

skle11ie 11-ga Ustooada 3
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w święcim·u wyryw no skaza ·com języki
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OsKarzoua zash:tllld się brakien1 pamięci, po
czi·m niejasno tłumaczy, że Marszewski mó·
włł pułkownikowi o powstanł"
jakiegoś komitetu zjednoczenia rótnych partii.
Ołkari:ona
nie-:hętnie
mówi o szcżegółach
rozmowy i zasłani& się brakiem pamięci, przy·
pomina ~obi tyH·o, że pułkownik często prze·
rywal Mar.szewskiemu, dopytując się o działa
jącą
w okolicacli Nowego Targu bandę
„0<łlll4' , którą byt hai dzo :zainteresowany. ·
Pn .wodnlc:zący: Co oskdrźona myślała o
tym zebraniu?
Osk. nie udziela ;aanei odpowiedzi, twierdząc, że domyślała się jedynie powstania jakiejś MWeJ urrianiżarji, Wkrótce potem Marynowska skontaktowała Marszewskiego z Ca·
vendish·Bentin ·Idem.
Po rozmowach z Cavendishem Marszewski
oś viadi:zyt clągni<> osk. że będzie dostar
cz:ał dla niego paczki, które fa będę przekazy

za okrzyk „Niech żyje Stalin•'! Kara ś ~erci - za polskcg mowę. WstrzQsa:qce
zeznania daJszych więźniów Oświęcimia i ~rzez nki
W dniu wczoraj· S7<'l1>st obciąża zezn.:iniami Szczurka, L.udwi-1nimi biła tak długo, aż więzień wyzionął du·
!ł •, GrhriPqa, Muellera i Schumachera pod- c:'ha.
któ.ry przytacza wypadek mordu ~a trzech jcń krdlając, że osknrżcni ci katowali więźniów
Również do osk. Orlowskiej odnoszą się
cach radzieckich, pr,iyłapanych na próbie u- bez żadnej przyczyny. Swiad-ck przytacza za· odczytane zeznania świadka Chaima Malaweciec1ki. Jeńców tych ustawiono na stołkach chowanie się osk. Schumachera w chwili, ra. Malawer, więzieti obozu w Płaszowie opipod szubienicą. Gdy zakładano im powrozy gdy dostał on zawiadomienie, że rodzina je· suje wypadek zaobserwowany przezeń z una szyję, jeden z nich krzyknął: „Niech żyje go zginęła w czasie bombardow~nb Rieszy. krycia. Orlowska chwyciwszy sześcioletnie
Wolna Rosja/" a drugi: Niech żyje towarzysz SclmmachPr zamknął sic; 'wówczas w swojej dziecko żydowskie za nogi, zabiła je, uderza·
Stalin/" Wtedy na rozkaz Aumeiera egze- izbie, pil przez dwa dni bC'z przerwy i co kilka iqc głową o kamienne schody baraku.
kucję wstrzymano. Plagge
ściągnq/
jeńców godzin kazał przyprowadzać do siebie więźOdczytane 7. kolei zeznania świadka Za·
ze stołków i oddał w ręce asystujqcyc/1 SS- niów z transportu węgierskiego, z których sa<lzkiego piętnują osk. Szczurka - krwawe·
WARSZAWA PAP.

zym

Trybunał wysłuchał świadka Izbickiego,

manów, którzy wyrwali im języki. Następnie
ponownie odczytano wyrok i egzekucję wykonano.

i

go renegata, którego specjalnością było uderzenie kijem w kark najczęściej śmiertelczasie ne. Swiadek zapytany raz o coś przez Szczur-

Wożniaka

ośw'.etlają dziaialność Orlowskie.i
w
pełnienia prze.z nią funkcji dozorczy·ni

w oba· ka po niemiecku, tłumaczył się, że umie
tylko po po-1'5.ku. W odpowiedzi na to, Szczu·
rek zbił go bestialsko, a gdy ten leżał już na
papierosa,
ziemi półprzytomny. Szczurek powiedział: Obdarzona
.. teraz już możesz mówić po polsku".
Ze względu na nieobecność świadków Go- siłą fizyczną stoso~ała ~p~cjal~e. 1:11etody biWezwana następ.nie świadek Sosnowska
lębiowskiego, S.zelesta, Mikody i Woźniaka, ~1J, przewracał? mrnnow1c1e. w1ęznia, chwyla· opisała Trybunałowi
stra.~zliwe
warunki hi?dczytano na wniose~ s~ron ich ~ezn.ania zło- 1ąc g~ za szyfę, a nast~pnie !r~to"':'ala pod- gieniczne panujące w Brzezince, oraz obcią·
zone p~zed ~merykan~ku~ sędzią sl~dczym. kut°l'.m1 .butami .ta_k. ~llugo, dop?k1 nie s~onał. żyła osk. Mandel, która osobiście dokonała
kach?
Zeznama świadka Go1ęb10wskiego. skierowa· 1Jeśli. ktory z w1ęzn.10w był męzczvzną s•il!lym, selekcji więźniarek podczas znanego już z po
Osk,: (po dhiższym wahaniu) $ądziłam, że ne są. pr:zec!w <.>sk ..Buntro~kow1, k.tory br:ł pa· tak ze Orłowska me mogła. ~u s.ama ~ac. ra· przednich zeznań świadków generalnego ape14 tam informa.cje 0 ~yciu politycznym w kra- nem zycia i śmierci czeskich Żydow. Sw1adek dy, wzywała do pomocy kapow 1 wspolme z lu. Około 4 tysięcy słabszych kobiet zostało
ju w okre1te pn:edwyborczym oraz różne 1111skierowanych na blok 25, tak zwany „blok
Zf'tki. Jedną gazetkę sama widziałam..
śmierci" a stamtąd samochodami do kremato·
Prząwodn,: .Takt . był na niej nagłówek?
r·ium.
Osk.: Nie pamietam czy WIN czy WRN.
Zeznania następnego świadka Haliny Wen
Odnoiinie tłurnaczen!11 memoriału komitetu
ckiej z Legnicy obciążają poważnie osk. Danz,
porozumiewi!wczegn organizacji podziemnych
która przed wprowadzeniem małych dzieci do
g](ierow11nego do ONZ, Marynows:ta wyjaśnia,
komory gazowej usypiała ich czujność, dając
il w ~tyczniu 1946 r. Naimska przyniosła jej
WARSZAWA PAP. Na konferencji Wydzia
Walka nauczycielstwa f~ancuski:g!> o wol- im chleb.
do pr:zetłurnaczen!a na anrrle.lskt ZO kartek
łu Wykonawczego
Związku Nau-::zyclelstwa ność i niezależność jest
rownoczesme naszą
mcszynop!!u.
POSZUKUJE SIĘ OD ZARAZ:
Polskiego przyjęto tezolucję w sprawie straj· walką o pokój na świecie.
Przewpdn.i Jaka była treśt memoriału?
4 KIEROWNIKOW TECHNICZNYCH,
Nauczycielstwo polskie, ożywione głęboką
Osk zasłania się brakiem p~mięei l po chwi kujących nauczycieli okręgu pary!kiego.
TECHNIKOW - WŁOKIENNIKOW
„Polskie nauczycielstwo związkowe z wiel· troską 0 trwały pokój między narodami, zgła
li zastanowienia wyja~nia, ie były w nim za·
l INZYNIERA-ENERGETYKA względnie
w~rte różne dezydernty or111 różne iune rze· ką uwagą śledzi walkę nauczycielstwa francus- sza całkowitą solidarność z walczącym nautechnika-energetyka
ezy. które uwdąła za „mat~rial propagando kiego o utrzymanie oraz utrwalenie zas~d de- czycielstwem francuskim.
I GŁOWNEGO KSIĘGOWEGO na wymokracjf ludowej. Nauczycielstwo polskie wy
.
.
.
.
.
wv",
rn:ła 5 wym francuskim kolegom słowa uzna·
Nau~~yc1elstwo polskie mimo swe1 t~udne)
jazd do Złotoryji
Przewodn.: Sk!'ld osk. znał11 Marka I Jana nia
i gorącej zachęty.
, 11ytuacJl materialnej
w-esprze strajkujących
2 PLANISTOW NA WYJAZD do Złoto
l!rabil'iw 2:amny1klehY
kolegów francuskich, Walka, którą oni podjęli
ryji i Dębna
Oslt.: Byli to mol zn11Jom\ z terenu towa- --------------~-·
jest naszą wspólną walką. Wygrać ją musimy,
1 MASZYNISTKĘ - SEKRETARKĘ
rzyskiego.
CENTRALA KRAJOWYCH
bowiem tylko zwycięstwo ideałów demokraZgłoszenia
wraz z życiorysem do
Przt1wotln: Czy byli oni w jakich~ kontakSUltOWCóW WŁQIUENNICZYCH
cji ludowej może zapewnić narodom spokój
Wydziału Personalnego Ogólnopolskiego
l11ch z obc;ą ambasadą?
I szczęście.
Łódź. ul. Killń•kiego 26
Zjednoczenia Przemysłu Kapeluszniczego
Os~.: Ti!k. M11re1< w 1946 r. l(ilki!. razy pr:ie
KATOWICE PAP. W dniu święta „Barburki"
w Łodzi - Gdańska 93.
11888
hzyw1ł do amhaiiarly Jakieś p11c21kl w formie
PRZYJMIE natychmia t
górnicy szeregu kopalń uchwalili spontaniczmr>cno uunurowanych ruloników.
KlEROWNIKA Działu PLANOWANIA
nie. rezolucję, wyrażające poparcie dla walNasti:pują l'Yt11nl11
prokur!'łtora,
na które
czących górników Francji.
7:0 l!lftajom(lścią, księgowości
oJkaritH'\11 odpowlatl11 nit"jl!llno i wykr~tn\e
OGf.Af;'UHCIE SIĘ
Górnicy polscy postanowili jednogfośnie
c;~ęsto U~łapiaj~c •ię br&~ien1 )'HJ.mięci
Oferty wraz z życiorysem i świadec
przyjść z materialną po~ocą ~trajkującym roJ.>rok.: Dlaczegl'.l i po c0 osk skontaktowała
botnikom we Fram·-ji. Zdecydowano rozpocząć
twami kierował nale:ty do Wydziału
M11-r~zewFkiego z Cavendishem?
natychmiast akcję zbiórkow!I: na r:i;ecz francus
Osk.: M11n::llWlki wyr11ził rhc;ć rozmowy, a
Personalnego.
11837
kich górników.
ja żywił~~ do niego zdl!.wna żywy sentyment
wała.

Odnośnie

paczek przekazywanych od Mar·
newskiego do Cavendi~ha osk. wyjaśnia, że
paczki te przynosiła Nalmgka, urzędniczka am
bu•dy amerykań1k1ej,
Prnwodn~cząc:v:
Komu oskarżon!l oddaw!l·
la te par:-zk1?
Oak,' pułkrJwnikowl w ambasadzie.
Przewudn.: Co osk. myślała o tych pacz·

Swladek Splewiński opo,wiada, jak askar-

wir;kszość zakatował na śmierć.
Zeznania świadków Mikody

żony

Buntrock zabijał więźniów jednym ude·
rzeniem kija, chwaląc się po każdym uderzen/u1 „tam gdzie ;a uderzę, tam więcej chwasty nie rosnq".

1'I~ ··' 0
źniarlci za

zach

O~wiecim. Or/ow~ka bila wię
przekroczenia błahe, jak palenie
rozmowę więźnia z więźniarką itp.
olbrzymim wzrostem i niezwykłą

nek i

Nauczyciele i górn·cy niosą pomoc
strajkuiącym

robotnikom i' inteligentom Francji

.......--- I

w „GŁOSIE ROBOTNICZYM''

najpopularniejszym dzienniku wwojewództwie
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Europa praqnle pokolu i

1neu;ności jutra

Dlaczego winien
I

powstać

centralny rząd Niemiec?

Punktem
centralnym
do.tychczasowych deracyjriych, pomiędzy którymi mogłyby r.ię koła anglosaskie, nie widząc możności roz- pra;n:~ riokoju, ładu, pewności jutra i możne~
obrad konferencji londyńskiej stała się spra- znaleźć rządy, sabotujące po prostu na swym toczenia swej hegemonii nad całymi Niemca- ści powojennej odbudowy. Wola tych narodów zadecyduje w ostatniej instancji, prze~a
utw. orzenia centralnego rządu niemiec-1 terytorium sprawę niezbędnych przemian
•.!ł
d
mi. dążą do rozbicia ich przynajmniej na
C!o:'ego, Jeszcze prze opracowaniem i przygo- społeczno-gospodarczych.
magając wrogie siły kapitali:::tycznego chaotbwaniem warunków pokojowych. WysuwaWagi tych argumentów nie chcą uznać dwie części, aby część zachodnią, uprzemy- su i destrukcji.
Bolesław Dudzińsk"
jąc to żądanie, min. Mołotow powołał się na mocarstwa anglosaskie. Nie chcą uznać dla- słowioną, włączyć do t. zw. bloku zachoduch"'.'a!y poczdamskie i podkreślił, iż przed- tego, że właśnie to, co przemawia najbardziej niego p~zcciwko „Wschodowi".
TO & OUJO
stawrciele tego rządu winni być dopuszczeni przekonywująca
za
jednością
Niemiec,
Polityka anglosaska, na tych dążeniach ~ „w... „...
dokostatecznych obrad w kwestii zawarcia
w
centralnym. stoi w nie- oparta, nie
bynajmniej zmianie od
po oju, jako ci, którzy traktat prawomocnie zgodzie z egoistycznymi interesami monopo- czasów konferencji moskiewskiej, - przeciwJaka .iest różnica między kefirem, a pra-.
podpiszą i za jego wykonanie wezmą odpo- listów USA i W. Brytanii i sprzeczne jest z nie, przybrała na sile i wyrazistości. Ta pomierem
-rządu we Frcincji 'l Trzydniowy kewiedzialność. Rzecz jasna, iż skład rządu zamiarami anglosaskich imperialistów, doty- lityka, nie licząca się ani z zasadami zawarfir .iest doskonalyrn środkiem przeciw obcentralnego
musiałby uzyskać
aprobatę czącymi przyszłości Niemiec. Stąd też biorą tych poprzednio sojuszniczych porozumień ,
strukc.ii, trzydniowy zaś premier Blwn spo~szystkich. mocarstw i nie mógłby być przez się plany i federaUzacji Niemiec ,i tworzenia ani z interes;o,mi pokoju i bezpieczeństwa wodował we Franc.ii .ieszcze większą obzadz:.e z nich kwestionowany pod względem rządów odrębnych, marionetkowych. które Europy, ani wreszcie z potrzebami samych strukcję. Dlatego też zapewne nie utrzymał
sweJ demokratyczności.
by były posłusznym medium w rękach impe- Niemiec, jako kraju, mającego wejść na dro- się dluie.i na stolcu szefa rządu. Nim z teTo słuszne i konsekwentne stanowisko de- rialistów USA i W. Brytanii. Jak wiadomo. gę demokracji, postępu i twórczej pracy, ta go stolca zleciał, zgodnie z dobrym parlalegata ZSRR natrafiło ;jednak na opór przed- ich dążeniem nie jest demokratyzacja i de- polityka właśnie jest źród"em oporu pp. Mar- mentarnym zwyczajem wyglosil kilka przestawicieli USA i W. Brytanii. Nie negując militaryzacja Niemiec, lecz - przeciwnie shalla i Bevina przeciwko jedności Niemiec, mówień. Za.pamięta.liśmy z nich jedno:
- Nie pó.fdę z lwmunistami - oświad
„w zasadzie" konieczności powołania do ży- utworzenie, przynajmniej z żachodniej części przeciw'.rn powołaniu do życia ich rządu cencia centralnego rządu niemieckiego, pp. Mar- tego kraju, potężnego bastionu na straży re- tralnego, przeciwko zrealizowaniu warunków, czył Blu1n - Nie będę wsvólpmcował z
Gaitllistami. Oprę się na trzeciej sile.
shall i Bevin wyrazili pogląd, że utworzenie akcj.i i kapitalizmu w Europie.
umożliwiających jak najszybsze
podpisanie
Nikt się nie dowiedział, co to za sila,
takiego rządu nie jest już w tej chwili koWarto przypomnieć, że w okresie konferen- traktatu pokojowego
tej nieodzownej
gdyż Blum mimo,
iż się o nią „opierał",
. nieczne i może być odłożone na czas nieokre- cji moskiewskiej tygodnik brytyjski „The przesłanki stabilizacji stosunków w Europie. szybko upadł, a przyszedł Schuman.
ślony, co jednak ich zdaniem _ nie po- New Statesman and Nation" pisał bez ogró- Opory anglosaskie muszą być jednak, i wieSchuman wprawdzie urzędu.ie dłużej od
winno wstrzymywać prac nad przygotowa- dek, że amerykański Dep<i::tament Stanu nie rzymy, że będą - przełamane, zawarcie trak- Bluma i więce.i od niego wygłosił rozmainiem traktatu pokojowego.
chce jedności Niemiec, jeśli nie będą one tatu z Niemcami nie może być odkładane ad tych expose, ale to też sytuacji 7Ve FranMinistrowie mocarstw anglosaskich uchy- pod h<!i;emonią amerykańską, a wpływowe calendas graecas. gdyż narody europejskie c.ii „nie r.ozwolnilo". Natomiast wyjaśnilo
się ostatnio, co to za zagadka z ową „trzelili się przytem od wyraźnej odpowiedzi na
cią siłą". Jak się okazuje, sztab francuski
pytanie Mołotowa, czy i w jakiej mierze odz polecenia Schumana przeprowadza rozpowiadJ.ją prawdzie co raz uporczywsze pomowy z pewnym - .iak to się mówi „dy.głoski o zamierzonym utworzeniu odrębnego
plomatycznie" - sztabem cudzoziemskim.
Sztab ów obiecał pomóc rządowi .francurządu niemieckiego dla dwóch czy trzech
skiemu w .fego próbach łamania strajku,
stref zachodnich z siedzibą. we Frankfurcie,
który - co tu dużo gadać ~ przybiera
Zrealizowanie tego zamiaru byłoby, oczywicharakter niemal generalny.
ście wyraźnym pogwałceniem uchwał pocz- .i}!acie trudności 'l - rzekli cudzozierndamskich, praktycznie zaś oznaczałoby podscy wojskowi - Zastosu}cie nasze demodanie Niemiec zachodnich pod wyłączną i
kratyczne pigułki ,,rnacle in USA"! Gdyby
całkowitą władzę mocarstw anglos'lsltich, zanaród wasz nie chciał ich zażyć, od czegóż
równo w sensie politycznym, jak gospodar„W „Głosie Robotnic:zym" z dn. 28.11. br. czy, - a przecież właśnie szeroki ogół po- ico.islco ... i 1wsze poparcie?
czym.
Stały Czytelnik skarży się na niewłaściwy pro winno brać pod uwagę Polskie Radio.
'l'o
Nadzieja tego ,.popcircia" sprawiła, iż
Aby zrozumieć przyczyny niechGci pp. Mar- gram Polskiego Radia.
nie znaczy, że muzykę poważną powinno ono blwnowcy z gaullistami zaaplikoicali ochoshalla i Bevina w stosunku do sprawy naNie byłoby i.v tym nic dziwnego, gdyby ze swego programu usunąć. Odwrotnie - na czo lttdności pracu.iące.i drakońską t1 stawę
t 'chmiastowego utworzenia centralnego rządu stały czytelnik, czynił to we własnym imie- leży stopniowo przyzwyczajać ludzi do słu- antyrobotniczą. Ustawa ta ma .iuż ~en skutek, że grupy pracownicze, które dotąd nie
Niemiec, trzeba się cofnąć do obrad konfe- niu Lecz jak może apelować do Polskiego
chania rzeczy trudniejszych, uczyć je rozu- przerwały rr>1Joh/ ... przystępu,ią clo strajkit.
rencji moskiewskiej w marcu-kwietniu br .. Radia w imieniu posiadaczy głośników, sko- m1ec. Na.isłuszniejszym wiGC będzie chyba
Ano, z laski Schumana Franc.fa sta.ie się
kiedy to przy omawianiu kwestii przyszłego ro nie zna ich zdania?
tradycyjny „złoty środek". dawać i jedno i terenem smut1111ch zapasów: ,,Siły Nr. 3"
ustroju Niemiec starły się dwie koncepcje:
Ja, na przykład, jestem zupełnie zadowolo- drugie. Należy przy tym wziąć pod uwagę. - rządowo-cudzoziemskie.i z „Siłą Nr. 1"
jedna - reprezentowana przez ZSRR (w zgo- ny z programu, szczególnie zaś z muzyki sym że np. inteligencja, mająca przeważnie więk - .iednolite_qo frontu pracowniczepo. Je,m
dzie z państwami wschodniej i środkowej fcnicznej, której WYdaje mi się, iż nigdy nie sze lub mniejsze \Yykształcenie muzyczne, ta _jednolitość będzie nienaruszona i zwarta
Europy), oparta na zasadzie administracyjnej jest za dużo.
kończy naogół pracę około godz. 16-ej 17-.ej, nie chcemy być prorokami w cudzym
Z poważaniem
i gospodarczej centralizacji Niemiec, i druga,
w tych więc godzinach możnaby dawać wię- kraju, ale nie pomoże wówczas ni „pewien
Krasowski
tórej bronili delegaci mocarstw zachodnich
cej muzyki symfonicznej, robotnicy zaś pracu sztab cudzoziemsk_i" ni Schuman, Teitgen,
polegająca na projektach
federacyjneg~ OD REDAKCJI
ją przeważnie na zmiany, tzn. że radia słu- • JJloch, czy Ramadier.,
.
.
.
ustroju Niemiec.
chać mo"a po godz 14-ej oraz późnieJSzych
A Blum? Blum, byc moze, będzie musiał
Pomi~o, że. nie jesteśmy _Przech~.rko .~uzyce
d .
h (
')
t h
.
zgolić swoją patriarchalną bródkę. Bo jeN'.ewątpliwie, tylko pierwsza z tych kon~ymfo:i.uczneJ ,sąd.zimy, ~e 1 ten rowmt:z gł?~· go z~nac wieczornyc . po 22 -eJ .w. yc w~ęc żeli ją zostawi, będzie sobie w niq. plul z
cepcyj jest zdrowa, logiczna i politycznie
1
J~St, meco stronmc~y. N1e_ulega wątpl_1wosc1, go?z ~ach. prograi:n .r~d!O~'Y pow~n.ien zawie- desperac.fi i wstydu, że w ojczyźnie Wielprzewidująca. Przemawiają za nią nieodpar- ze muzyka symfomczna Jest trudmeJSZa do ( rac w1ęceJ muzyki lzeJSZeJ, bardz1eJ przystęp- kie.i Rewoluc.ii stawiał na „trzecią sile", si:e argumenty merytoryczne, nie mówiąc już zrozumienia dla szerokich mas radiosłucha- nej.
lę obcego kapitału.
E. Tam
1 tym, że właśnie jedność Niemiec, a nie rozIii u U. I I I I I I I I I I.I I I l i .I' 1.1..1'1 I.I I I I HI I n I I I I I I I 'I I I l.I I.I I fi. I I I I.I u I I I.! I I I Id I I I I I I I I I ! I I I I I I I IJ I I li I I ' I I I I I I I I I J,I I I.I I I I I I I l i LI I l "I I I I I i.I I Jl I :I I u I n li
)Jcie, postulują uchwały poczdamskie. Skrelimy pokrótce te argumenty:
Euąenlusz Stawiri?!!!,
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Jeszcze

się

ten nie narodził,
coby wszystkim
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M' odzI ez w pi erwszym szere
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Prezydent

1) narzucenie Niemcom ustroju federacyjnego - wbrew rozwojowym prawom hi;torycznym
nacjonaEstom
i miliarystom niemieckim
energii napędowej.

m.

lodz:i
11!1

dodałoby

w ruch wszystkie dźwignie i
notory polityki odwetu;
2) realna odpowiedzialność za wykonanie
:Iauzul traktatu może być nałożona skuteczliej na jeden centrainy rząd niemiecki, niż
\a kilka lub kilkanaście rządów federacyj,ych, z których każdy :;tarałby się przerzuae ciężary traktatowe na barki pozostałych;
3) istnienie jednego tylko rządu Niemiec
możliwia aliantom łatwiejsze i wszech.ronniejsze wykonanie kontroli nad reali<cją postanowień pokojowych;
4) przeprowadzanie reform i przeobrażeń
~-ewnętrznych w duchu demokratyzacji Nieniec odbywać się może łatwiej, szybciej i z
.epszym skutkiem pod kierownictwem jednego rządu centralnego, niż wielu rządów fe-

dogodził

i!ll

•

..

,·prawiającej

z. okazji Zjazdu Krajowego Związku Walki
Młodych, należy podkreślić duży wkład i zasługi młodzieży ZWM na wszystkich odcinkach walki 0 wolność Narodu, a po wypędze
niu okupanta na wszystkich odcinkach pracy dla Narodu.
w mrokach okupacji ZWM zrodziła walka
zbrojna z okupantem.
Nie jedną ofiarę krwi i młodego życia zło
żyli ZWM-owcy w walce o wyzwolenie Ojczyzny.
„Zrodził nas czyn" mówi deklaracja ZWM.
T.rm czynem ZWM-owcy poruszyli i porwali
do walki młodzież różnych organizacji, tym
czynem przełamali nastroje wahania i wyczekiwania.

e

Po wyzwoleniu kraju ZWM-owcy wzięli
czynny udział w organizowaniu władzy ludowej, przy uruchamianiu przemysłu i przy
reformie rolnej. Tam. gdzie trwa walka i praca dla Polski, dla Narodu, tam młodzież zorganizowana w szer ;gach ZWM staje jedna
z pierwszych, - czy to w fabryce, na roli
czy w szkole.
ZWM organizuje coraz to liczniejsze szeregi młodzieży realizując w czynach swe hasło
„w pracy, w nauce i w walce - bądź zawsze pierwszy!"
Wierny swemu zawołaniu ZWM już w roku
1945 zorganizował „I-szy Młodzieżowy Wyścig Pracy", wciągając do niego młodzież z
inn~'::r
organizacji, a przede wszystkim

Kongres
.włókniarzy polskich
dzis
rozpoczyna obrady

W dniu dzisiejszym w sali kina „Bałtyk" się · we Francji przybyć na Zjazd, skierowali
"'ZPuczyna swe cbrady u: Iirajowy Zjazd de- do włókniarzy polskich depeszę treści nast1
ngatów Zw1ązk•1 Z;i.,vodo\vego Włókienni„Z powodu walki pracowników fran.-:ego, Weźmie w nim udzial 500 delegatów,
cuskich o żywotne interesy klasy robot1 terenu całego kraju. Na zjazd przybędą Miniczej i przeciw niecnym ustawom, nie
<' istrJwie: Przemysłu i Handlu, Pracy i Opiemożemy być obecni na kongresie, czego
ki Społecznej. przewodniczący Komisji Cenbardzo żałujemy. Federacja Francuska
tralnej Z. Z. - Witaszewski, oraz przedstaprzesyła braterskie pozdrowienia uczestwiciele obu partii robotniczych.
nikom Kongresu i życzy im, by powzięte
Oczekiwane są delegacje Związków Zawouchwały przy1izyniły się do stałego polepdowych z innych krajów na kongres włókszenia bytu pracowników włókienniczych,
niarzy polskich. Zaproszenia rozesłano do ordo utrzymania wolności i odrodzenia
ganizacji zawodowych robotników przemysłu
Polski. Możecie być pewni naszej przyjaźwłókienniczego
krajów europejskich i poza
ni dla ludu polskiego".
europejskich. Otrzymali je włókniarze Czech,
Program zjazdu wypełni w I-szym dniu
Grecji, Indonezji, Albańc>:ycy, Rumuni, An- rHad poza częścią oficjalną referat przedstaglicy, Duń<:Jzycy, Bułgarzy, Jugosłowianie itd. ·.vi ciela KCZZ. Po południu tegoż dnia odZapowiedziala swój przyjazd w dniu dzi- bywać się będą w sali kina „Bałtyk" pokaSleJszym dek.i:;"łri" holcnd<!rska i fińska.
zy zesp::>łów świetlicowych.
Przedstawici0!" \" :.:·,„'·nz:v fnncuskich nie
W drugim i trzecim dn.iu zjazdu obrady tomogąc ze v • ,1·
· · rozgrywaj<J"~,1czyć się będą w Domu Kultuzy im. Waryń-

I

I

OMTUR oraz młodzież zorganizowaną przy
Zw Zawodowych.
Z dumą możemy stwierdzić, że propozycja
zorganizowania „I-go Młodzieżowego Wyścigu Pracy" wyszła z szeregów Łódzkiej Organizacji Walki Młodych. Dziś symtolem
Polski Ludowej - jest spontaniczny ruch
wyścigu pracy i obecnie już dziesiątki tysię
cy młodzieży w całym kraju przystąpiło do
współzawodnictwa do tego szlachetnego
wyścigu przyspieszenia wzmożoną pracą szyb
szego odbudowania zniszczonego przez okupanta i wojnę Kraju.
Młode
pokolenie to przyszłość Narodu.
Szczególnie w ustroju takim, jak nasz, w
ustroju demokracji ludowej, określenie to
dopiero nabiera właściwego i pełnego wyrazu.

Dziś wyrasta w Polsce nowy typ bohatera.
Jak mówi tow. Wiesław: „Dziś hasło pracy
zajmuje pierwsze miejsce. Miejsca bohaterów
walki - zajmują bohaterowie pracy".

je: sprawozdania Zarządu
Głównego Związku Zawodowego Włókienniczego, dyskusja i wybory nowych władz związ
kowych.
Jak nas informuje prezes ZGZZW„ tow. A.
Burski, poza kwestiami czysto zawodowymi
naczelnymi zagadnieniami Zjazdu będą sprawy: wzmożenia wydajności pracy poprzez
współzawc.inictwo pracy,
które jest dźwignią dobrobytu mas pracujących i kraju. Podkreślona będzie na zjeździe solidarność polskich mas pracujących z klasą robotniczą kraJGW
walczących z .imperializmem kapitalistycznym. Bojowe wezwanie walczącej klasy
robotniczej: „Proletariusze wszystkich krajów
łączcie 'ię" będzie hasłem i wytyczną obrad
, rezolucji zjazdowych. Związek Włókniarzy
zgłosił do KCZZ gotowość robotników polskich d) mobilizacji środków materialnych
na pomoc dla walczącej k!asl robotniczej

W wielkiej bitwie o usunięcie trudności
gnspcdarczych, o powiększenie i rozszerzenie produkcji przemysłowej i rolnej - co
pozwoli na podn'esienie stopy życiowej klasy robotniczej ,co umożliwi poprawę jeszcze
wciąz
ciężkiej
sytuacji materialnej świata
pracy - młodzież winna. kroczyć w pierwszym szeregu.
Aby sprostać wielkiemu zadaniu wciągnię
cia całej młodzieży miast i wsi do wyścigu
pracy, konieczna jest ścisła współpraca organizacji młodzieżowych.
Zawarte porozumienie między ZWM a OM
TUR winno stać się fundamentem jedności
działania młodzieży robotniczej, która w sojuszu z chłopską młodzieżą „Wici" potrafi
skupić
całą młodzież demokratyczną i stać
się siłą zdolną na.tchnąć entuzjazmem
mło
dzież miast i wsi do pracy uad umocnieniem
naszej niezależności i suweren~ości• 1!1'.M!f-o•

Francjł.

we.i.

skiego.

Wypełnią
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, Khfr~'llltrricy i wychowawcy :nfrół

za:kła ~e~ ~:i!ę w n~wy~ W1il.l'imka~." w żarliwym ( Wi00ziie2 walcz.y z tymi ~ływami i poPz:zeł.a~anie u :niodzieźy szk.olnej i. akadąizemu kuc l.epszeJ przyS2łos.ei, w ZP,$pllio- k«1<1:mje je. Rosnąi:e szeregi demokratycz- deIDJc!IieJ s~~czme wznoszoneg_o ;mur_u. odo~z. ~1, l~orzy stykają się z in1od'zieźą,, a wym sa'.410wych.@wywaruu się w szeregacln or- uyclil. orga.nizacji mJodzie.żoW)'CI'l., czynna osobmema JeJ, coraz częstszy I hcznieJSZY
~Ieru.ią Silę S'ta:ryni~ s:p0Mlbamii n1Y'Ślenfa ga,Illizacjd. młodzieź©wych, że dokonuje. tego i coraz bardziej świadoma postawa ich udział w podejmowa~ych przez . całą ~ł?:
1 nabytą "'. ciąga dł)ilgich la~ pr~~y niiyną,
w procesie trwającej u nas jeszcze wal'ki członk.ów, przem~a!l:Y jakie _zaszły w l'1;lch.u d~eż pracach obrazu)e nam ~miany wsr~~
~~~tó stą'~ przi:d faktem., ze m~ nizm.mie· z silami stan~izo świata, Ii:.tfae d'obrowoTnie mfodz1<>żow-vm Tesli chodzi o zagadmeme mch zachodzące, znnany, ktore odbywaJ,·
Ją Jllź dz1sre:i;szeJ1 młodzieży.
nie chcą, odeJ~.
współprncy' te>' daleko nic wszys'"..kie dowo- się w atmosferze przezwycięż.ania starycl'
Zajlóltiinaj~ oni o p'L'os-tej pwawdaie że
ZagaJdnierńe tyl!Jlega: na tym, jakp~móetej dy. Bo zdecydowany przclom w :aastrojach przyzwyczajeń, głębó~o wp9Jo~ych p~·zez
aktYJl~a: ~ęśi mł~eż~ u~trznia naij,- młodzi'efy, jak pnyśpiesrzyć 1!:e procesy, ja- mlodzie2y obserwujemy również i poza sze-1 da~e szkoły, .~POS?bow mys!en~a, rew1do}ITeł:WeJi, naJg0ręce) i na.J,Szyb~izj doniol!IOO"ł kimi me'ttOOami u~l'rnnal<ić ksrtałrenie i $il- regami organizacji młodzieżowych.
wama koncepcJI, ktore obala zyc1e.
Fzeź.iwane-g0 , o'lrresu, że te pnemiany mowycho.wame, tym bardziej że musimy ~ Wyśdg !ra~y, bę~ący najlepszy~ wyi:a:
. w tym fo okresie wz.ełomu .zbiera się
~rocesy, l(~Jre zaszły w gospl!l'~, pamiętać, że mimo iż stły reakcji kurczą Ń~m ~owe~o stosunku. d? pracy, O~Jął. dzi~ pierzr'Szy zJazd ZWlt1. Zbiera się on w
]ll\'l~c:m~ r s:po.ł~ ~·ciu :r:iaszeg0 się, maleją z dnia na dzień, że w miarę jak SJ.~J. tys1ę.:y mlo~iezy robo~i~eJ me dniach wielkich osiągnięć pierwszego roku
Ifl"~Jl!I!, ~a;J,wyd.at1111e.? odbi:ra;rą; "i!ę 11a Jej psy- wypienna jest ze wszystkich dziedzin pod ty~k? WLg'.lillZOWdn~J. Zapał z ~altim m.ł 0 : 3-Jetniego :iarodowego planu ;:::oi:.podncz.ee!t1ce, ~ tęsknota li pragn1!G<ie nowe-gQ ż:y napC!rem sp:rawdzalnych faktów i . zwy- dnez ~łOP;>~ staJe do. odbud"wy wsi l go 05 ;ąl{nąc dok:manych og ·nmnych wys1ł
ci.a~ ~'lOZ'e wy~by& ~ IDiej duto więcej C!l!Ciar- cięstw obozu demokracj,i ludowej, to wzma- ~ ~eJ ~ zacofan~a kulturaln,ego, z kiem ludu pracującego Polski, który zwym~~ •. e:tmtl!l<2Jazmu l zapailll niź u dorOSf!ego ga ona. naci$k na młode ~okole;ue, wyk&- 1alim. ~a..'!l'ze s1 ę do mól by zdo)lyc facłh, cięsko pokonał pietrzą.ce się przed nim
C~lekai.
rzystując jego nieświadomość, brak do- by stac się przydatnym dla kraJu, spo e- t
dn . .
Tym też naiFe;v tłmn:aceyć, że nawet w świadczenia życiowego, op0źnienie oświa- cz011stwa i siebie wskazuje wyraźnie na co- ru oscl.
ZWM :iest dzieckiem okresu historycznepierwszym okr~e. !!>kresie olibrzymieh, nfo· towe i kulturalne, łatwowierność i uczci- raz większe związanie się jej z naszą nową rzeczywistością.
go, tv którym, żyjemy. Byl zawsze na śmierć
s-po~ykainych mgdy dotąd trudnQśd. ktt'ire wość.
i życie związany z nou;ą Polską. ZWM wy!aeletnllliialy dotąd ist0iny obTaZ wielkości
rósl z młodzieży ludowej miast i wsi, z jej
~omu, ja.ki dok(}nał się w źyciu ka.żde
dążeii i trosk, z pragnień,i tęsknot za żyg? z n~,. J>!'Z-Odwjąca młodzież fabryczna,
ciem godnym człowieka. z jej gorąceg o
c1 z :,w:ysc1gu P.rae:y:" ~ c-! najbardziej u~wia
patrioty~mu z czynu zbro.fnefJo w okresie
dom1em na wsi pOJfih, ze rozpoczął się no.; okupacji. ZWM byl ty;n sztimnowym odwy okres, !'>~res nieznanych dotąd perspedziałem, który u bok1i postępowych sil spoktyw-. r<?mrnJ,C>Wyeh nowej, Ludowej Polski,
Drodzy ZWM-owcy, stoicie w przededniu pant em.
nf~dz1a~go rnmachu ~udownictwa, lep- ogólnokrajowego Zjazdu, na którym podWasza organizacja, to nie sportowe zgru- lecznych, u boku PPR wyrąbywal drogę do
S:Z~J1 godne.i woln~ch ludzi. przyszłości mlo- sumu.fecie swe zdo'bycze orgar.izacyjne i o- powanie mlodzieży, ale potężne kadry bo- nowej Polsld.
dzieź:jf nowego tworczego i raclo;mego życia. ·sią.qnięcia w nauce i swe.i '{YfaCJJ zowodowe.f. jawnil..:&w walki o H:olność.
W Polsce Ludowej ZWM wyrósł w rnaWkrótce śmiat dowiedział się, że ZWM sową organizację, bo droga nowej Polski
Musiel} ~ni s~oo-trz.ec i spostrzegli już
Organizacja Wasza powstala io najcięż
~tedy rGmnce ~ędzy swym położeniem w szych churr1<1ch dla naszego N a1·odu.
to sprawił, że
to jednocześnie droga całej młodzieży polobn •cano granatami kolumny żandar- skiej. Codzienna praca Z~ 7 M-owców szefoJsice PTZ;edwoJennej; a Polsce dzisiejszej,
Oh-upant gnęb-il po"lską ziemię. Je,m
ktora na ich oczach i µrzy ich aktywnym nienawiazil mi · wszystkie narody, które mów,
rzone przez nich idee głęboko docierają w
l""SJló~ud.ziaie ]!>rzechodziła. oo planów wspa- 1.1 aZcz'!fly o NiepOOleglooć, to 1wa, Polak6w
ioysadzano pociągi,
serca młodzieży.
nfałeJ bucfowli df) zakJada.nia iundamentów chci.al calkowicie wyniszczyć. Palił, i obrauszkadzano maszyny,
300 tysięcy ZWM-owców ustami swych
i . 'Znoszeni~ ź~ian }>nyszłego domu Pol- cal w perzynę wszystko to co polskie~
Dziś jest j1d: trzy lata po wojnie. Orga- delegatów
na pierwszym. ?.jeździe złoży
ski LmioweJi, w którym „:mieszkać będzie wszystko to, co bylo nam najdroższe. nizacja Wasza wobec nowych zadań sprawozd-nie ze swej działalno!<d: ze współ
nowe
hasło:
„ZNISZCZONY zawodnictwa pracy i osiągniętych rezultai o/Ć bezpiecznie i szczęśliwie naród pol- Nie zawahal się nawet 'fJ'TZed rabunkiem rzucila
2k1.
dzieci polskich, kt6re wysyłano do t. zw. KRAJ fl/IŁODYMI R~KA?rII DźWIGNĄ<J tów produkcyjnych, z akcji odbudowy
i elektryfikacji wsi, z akcji osadnictwa
Pm-ó.,,-nywując widz.ieli: w Polsce sana- ob~ rasfYWych. by zro&ić z nich ,,hitle- wzwyż«.
Jesteście juź silną organizac.ią, 1.:tóra
cyjne.i co dziesiąte dziecko w wieku od 7 rowskich janczaróu:f'.
spółdzielczo-p11rcelacyjnego i orgarizowaPo ulicach Łodzi przechad;.;r;lµ aię j«k iclożyla dużo 10ysi"lku 10 otlbudo1.0ę 11aszcgo nia brygad żniwnych i siewnych z zakłada
do 13 lat pooa murami szkoły, co 4-ego
kraju.
Ale
pamiętajcie ZWM-owcy, źe tegn
napuszone
pawie
gromady
volksdeutach6w,
nych i prowadzonych szkół i kursów oświa
młodeg9 . cMoioo., prze&wia~czonego o swej
z\>ednosm,. 370 tys. młodz1eż:v oczekującej którzy swymi wpiętymi w klapę „haken- wys-ilkii dla odbudowy i biulcnr.nt nO'IJJej Pol- towych, artystycznych zespołów amatorkreuzami"
usiłowali wykazać su;oją _ wyż ski nigdy nie jest za dufo. Trzeba, żeby skich i klubów sportowych.
ro:~. roczine na 70 tys. zwalniających się
m1e.1sc pr8:cy, przedę1nie 125 razy silniej- szość rasową. Maly członek ,.Hitler.fuqend" pospołu z Wami stanęły do pracy uiszystkie
demokmtyczne org<mizacje mlodzietm e,
Z\VM - ustami swych delegatów - weszą, selekcJę na drodze od I kl. Rzkoły Pow- nie.iednego z Was skrzywd~ił bezczelnym
polslm ,nlodzież z miast i 1•'Si.
zwie całą młodzież polską do świadomego
szechnej do wyższei uczelni dla dzieci ro- zachowaniem się i nieraz przyszło Wam cala
Dlate.qo też wszyscy czlankowie Polskiej wspólnego wysiłku nad budowaniem Ludobotników
przemysłowych,
małorolnych przeżyć gorzką chwilę, zacisnąć pięści.
Nienawiść do okupanta z l;ażcl11m dniem Partii Robotniczej, WSZYSCY Cl. KTóRZY wej Ojczyzny i własnego szczęścia. I razem
chłopów i robotników rolnych w porównaWAS, JAKO SWYCH MŁO- z bratnimi organizacjami młodzieżowymi
niu z dziećmi wielkich przedsiębiorstw rosła i potężniala. C?ęsto niejeden z Was KOCHAJĄ
myślal o tym,
że gdyby tidalo się nam DYCH TOH'ARZYSZY BRONI OCZEKU- walcząc z resztkami wstecznych sil, które
i łaścicieli ziemskich.
io kilkudziesięciu, a może nawet iv lcilku- JĄ OD WAS. BYśCIE UCZĄ.O BIJjJ NIE- pragnęły cofnąć młodzież do tyłu pozyskaNatomiąst w ~o!sce Ludowej 2841 no- set dogadać" z sobą,
to mogli.byśmy USTANNIE STALI SIE ZDOLNYMI PO- ją nowe tysiączne zastępy do swych szerew;y~h .pomieszczen szkoły podRtawowej, 30 przecież nie d()J>Uścić tii i ówdzie do bez- KIEROWAó W
NAJBLIŻSZEJ
PRZY- gów i poprowadzą je przez pracę i naukę
rm1tonow nowych podręczników szkolnych karnych zbrodni~· a 11awet :1ieraz dobrze SZŁOśCI LOSAMI NASZEGO PAŃSTW A, w świetlane jutro młodego pokoienia Polski
o łącznej sumie 269 milionów arkuszy dru- iProgowi ,,zalać sadla za skórę''.
JAKO NOWE ZASTł]PY
BUDOWNI- Ludowej.
ku, kilka razy ?J'ięcej młodz'eży, zatrudnio111,11;111u1111r..111nit1:1.1ir:11;,11.1111111111111:111m1~
Tę sfoszną prawdę zrozumieli organizato- CZYCH NOWEJ POLSKI LUDOlVEJ.
nej W: przemysie, okoJo 900 tys. usamo- rzy Związlcu Walki Młodych, z których wieZWM-owcy! CHCEMY, ABY W WA-1
dzielruonych gospodarstw chłopskich dzię lu w walce zlo-żylo życie za Polskę.
SZYCH SZEREGACH KAZDY UCZYŁ SI~
ki refo mie rolne.i, ponad 300 tys. mlodzieOrganizacja Wa8za potężniała, a wróg MIŁOśCI OJCZYZNY I PRACY DLA
źy wiejskiej w zesJ)Ołach przysposobienia odczul, że mlodzież polska zgrupQWana pod SWEGO KRAJU. CHCEMY. ABY RAMIĘ
rolniczego i kilkanaście tysięcy zdobywają sztandarami ZWM, to nowy, bojowy od- W RAM/ft Z WAMI ST ANitŁA DO PRAcych fach w szkołach przysposobienia prze- dzial, kt(Yry swą mlodzieńczą energię chcial CY DLA POLSKI LUDOWEJ CAŁA BIŁO i·l·id·i$M!d!IM#"#M-d aJLnlTlU!lWJKf,
mysłowego. O 200 procent wzrost szkol'ni- wyladować w nieuatępliwej walce z oku- DZ!Eż PODSK.ł.
•Atł?l·ł·J; li :W*·*!SAł+ ł;'l-ff±*"i #ł-t4 :i+a§iM
ctwa zawodowego, o 237 procent - wyż
szego, nowe boiska, świetlice .domy kultu- h.aziniierz Szwe,..berq
ry i k1uby m1odzieżowe. Oto :iak wiele zrobiono u nas w krótkim okresie czasu z myI 11krlfarz lł•itetl Mie'słli11• Ol tut
ślą o młodzieży i dla młodzieży.
Nic dziwnego więc, że wobec tego rodzaju faktów i osiągnięć wobec nagłego skoku
z czasów ciemnoty, obszarniczej półpańszczyzny i wyzysku - do kraju wolności
1-szy Krajowy Zjazd Związku Walki l\'Ilo-1 jemnych sosunkach między naszymi obiema ł Współzawodnictwo pi'acy stało się dzisiaj rui godności człowieka pracy, młodzież prze- dych ma szczególne znaczenie nie tylko dla organizacjami. Jej istotą jest s1worzenie jed- chem żywiołowym.
nika coraz głębsze ukochanie tej nowej Pol- młodzieży zor1-anizowanej w ZWM, ale rów- noliiych ram dla dotychczasowej spółpracy
Ostatnia wspólna narada aktywu robotniski Ludowej, powstają coraz to nowe i liczniejsze zespoły, które doskonale rozumieją, nież dla całej młodzieży polskiej a szczególnie między naszymi organizacjami. Dzięki niej czego Łodzi i województwa wykazała jamo,
że dziś własna praca jest dalszym ciągiem dla młodz1eży 01\'ITUR, najbliższej ideologiez- zasiały usłalune wytyczne dla uzg&dnionego że organizacje nasze mają niemałe osiąg-.ięcia
jednolitego i realnego planu wspólnego dzia- w wychowaniu młodzieży. ':":'rzeba było słuwalki prowadzonej od pokoleń przez· postę nie ZWM.
Szczególne znaczenie Zjazdu wypływa z lania naszych organizacji. Można stwierdzić, ehać referatów, a przede wszystkim dyskupowe sily społeczne o stwor.zenie ustroju,
nie znającego wyzysku człowieka przez okresu, w jakim będzie on obradował, okre- że nie tylko na terenie łódzkim, ale i w ca.- sji, aby upewni(i się jeszc;;;e bardziej, że mło
człowieka. Nic dziwne~o więc, ±e idee po- su, który cechuje w skali międzynarodowej lej Polsce realizacja umowy jest czynnikiem dzież OMTUR i ZWM jest nada.I motorem
parte takimi faktami i osiągnięciami prze~ walka. o postęp i pokój wolYec ofensyWy do- ulepszającym mechanizm eodzlennej prak- wspóhawodnictwa. pracy, przede wszystkim,
nikają w coraz szer ze kręgi m1odzieży zyJarowego imperializmu ,niosącego ucisk ka- tyki jednolitofrontowej na odcinku młodzie- że jest i czujti się ona świadomym współ
skują coraz nowych zwolenników, nie po-
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poza swym zasięgiem również
i młodzieży uczącej się i studentów. Boć
przecież niczym innym. ale pełną ufnością,
wiarą tv swą przyszłość, w niezbędną potrzebę dla Polski ludzi wysoko wykwalifikowanych i wykntałconych !nożna wytłu
maczvć ten żywiołowy pęd do nauki i nies.potykane dotychczas przykłady pilności
wytrwałości i samozaparcia się w zdobywaniu wiedzy.
.
Są jeszcze ludzie, którzy skarżą się na
młodzież, którzy chcą widzieć tylko zle
strony młodego pokolenia. Chyba jasne
jest dla każdego, że młodzież nie jest idealną, że zarówno Polska przedwojenna jak
i okres okupacji pozostawił ~łębokie ślady
, na młodych charakterach. Jednakże ci ludzie nie rozumieją jakgdyby, że przecież ta
nowa młodzież musi pokonać pewne stare
nawyki. że prz,ecie3 ona ma możność kształ-

piłalistyczny

i za.gladę suwerenności narodów,
w skaU krajowej - przede wszystkim WYsiłki obozu demokracji Jodowej, mobilizującej
wszys1kie .:.:zyuniki celem przyśpieszenia odbu
dawy kraju i podniesienia stopy iyc!owej
najszerszych mas pracujących.
Okres przedzjazdowy na odcinku młodzieżowym znamionuje
dalsze pogłębienie się
współpPiłcy młodzieży polskiej, skopionej w
szeregach demokra1yeznych organizacji młozaś

dzieżowych.
Jesł pewnym i jasnym, że zawarcie umów
mech, a nas1ępnie cz1erech organizacji było
n;.ożliwe dzięki uprzedniemu podpisaniu i realizacji umowy o współpracy między ZWM
i OMTUR.
'
Umowa o współpracy OMTUR i ZWM nie
stała się jakimś p11nktem zwrotnym we wza-

żowyąi.

'

a tym samym czynnikiem, wzmackonsekwentną realizację
jednolitego frontu polskiej krasy robntniezej. .
Łódzka organizacja ZWM
na krajowym
zjeid:!ie swojej organizacji porówna swój dorobek i doświadczenie z ogólnymi osiągnięciami organizacji.
Część tego dorobku i doświadczeń łódzkiej
organizacji ZWM nie Jest lllim obea., ponieważ przez nasz współudział w wielu ak.::jach
siał się on naszym wsp:)lnym dorobkiem i
wspólnym [l.Lświadczeniem wspólnej pracy.
Należy tn przede ~l!IZysłkim l}Odkreślić inicjatywę ZWM zorganizowania w Łodzi młodzieżowego wyścigu pracy, ldór)' siał się naszym: wspólnym wyścigiem o podniesienie
produkcji przez udział członków naszych obu
organizacji na wszystkich jego etapach.
nlającym

e i pracy

n

gospodarzem fabryk l hut, tr3szcz:ącym się
nie tylko o zdrowy rmwój społeczny i kuliurałny całej klasy robotniczej i narodu. ale
równie i o zdrowy rozwój gospodarczy naszego państwa Iudoweg&.
Nasza organiza$ ma nie od chwili podpisania umowy, ale dług& wcześniej, szczególnie w Łodzi, w młodzieży zorglłnizowanei w
ZWM najblliuych sobie towarzyszy walki,
nauki i pracy, to też chcemy, aby przede
wszystkim w naszej organizacji
łódzcy
ZWM-owcy sxukall z&wsze towanyszy do
współpracy.

Łódzka

organizacja OMTUR bezy delegaZWM, aby przez swój aldywny
udział w zjeździe stall się czynnikiem, przy.
śpieszającym nasz wspóJpy marsz do Polski
Socjalistyczne!.
tom

łódzkim
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Mie(skiego ZWM

łódzcy, którzy wyjadą na Zjazd w
liczb ie 72 repr·ezentować będą 12-to t y.si ęczną rzeszę mlodzie.ży . Orga1
niza.cja
na>Sza hczy bowiem obecnie ponad 12 tysięcy
m!odz'ieży
zrz.eS'lionej w ponad 200 kołach. Dla porównania j ak wzrośli:śmy niech zaświadczy cyfra 6.000 w roku ubie·głym.
Wśród delegatów na•s zej organizacji mamy wyp.róbowanych
w boju z okupantem partyzantów czło.n:ków grupy
,1Pr·omie.lllistych", kol. kol. Gaję, Wołosa przodown.ików pracy, o których
mówi już dziś cała młodzież polska, kol. kol. Llpińska, Okroje.I\,

Delegaci

Ski1bę (8-mio-warsztatowcy), studentów, byłych robotników, którzy studiują dzięki Kursom Przygotowawczym jak np. kol. kol.
Kozieja, Karbowiak, Ra.paiport i iinni, u<:zniów szkół średnich, ro-

botników, pra.cownL\ów umysfowych. WGzy-scy delegaci to wypróbowani w szeregu akcji a:.lctywiśd naszej organizacji.
Osiągnięcia na1
sz.e jak i całej orga.nizacji ZWM w kraju są
olbrzymie.
Nasza or.ganizac.ja na.wskroś patriotyczna " czegQ daJiśmy
już niejednohotnie dowody żyj-e dziś zagadn :i·e ni·em
·odbudowy
kraju. Dlatego też dla u-czczeniia I-szego Zjazdu na1szej o.rga1I1iz<1>cji ZWM-owcy przyste_pują masowo
do
pracy, przyjmują na siebie
z~·bowiązania„ produkcyjne w sensie wykonarna produkq1 wysoko ponad normę. Grupy
ZWM-oiwców w wielu fabrykach pnzechodzą
na obsłu» , większ.ej ilości kros.ie.n czy stron.
Przykładem może tu być grnpa ZWM-owców
z PZPB Ruda Pabian.że.ka z kol. Skibą na cze-

w pierwszych szeregach W1!póh:awodniczą.
<:ych.
Grupa ZWM-owców z F-my Wa·ryński z
kol. Okrajek, dele,gatką na Zjazd na ctele
p.rzyjęla zobowiązanie wykonać 200 procent
normy produkcyjnej. Przykładów takich móZ·
na by cytować mnóstwo, świadczy to o Wielkiej sile ideologkznej nasz.e j organizacji, o
le, która przechodzi na obsh1g.ę 8-miu kro- wielkich rezul1ta ta.eh naszej praicy wy~howaw
sfon. Grupa młodych Scheible1:owców z kol. czej .wś:·ód ml<:id~~iż:y, idąc~j ,w kierunku prze
Lipiń-ską, Ossednowl!>ką, Koła.są na czele stoi obrazema psych1k1
mlorlztezy, w kierunku
lllllHllllllllllllllllllll!!lllllll!l!lll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll! zmiMa.nłydj~j. stos~nk~ do. pradcy.
o ztez poJIDUJe, ze . roga do lepszej
''"''"'"""-·7 '"''"'~,:.'· "''···
prz yszłości młodzi·eży to praca dla odbudowy
Ludowej Ojczyzny, która stanie się dobrem
dla wszystkich Polaków. Wła;śnie ta płasz
czyzna budowy Po.Isk.i Ludowe.j będzie tą pła
szczyzną, na której
będziemy
cementowali
jedność młodz i eży polskiej. Młodzież polska
je.s·t patriotyczna, o czym przekonaliśmy się
w okresie okupa cji i iprzeko11ujemy się obecnie. Równe obowiązki w stosunku do wła1s
nej ojczyzny ciążą na ZWM·owcacll, OM
TUR-owcuah t1 WlbI-airiLad1, 2iMD-iQ1Wcach1
harcerzach i na m'1otlzieży niezorganizowaned.
współzawodnictwa

•

0

Łqczy
łoścl

nas wspólny marsz ku lepszej przyszprzyszłości, którą może zapewnić i zagwarantować tylko obóz demokracji polskiej, obóz, którego my, ZWMowcy, jesteśmy nierozerwalną częfoią składo
Okro jek Aurelia,
Kola
ZWM przy f-mie

przewodnicząca

wą.

Idea wspólnej pracy młodzieży .polskiej
dla odbudowy kraju, dla budowy Polski Ludowej głęboko przeniknęła do świadomości nwjszerszych ma'S młodzieży ipolskiej.

Wiesława Kolasa,
tkaczka na 6 krosnach w PZPB nr. 1

Lipińska Hali.na,
tkaczka na 6 krosnach w PZPB nr. 1.

naszego narodu,

Waryńskj

Wiciarze I witają Zjazd ZWM

W dniach 6, . "ł, 8 bm. będzi~ o•braidował
- Wa.lny ZJazd. W zesfaw1eniu z wydarzen.ia.rni na tere.n ie organi·
zacji młodzieżowych Zjazd ten ma wyjątko·
we znaczenie. Odbywa się on bowiem w chwi
li przełomowej dla życia organizacyjnego
młodz i eży polskiej, w chwili, kiedy zamyka
się okrns ~w~rów i k~ótni o drobne, nieistot:
ne zagadmerua <'. otwiera s1ę okres zgodn.eJ
pra<::y :przy budowie potęinej Polski Lu~ow~j
St~J~<:: na progu tego. o_kresu . organ1za<:Jfl
młodz1ezowe muszą dołozyc stara.n, by rowy
wykopane przez wrogie nam czynniki tmiędzy wsią i miastem zosta~y zasypane Doko·
nano tego na szczeblu centralnym, wojewódzkim oraz powiatowym. Pozo511:aje nam jeszcze
zada.n ie zasypania tych rowów miedzy całym.i gromadami młodzieży wsi · i mi~t. Znane
bowiem jest każdemu zjawisko, że przeobrażenia myślowe w g.rupiJ'ch spolecznych nie od
bywają się za jednym pociągnięciem pióra,
podpisującego taką, czy inną umowę. Przeobra
zetw~.emowy seim

I

żeliia t; do~onywuj~ się pod wpływem pra-1 pu; jeśli rozp oczyna.my wy~<"; q nrodukcji .r<ilcy mys!oWeJ pewne] grupy ludz1.
nej by dostarczyć chleba m:iastom przeobraPrzygotowanie gruntu pod rea.lizację pla- . '
.
.
. ' ..
nów władz centra.I nych orga.nizaccji młodzie- zam~ o·b hcze konserwatywne) ws~. Wiciarz'S z
żowych jest zagadnieil'iem palącym i wyma- drugiej strony zrozumieją, ż& Zetwuemowcy
gającym szyJbkiego rozwiązania. Rolę tę epeł- Cl.Y OM Turowcy to nie ci, którzy ni.e umieją
niać muszą wszystkie ogniwa naszych zwiqz- zrozumieć człowieka wsi ale ludzie twardego
k6w, każdy myślący i mający na· uw.adze do· czynu. To są ci, którzy ~ dnia na dzień zwięk
bro Polski Ludowe/ młody człowiek. Zda- szają produkcję naszego przemysłu by za;perz.a.ją się je~~ nadal wyp~dki; .że W~da.rz wn.ić nam dobrobyt, to ci, którzy w'brew całespogląda z niewiarą na mozln~'osc1 .ws.połpra- mu wstecznictwu idą śmiało w życie, by stwacy z Zetwuemowcem. Zdarza się to Jednak tyl rzuć trwałe podstawy władzy ludu
ko lam, gdzie zarówn·o ,,Wici", fak i ZWM I
T
d ,
.
„
·
czy OM TUR zamknęły s•lę w swych oplot"'· a:n, g zie zrustme1e atmos!Ma pracy, Z'Jl,1!1'.rue atmosfera kl'tn.i
N.
h b t
1
kach i wzajem.nie poznać się nie chcą. Z chwi
.
ó. .
c Y _a rwa
. 0 • ie
Ją, gdy zetkną się w pracy, gdy się poznają, ~~eJ asp /11,l .c~ 1ow!eka z czł.owiekie~, fak praporozumieć się umieją, gdyż dotrze do Jch ' '. p:zeciez '.e{J prac,r. rue brak Je&t w naśwjadtJmości, że „Wiciarze" to ludzie pracy ' sze1 zniszczone]
1czyzme.
pozytywnej dla Polski Ludowej. Na terenie
Twarda praca na każdym odcinku żyda:
naszego województwa potraifi.liśmy wybudo· społe<:zneg·o, go.spodarczego d ku:ltura1lnego, to
wać własnym wysiłkiem os•t atnio 10 Domów zawoła.nie naszego pokolenia, pokolenia, któLud0wych, zapełniamy szkoły wszelkiego ty- re ma do s.pełnie•nia zadanie ki.lku pokoleń.

:na.

Ko11endant tódzkiej

Cllerąewi

czy sami Zetwuemowcy lub OM Turowcy, do
tego możemy ra'lem. DokQnamy napewno, bo mamy doświadczenie nasz.ej w-.;,pólnej
pr:acy; na te.re:iii~ naszego . v:oje:"'ództw:a, .. U!Illehsmy wspo1me zr.ozurn1ec s1ę, umQe.Usmy
w>51pólnle stanąć do pracy, gdyż kierowaliśmy
się po·trzebami Państwa.
Widi11'.z e i Zetwue·
mO'W'cy umieli razem współżyć na Kursach w
Swieradowie Zdroju, umieli się tam 1iorozumi·eć. To, że wszczęliśmy wspólnie akcję szko
konać

Harcerzy

Harcerze o braciach

.zw MI

Spełnić możemy to zadanie tylko wspólnym
wysiłkiem. Nie dokonają tego sami Wdciarze

UieczoslaOJ LęEoaski

Z

../~

W sobotę, niedzielę i poniedziałek będzie 1•·uchę "' ojenną. Jed;:iocześnie będziemy budo- slowej j~t bezsprzeczną zasługą Związku
"~radował .w Wa~s~wie _Pier.~szy '!alny wali z tym samym uporem, z jakim rozpo- Walki Młodych.
ZJazd naszeJ bratnieJ orgamzacJl - Związku
••
Walki Młodych. Nas, harcerzy, interesuje to częl1smy, Nową Polskę, Polskę SprawiedliwoWspólnym odcinkiem pracy harcerskiej i lenia młodz ieży, że przystępu;emy do wyści
nie z racji ciekawości, lecz bliskiego stosunku ści Społecznej, Polskę Ludową, gdzie nie bę- zetwuemowej Jesł walka o zapewnienie roz- gu pracy, do konkursów wyglądu wsi, do
jaki łączy nas z tą organizacją,. •
dzie podziału na sytych i głodnych, na wy- woju ustrojowi demokracji ludowej, t. zn. wspólnej pracy nad odbudową i przebudową
Swiadomi swych obowiązków i oczekiwań wyższonych i poniżonych, na wyzyskiwanych walka o realizację wolności i sprawied'lwo- wsi, to, że mamy zamiar pnycstąpić do wyści
Rządu, wychowcjemy młodzież, kłóra osią- i wyz)'lskujących, na wolnych i niewolnycł" ścl. Uzasadnieniem jej jest dążnołć do za- gu produkcji rolnej i przemysłowej - jest
gnąwszy odpowiedni wiek i zdobywszy pew- Będzie to państw~ równości wobec praw i pewuienia człowiekowi takfoh warunków najlepszym dowodem, że Wiciarze mogił i une wyrobienie polityczne szuka sob"e nowycb obowiązków, gdzie królować będzie miłośe ; życia, żeby mógf jak najobficiej korzystać z mieją pracować razem z ZWM.
Mamy :nadzieję, iż Wa.l ny Zj.az·d ZWM odróg życia społecznego i przechodzi do in- zgoda, !) jedyną miarą oceny wartości ezło- dóbr zarówno materialnych jak i duchonycb organizacji młodzieżowych czy puli- wieka będzie jego wkład pracy w dzieło wycb, żeby mógł kształtować swą d,uszę w prncuje da'1·s ze sposoby WS.'flólne-.j pracy dla
tycznych, m. in. w dużym stopniu do Zw.iąz- tworzenia
nowych wartości społeeznycb, ten sposób, by stosunkowo szybko stanął na dobra Po·l ski Ludowej i iprzyczy.ni się do glę
ku Walki Młodych.
tworze:-tia nowego, lepszego jutra.
odpowiednim poziomie umysłowo-moralnym. bo ki.ego zrozumie•n ia potrzeb i zadaii młodzie·
ży wsi i miast.
Istnieje cały szereg wspólnych punktów
Zdajemy sobie :Ioskonale sp1·awę z rego, że
Dlatego stoimy na straży realizacji reform
Wiciarze województwa łódzkiego z radoś
programu pracy harce~kiej i zetwuemowej. tempo odbudowy zniszczonego kraju będzie spGłecznycb,
uniemożliwiających
wyzysk cią witają Walny Zjazd ZWM i życzą pomyśl
Dzisiejsza młodzież h1rcerska i zetwuemowa decydowało o naszym znaczeniu na arenie człowieka przez człowieka,
równających nych obrad Kolegom Zetwuemowcom; życzą.,
wyrosła w nieubłaganej walce o wolność. międzynarodowej. Wspaniałe dołych 1;zasowe wseysłkkh ludzi na linii startu życiowego.
by obrady te były potężnym krokiem na drospra.wieclliwość i trwały pokój świata Nikt osiągnięcia na odcinku gospodarczym i s~oPowodzenie nasr:ej pracy zależy od jedno- dze wspólnego marszu do Polski Ludowej, do
tak jak my nie OO.czuwał na własnej skórze łecznym niech będą bodźcem do dalszyc~ litego frontu całej młodzieży polskiej. Wszy- Pnlski bez głodu, krzywdy i wyzysku.
okrucieństw i bestialstw wojny, lat .taszy- naszych poczynań,
Trudno w tym miejscu scy musimy znaleźć się w jednym szeregu w
ST A RZEC FELIKS
stowskiego terroru. I dlatego z całą stanow- nie wspomnieć ze słowami u'!lnania o :mcja-,walce o nasze ideały, " pełnt. wyzwoleQie się
'D1f1:zes Woj. Zarzqdu ZWM · „Wici''
czością potrafimy oprzeć się wrogim .aam ele- torach i uczestnikach l\'lłodzleżowego Wyści- człowieka. a wówczas napewno re~ulta.tem
JDentom, próbującym rozpętać nową zawie gu Pracy. Podniesienie produkcji przemy- naazeco wysiłku będzie lepsze Jutro,
"
w Łódzl.

!
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G t. O S
TEllTR'ł'
PANSTWOWY TEATR WOJSKA POLSKIEGO
Dziś o godz . 19 „Burza" Szekspira,
TEATR POWSZECHNY TUR
Dziś dwa przedstaw.ienia „Fircyka w zalotach" - wszystkie _bilety sprzedane.
Passe-partout nieważne.
Teatr KAMERALNY D.ż. o g. 19,15 „Amfitrion 311".
T2atr „SYRENA" o g. 19,30 „Wgląd w Rząd".
Teatr „OSA" o g . 19,30 „Pierwsze żądła".
Salą Teatr. Domu Kult. o g. 19,15 „Suita Cy-

łUJlęta za pasen1

Jak wygląd3ją wystawy sklepów łódzkich

I w naszym mieście, jak zr esztą w całym .
kra)u, panuje j uż nastrój przedśw i ąteczny .
Gospody.n.ie rob i ą św i ąteczne zapasy grzybów, maku, marynują ryby, z a stanaw i ają si<'
nad urządzeniem tradycyjnej kolacji wi gil ij
nej, której koszt nie przekroczybby rodzinnego bud'i:etu. Dzieci z radością myślą o poda r·
kach, jakie przynies ie im Swięty Mi k oła.j.
gańska".
Jednak, kiedy wędrujemy ulicami Łod z:
i oh5erwujemy wystawy sklepó:w, z przykrością stwierdzamy, że jeszcze nie Wi€le stosun
ADRIA (Mtµ'szał k a Stalma) - „Pepita Jeme- kawo kupców pomyślało o świętach - o ude·
nez". Począ t ek seansów: w dni powszed- korowaniu estetycznym witryn mimo, że
nie 16.30, 18.30, 20.30, w niedzielę od 14.30.
święta za pasem.
· AŁTYK .(Narutowicza 20) „Znak Zorro".
Do wyjątków należy zaledwie kilka sklePoczątek seansów w dni powszedn. 15.30, pów, przed którymi gromad.tlą s.ię tłumy dzie17.30, 19.30, 21.30, w niedzi elę i święta ci i dorosłych, co napewno właśc icielom na
13.30.
złe nie wychodzi. Ozdobione okna wystawoBAJKA (FrancisŹkańska 31) - ,.Bohater Legii" we przyc iągają oczy, a więc i kupujących.
Początek seansów:
w dni powszednie 17,
I tak na przykład sklep PCH przy ul. Piotr
19, 21, w niedzielę od 15-tej.
kowskiej 82 na wystawie z porc elaną, fajanGl!lYNLA (Da.srzyńskiego 2) - „K<>nfli'kt".
sem i szkłem umieścił małą wprawdzie, ale
Początek seansów:
w dni porwszednie 17, za to ślicznie ubraną choi.nkę. Na pomysło
19, 21, w niedzielę od 15-tej.
wym tle ustawione są komplety do k awy, her
HEL (Legioinów 2-4) - „Ko,pciuszek".
baty, serwisy stoilowe. T-0.ka wystawa napewPoczątek seansów: w dni powszednie 17, 19, no nie jednemu z zastam1wiających się naid
21, w niedziele ~ święta od 15-łej.
pr-ezentem ·gwiazdkowym nasunie pomysł ku
MUZA (Ruda Pabianicka) - „Baryłeczka"
pna właśnie wystaiwionych artykułów.
Początek seansów: w dni powszednie 18, 20,
Równie:ż Bazar dzie(:ięcy przy ul. Piotrkoww. n.J,ę!Iz~ele i święta 16, 18, 20.
s.kiej 76, przyciąga oczy i zainteresowanie
OSX'{l'ATO'\XE (Pio.trkowska 243) - „Samot'fJ.)f ż~giel" i dodatki oświatowe.
P0J!QNIA (Piotr~~~ska 6'1) „Ludzie bez
slWydeł".
Poc.-zą~e'.k: seam.sów: 17, 19, 21.
Yf nieqz.iełę od 15-tej.
PR<t-EDWIOSNIE (Żeromskiego 74-76) - „Czło
wiek z ka.r.aib.inem". Początek seansów: 17,
19, 21, w niedHelę od 15-tej.
W PZPB w Rudzie Pabianickiej
ROB,OTNIK (KilińŚkiego 178) - „Wielkie ży
wśród tkaczek, które przeszły na obsłu cie". Poczqtek seansów w dni powszednie
gę ośmiu krosien pierwsze miejsca za. 17,· 19, 21, w niedziele i święta od 15-tej.
jęły: Irena Ziółkowska (159,2 proc.) i
RQMA (Rzgowska 84) - „Goa•l ".
Marta Majer (142,2 proc.). We współPoczątek seansów: 17, 19, 21, w niedz·i ele
2awodnictwie „szóstek" na czoło wysui święta od 14.30.
nął się: Andrzej Kozłowski (15'7,9 proc.).
Początek -:;eansów: 16.30, 18.30, 20.30, w niedziele i święta od 14.30.
Drugie miejsce zajęła Stanisława CieSTYLOWY (Kilińskiego 123) - „Moja Siostra
ślak (150,6 proc.).
Ęileen". Początek seansów: 17, 19, 21, wnieW PZPB w Zgierzu w przi;dzalni udzielę od 15-te.j.
zyskała Zofia Sliwińska. (888 wrzecion)
SWIT (Bałucki Rynek 5) - „Mściwy Jastrząb"
15'7,6 proc. normy, a Franciszka Koło
Początek 5eansów w dni powszednie 16,
dziejczyk (666 wrz.) 165 proc.
18.30, 21, w niedz, i święta 13.30.
W PZPB Nr 2 w przędzalni wyróż
TĘCZA (Piotrkowska 108)
„Moja sios'lra
niła się: Janina Redlich (4 strony Eileein". Początek seansów: 1'1.30, 19.30, 21.30
136,3 proc.) i Kazimiera Sygulska (3 stro
w niedzielę od 15.30.
ny - 141,8 proc.). W tkalni („czwórTATRY (Sienkiewi~„n 40) - „Konwój"
ki") uzyskały: Władysława l\Iaj 145
Początek seansów: 16, 18.30, 21, w niedzielę
proc„ Melania Siwińska 142,7 proc„ Ha
od 13.30.
WISŁA (Daszyńskiego 1) „Spotkanie" ora:z 1
lina Sobieraj (139,3 proc.).
dodatek: mecz bokserski Helsinki - Sląsk.
We współzawodńictwie tkaczy praPoczątek seansów: 17, 19, 21, w n.ied~iele
cujących na sześciu krosnach w PZPB
od · 15-ej.
Nr 1 pierwsze miejsce zajęła Władysła
WŁÓKNIARZ (Zawadzka 16) „Znak Zorro".
wa Jarosik (168,7 proc.). Dalsze miejsca
Początek seansów
w dni powszednie 15,
zajęły: Halina Lipińska (167,6 proc.), Ma
17, 19, 21, w niedz. i święta 13.
ria Pyziak (165,l proc.) i Anna Ramus
„CurieWOLNOSć
(Napiórkowskiego)
'160,8 proc.). Na „czwórkach" najleSkłodowska".
Początek seansów:
w dni
psze rezultaty osiągnęły: Helena Bed15.30, 18, 20 .30, w niedz. i święta 13.
narek (155,5 proc.), Józefa Jóźwiak (150,3
ZACHĘTA (Zgierska 28) „On czy ona".
proc.) i Regina Ber (150 proc.). We
Pocz ą tek seansów: 16, 18.30, 21.
współzawodnictwie
zespołowym
wyprzedził Kibler (122,4 proc.) Engla (111,2
CENT~ALA ZBYTU
proc.).
PRZEMYSŁU SKORZANEGO
W przędzalni cienkoprzędnej wyw Łodzi, ul. Czackłego 16
różniły się: Marta Deredas (145,8 proc.),
(przy parku Wenecja)
Michalina Kamińska (144,6 proc.), SteZatru4Ili:
fania Kamińska 144,1 proc., i Zofia BaWykwalifikowanych KSIĘGOV1'YCH,
ranek (141,5 proc.). W przędzaln~ odPracowników z wykształceniem han·
padkowej wykonał Józef Wachecki nordlowym i znajomością branży skórzanej
mę w 177 ,5 proc.
- do Działów Handlowych oraz
W PZPB Nr 5 odznaczyły się w przę
· W'fkwalifikowane MASZYNISTKI,
dzalni (4 strony): Anna Bartczak (1'71
STENOTYPISTKI
proc.) i Stanisława Swiderek (163 proc.),
i SORTOWNIKÓW futrzanych.
w tkalni: Maria Woźniak (168,'7 proc.),
Zg.oszenia osobiste przyjmuje WyMaria Dziedzic (161,4 proc.), Bronisla.dział Personalny, w godzinach od 9 12-ej .
. Reflektujemy tylko na siły pieTwszo-

«INA

cze
proc.) .
W PZPB Nr 6 w przędzalni pierwsze
m1eJsca zajęły: Kazimiera Woźniak
(144,5 proc.), Maria Jachińczak (141,2
proc), Maria Haf (140 proc.), Franciszka. Ma.karska (139.2 proc.) i Maria Bednarek' (138,6 proc.).
W tkalni na „czwórkach" uzyskały:
Zofia Pietraszek 164,9 proc. i Anna Nagroda (160,4 proc.), a na „czwórkach":
Maria Rajska (160,'7 proc.) i Bronisła.wri
Olejnik (146,2 proc.).
We wsp1>łzawodnictwic zespołowym
wyprzedził Bogdański (139,8 proc.) Grze
laka (136,4 proc.) a Mańkut (132,l proc.)
Pacholaka (132 proc.).
W PZPB Nr '7 w przędzalni (3 strony) wyróżniły się: Maria Wituła (161,2
11.::oc.) i Kornelia Nowak (158,8 proc.),
a w tkalni (4 krosna): Stanisław Walas
(166,l proc.), Regina Łukomska (161,4
proc.).
W PZPB Nr 9 w przędzalni wyróż
niły się:
Krystyna Ludwiczak (163,9
proc.), {Stanisława Andrzejewska (148
proc.) i Zofia Kulczyńska (140 proc.), a
w tkalni („szóstki") Stanisław Kubik
(168 proc.), Feliksa Pakulska (163 proc.)
i Regina Kurczewska (145,3 proc.).
W PZPB Nr 14 uzyskała Helena Dur
ka 140 proc. normy, a Czesława Piekarska (804 wrzeciona 141,3 proc.
W PZPB w Pabianicach wyróżniły
się w tkalni (4 strony): An~a Paluszewska (156,1 proc.), Antonina Kurzawska
(152,9 proc.) i Helena Swiątek 150,l
Tadeusz Grabowski uzyska.I 160 proc.
nol'my.
W przędzalni (630 wrzecion) na czoła wysunęły się: Helena G'oszezl·ńska
(148,9 proc.) i Helena Gertner (14'7,7
proc.).

rzędne.

szynowyc ,
2. ELEKTROMONTEROW,
łem

ludzkim dysiponuJecie w ted chwBi.
Chqdzi mi oc·zywi.iście, o wa·s zych agentów. Przy czym pod1kre1'fam, ii 0h1o·d1zi
wyłącznie o R-0sjan. Muszą to być wzgarnięci i pewni ludzie. A wilęJC słu
cham.
- Pwsił1bym o skonkretyrowa>nie wasze1g-0 py'tania oo do ludzi fo1dowato
stużbowym t-0nem odpowiedział Kra.schke, który zdą!żył ju1ż opanować się. - Z
fakiJch sfer muszą pochodzić ci ludzie,
w jakim ccJu będą 1rżyci i Hu wam ich
Potrzeba?
Z.aipan'Owaiło krótkie mHczenie. Petronescu wstał z mie;j·s ca i przeszed.ł si~ po
galbi·necie pułkoi\vnik0.. Sporjrzał na nie1gD,
Przywiozłem i!l'stru'kcue i rozikazy
J akie,ż to rozkazy, parne Petrones- zibJ;iJżył sil~ do biurka i niespodziewanie
dla pana - niedlba1e od•p.owi·ed'Z'iał Petro- cu?
rze-kł zupełnie innym wzyfaznym tonem:
nescu, ipaląc nadaq ·cygaro. - Mam wraPetronescu ipodnii-ósł oczy na pu~kio·wni- Pwszę się nie dąs.ac, puł·kowni'ku.
ż.enie, ie u:łatw:i . mi pan mofo z.a.danie., ka i wycedził prze:Z zęiby:
To nie mo.ja wina, że „w domu" tra'lctuZ~es:Żtą,· '\viem, ilż pan otrzyma1ł w tej spra
- ~SaFście ~itęi 1bardzo nerwowym'. ~11;ł- ją was otbeicnie l!r.oche ina•czei rriż mnie.
wie do·SĆ kategoryczne rozkazy z Berlina. kown1ku ! \V1docznie prze'Prncowahsc1e Mo że właśnie ia pomogę wam pr zywrócić
Ck<i:dzi mi tyilko o to, alby pan wykonał si't>. Radzę więce1.i spok{)lju i 01p anowania. wa,sze dawne wpływy. Przecie•ż jest ·t-0
ow~ rozkazy maz moje własne dyS1Pozy- W naszej pracy j.est to rl'i.e1zibęd'ne.
n·a:sza wspólna sprawa - w · razie wygracje.
Oczy ich skrzyżowały się na sekundę. nej, i wy, pułk-0wni'ku, i ia - b ~1clziemy
Słuchają•c tych słów, wypowiedzianych Kr.aschke, mimo wo'li spuścił w dół oczy. . , tnirkt~wani .zu1pełnie. in;acze•j. Będziemy
niedl)}a{ym tonem, Kraisch'ke poezuił, ja1k Petronescu ciągnął daJej:
zwyc1e~cam-1. R,ozwm1ec1e, c.o to znaczy?
z.alew:a go fa1a '\v~d ekłnści. Leid\vie mógł
- f>yibade o r-0ika1ey? Najipierw m~iwY'kr.Ztusić z: sie1bi '= 11ytanie.
...
ci~ rrimt'~foririb~ac, jabittt mate:?ił-ł
·
(D. e. n.J

I-

2. SLUSARZY MECHANIKOW.
Zgłoszenia osobiste w godzinach od
8 - 15-ej w Wydziale Personalnym,
Łódź, ul. .Żeromskiego 108.
1188'1
PAŃSTWOWA FABRYKA
Mebli Metal„ Szpitalnych i LekMskich
w Łodzi, ul. Targowa 9a
zatrudni natychmiast:
2-ch TECHNIKÓW wykwalifikowaz praktyką oraz
10-ciu ROBOTNIKÓW niewykwalifikowanych (podwórzowych)
Zgłoszenia prosimy kierować do Wydziału Personalnego Fabryki.

I

TEATR „OSA" Zachodnia 43, tel. !A0-09
Dziś o godz. 19.30
„PIERWSZE ZĄDŁA"
Rewia satyry politycznej, piosenki,
humoru i tańca.
Ud z iał biorą: H. Brzezińska, K. Hanusz, J. Dars~i. M. Dąbrowski, B. HalSutt. H. Szwajcer, W . Zwoliński.
Przy fortepianach: Z. Wiehler i M.
mil'Ska , Z. Łuczak, St. Piasecka, Duet
Suchocki.
......
Kasa teatru CZY.D(l_a od godt. Hł 13-r i : - '
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1947

grudnia
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Pięhno

na codz!!!!!.

Ba rwny kiIimi ł a y wazon wkażdym mieszkaniu

rnku.

Te~efonv

D?&ałaln~ść S!iół

Komen<la MO 16-62.
Miejiskie Pogotowie Ratunkowe
Pożarna 21-77
Tnforma-cja Pocztowa - 12- li
Inform. kolej. i biuro
tel 12-95.

Już od ki1kunastu lat daje się

szybki wzrost sztuki ludowej,

podróży

posiadającej

wie no, a

prześ!iCZIIle

przedmioty codziennego u-

reprezentującą

pneslinne kilimy,

wełniaki.

popult11fV1!:&cję

wsrnd

ludno'ŚC~

J!l'Ueisk1.ej pod- Bo±ego Narotlzellla w Wat'St!lwie Sto,\>SkO Spól

jęła SptHdtielnia Sr:ll.łkl I Pnemysłu Ludowe- dzielni zdobylo na wys ta wte w PlW•.nanlu brą·
go pay ul Piolrkowskiej S9 roidąqająt: swo- wwy medal. Na targach w Sopode wyróiruial
ją diial-alnosł nie tylltt> na województwo lćdz- się własny pa.wilon Spółdz1e.!ni, a stol<;ko na
kie. le~ równ-iei na <:ały kraj.
wystawie go·spodarttej w Mila110wku, od:maZałożona w r. 194..'i już w na.sotępnym nrzą- czone dyplomem uznania, zwie.dziło ponad sto
tysięcy

JV.r e~s

Ludoweg'

1

.,Orbis''

4.

· Tea~:r

Pr!emysłu

lowJekowe tradycje, i nie6lychMe bogactwo iylku. będ~e :nlejrednokrotnie
ert:yd:iielami stś.rlł koronki i harty, wy<:lnanki, cerltmtkę i
ornamentacyjne, w którym częstokrot odn.aj- l:le~il'.mennych ręktJd7.le.lnl'kow . ze.stępuje fab- zabawki. .
dujemy arcyciekawe motyv.ry bi'Zantyjskie, rycizną pr<iduk.cją.
Tegoż roku Spóldzielnia wystąpiła t wyskan~ynawsk.ie. a nawet hinduskie, 10 rowaoOchronę it<tll:Hrn.jąt:el slllukl ludowej l jej
robam' ludowymi na kiern1HZll pode-tas świąt

Dviurv

Kilińskieg()

·zielni Sztvki i

zauwaiyć ł noszoną i 2atracająt swofe kQlstlumowe pięk· 1dziła w Łowiczu pierws ·tą wystawę iegionalną,

CZe1>nym pOł<i"-::Zeniem &petyf1c.,,.:n€j, regi<Jn<li·
nej styliza,ji.
a'O•e '""
\Vies, p<>za nielicznymi już ogui:slrnmi. <oo·
Od dnia 30 listopada do dnia 7 grudnia ra.z bardziej udeka od kolcrowych. dekuracyj"trojów; przedkładając ne.d nie wlelkcbr. dyżuruje apteka mgr. Sumińskiego, nych
mi.ejską szarzy-znę i tandetę. żle uszytą i źle

Plac

,.......,7
A l 1 S v } ....._...............________..;,;,,__...,.....__________________________
Sk

v

.;;;.~...;:;...:;~,...:.~;:...:~,:;;..,;_;;;..Ą~~

o"6b.

·

aen-d rz'yk zebran' pa rty 1· nych OŚr:;ekm~;~~r~z/~~~w~f~~d~~~~i~ZU, ~I::c~~~:~~

1

Dziś o

godzi·nie 19,15 „Diomek trzech
dziewcząt" - operetka w trzech aktach.
1lrzedstawieni>e normalne.

. je drobnych wytwórców haftów, wydn,anck ,
pasiaków 1 lalek, a obe<"n!c organizu jti lamie
. F . warnzta,ty tkackie, które będą w stanie rzucić
I O.I większe ilości barwnych v.relniaków na rynek

·

.
.
M bl'
~- K?l<J PP_R, przl Fabt :VC~ • e• ~!
puj<!ce- z.ebrania:
kprnnow „X::1b 1 g~r o godz1me l.v. tek-.
R6wnoatrnśnle Spółdzielnia zająła się sztu1. f\<lfo PPf~ przv I?at'ishYn\\Tych Za· t()rem l<ola J~.t low. Brzornwsk1 Pa we! ką ludową powiatów: rawska . mazowieckiego
kładach Wlókknnkzvch ;;S:.ebrnla''
o - kl~r(lWnik p-ersonaln 1 Powszr.·d rnego 1 opoczyńskiego, kierując swoje in1slrnktorki
przede wszystkim celem po,dtiieslenia wyroKino „Stylowy" wyświ,etra film pro- p-.:;dz inie J3. Lekfor0m kola je$t t{l\\'. i}."lllll ToWal'()\\'t'~O
' ·
.
.
bów ar-tystycztwcl1 kwiatów
W
Recl,:caci1
dukcji angie'.skiej pt „Spotkanie" i kro T<'maszewski Stanis.law <lyr handl-owy
6. h.olo PPR priy Fabryce L-em1·eszy dilęk1 subwcn<"!l Ministerstwa Przt?myslu i
nika.
P'CT.
sp,11d1ielni Sam0p0moc Chk1pska o g·o- Ho.milu otwarto ~t\!,.c,Hyg"'lt1!0·'1e kursy dla
„Bałtyk" film produkcji franrnskiej
2. Kcł·o ~~H P/ZY P~DP Nr 7 -odd'.-i3ł dzin1e. 17. Lektorem koła j~·$t tow. Lu- ptwdowni.c, w Ztoczewi.e tpowiat, sieradzki.)
rozwi 1a się rl%konal~ .osrodek zaoawka.rs~1.
pt. „Barvłeczka".
rv o g~Jdz1me 12. L<.:',dorem kiła 1est cbz~ k •I·h<'On ' prarownik Zakladów Gar· zatrudn1a1ący
kilkaJJasc1e kob:et, wyrab1a.io1
Kino .:v/olność" wyświ.etla film UfQ· to;v .. s..,..,1tys.ia.k - H'!t>rent .s'°cjalny dy·
UIS.<!C ,
·
cych pięxne zabawki z ceraty 1 fiku.
1
duk-cji radzieckiej , Błvsk::nvica".
·
re.<CJl t~ chze zakła<low.
.
7. Kofo PPR przy Państwow::i Cent1:a
Spółdzielnia pop iern rę':orh'MJn·~·.wo ludoJ 3. KokJ< PPR przy Fahrvce K(}nfekcv1 li Handlo,v-ej 0 g()dZinie 16, Z·eb rame wa we wszystkkh dz:t>dz·n~<"h. i:wi groma::::r-;
11
n(l-0 zi·eż.Gwej „Szwalnia" o godzinie obJ':łUży \Vydilał Or~a.!1izocyjny Mit+ wmry celem potlllies:en1~ ludowt>; c-'qk1 ceraPORANKI:
18. LekkJrem ko!~ jest Vnv. Filip.')\\'kz ~ 1·
K '• t PPR
m1rzne1 . Te same zerl min ma do spetn1en!a
'·
konkurs na wyc!Mnk1 !uti.owe.
W dniu 7 i 8 bm. o godzinie 11,30 w 1 Wadaw referent so·cjalny z Plu- S1< !"~0 On11d~ U
8. Kolo PPR przy MO u~. Walki Mł·O<Wyrobami nJszej situk1 lu.:.'.ow~J. i'l zwław kinie „Batlyk'' paranek pt. „Zygnnmt f ~unvni.
dych.
o
gc<lzini€
8
rano
L~khrem
k(l!a
11zcM
lalk;itni, lnter~'llle s.ią Z":'.]l:n:c~. Eksport
Kłosowski".
4 K<'lo PPR przy Fabr yce K;iront>k
szef lalek do Amery 1:1 i Szwecji mógłby stać s!ę
W dniu 6 bm. o godzinie 1-! i w dniu I f( 1 .,.,~Jviwych. ul. P;::.km7e\\'ie o izodzini-e jest tow. Maru ha \Viati\sław pr<. dukcji Pa11shYow~j Fabryki Pluszu bMdzo. powazny , gdy.b_Y nte stał mu na prze7 i 8 o f!Odzinie 12 \Y kinie „\\'olność" . 18. Lektorem ko.ta j "t tow
j Aksamitu N 6.
szkodzie brak kredyt0w o;az SLEcwc-a.
poranek iiimu pt „Pleć piękna".
1k;:--rMvnik pers\;nalny PZ~ 1 ~r
W ~botę d11ia 6 bm. odbędą się 11a.stę
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Mieszkaniec . miasta Koźlina - Czesław Piotrcnv-ski, k±ńr\· przybył d{) Kali-·
sza celem oowiedtenia przebywającego
na kuracji w szpitalu miejskim s\\·-ego
syna, wstał na_jc('hany w godzinach wie
czorowych na Pla-cu Kilińiskiego przez
jadących bez światła mwerzyistów. Przy
.upad.ku na j>ezdnię doz·na1 pęknięcin koś
ci biodrnw·ej. Sprawcy wypadku zbiegli.
~~ o!i~.ra ;~eh karygo_dnej jazdy wstała
z~\\·Jez.qia do szpitala.
~~~::m!'ii:ll!!l'!l!lllmlii3';z;r"~r:l"'':r.1:1111111•"•~"-"'
..."""""!P"'"'
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~
{, C

n~

'

K~!=-~•_a

!

~L

rok 1948

Nk:zczęśliwy ten wypadek musi pe
j-ednak szpital nasz nie posiada odp<l\\iednłch do tego' r0.1zaju le· !-ożyć kres bez ka rn~j d•..,tąd jdd1.he i~ ·
czen;a wymaganych urządzeń ob. Pru- werzystów po uJica{:h Kalisza v.:ieczo·
trowsl..:i musi ' być przewieziony- na le-cze rem bez światła. „
nie klinkzne do Poznania.
·~-----------~-------..--..__,.,,.________
Ponieważ

z

d
.
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Dyrekcja Zakł. H. Ce~ielskiego przystąpl- Miej«kiej Rady Narodowej, na którym został
la do opracowania planow budowy nowych przedłożony radnym preliminarz budżetowy
mieszkań dla swych pracowników_ Pierws1y miasta Poznania na rok 1948. Przyjęty jedblok mieszkaniowy o 80 mieszkaniach, które- nomyślnie na wniosek Komisji Finansowej
preliminarz
zamyka
się
kwotą
go budowę już rozpoczęto, stanie przy wylo- MRN
1.161.572.900 złot~·ch administracyjnego budci~ ulicy Rolnej i ulicy Czwartaków.
żetu zwyczajnego oraz kwotą 1.206.990.000 zło
• •
W dniu 27 ub.m. odbyło się posiedzenie tych budżetu nadv,t.ryC'zajl'1ego.

1

W dniu 4 bm. Miejska Ra.da Narod10·
" załatwiła mię<lzy -innymi sprawę u·1w1żn;·enia Zarządu Miiejski-eigo do kup
'a za cenę 4 mili·onów zlotych gmachu
· rzy uHcy Teatralnej, w klórym mieści
n-~o Urz~du
szkola porlsla\vmva Nr 4 i cz eśc i buWobec ukazania się w Dzienniku U .
. 'nku orzv A:l. Sia'.in::1 - mie~zczcicy.ch
Ozemkę" w cenie 800 tysięcy 7łl()tych. R. P. Nr 71 stawek opłat za zezwoJenia
.,.::dahvi·::mo również spra'vę porzvnie- na prowadzenie przedsiębiorstw przemy
1:a starań w Mini-,:(erstwi-e Sprawif'<lli- slowych, rz€mieślniczych i zawodów
",0ości cel·em shvor:cf'·nia na ternnie Kali- wolnych oraz wobec uistalenia terminów
-7a Sądów ObY'~'atf' ' ~.i:ic h . Na"-tępnie tyd opiat dla przemysłu do dnia 10. 12.
"qdfl prz ·st ::ipqa cł·ri spraw bm:lżeto\vych 47 r., d.la rz-emiosl do 20. 12. 47 r:, dla
zawodów wolny<'h do dnia 30. 12. 47 r.
'"''1sla na rok 1948.
wzywa
<>lę wszystkich wyżej zainterr"o
Spraw ę bu dżetu miejskiego z rami·l?nia
wanych do uiszczania tych oiplat w ka·,;om16]>l · budżetO\\i·e-j referowali radni: sie tute Js.z-ego Urzędu Skarb0wego co·
r:lyr. Chrijnackii i mec. Danocyger. Po
~2wnych drobnych zmianach w projeklriwanym pr·eliminarzu Miejska Rada
~-Jarodowa j1edn-ogł·ośnle uchwaliła
za'lrnj>ekt-owany budż-et, zamykaiP.cv się
·<oba lną sumą 389.215.462 zł. (98.418.462
7!: po str<inie dorh„rlów zwyczajnych i
290:800.000 zł. w doch0dach nadzwyczajny<.:hl oraz takąż sumę p<0 stroni'e

KOMUNIKAT

'

Skarbowego w Kaliszu

0

_Przygody
Jasia

wydatków.
Ceny
W

ogłoszeń

GŁOSIE

KALISKIM

za tekstem
do 70 mm
od 71-120
od 121-200
od 201-300
powy;żej 300

mm
mm
mm
mm

30
45
60
75
90

Nekr .

25
40

55
65
85

Drobne

25 zł za wy
raz Poszuk.
pracy 15 zł
za wyraz

Spóldzieln.ia bowiem, oparta raczej na zaGadch samowysttlr<'Zalnośrl. dom11gają<' się po·
mocy jedynie ze strony Mi,nisterstwa Prze>my·
siu 1 H~ndlu, rornmieją<'~Jo znaczcnle rozwoju
1nzemyslu ludowe<')o, nie moze uzyskać odpowie<lniC'h kredytów, oraz dostaten;ny<-h zapasów surowca, po1walaiątych ne rozwln.' ęc ;e
6Zerokiej aktywności Osla tni·O za•i nter~sował.i
się pracami Spółdzielni Ministers•two Kultury
i Sztuki. przy ina iąc 20 tys. zł. na nęgrndy
l:onku11;owe. Tyleż as·;'9'WV-t.:1Li Cenlnla GosP-ieftip ;ezp. 1 Ł0dzka Jzba Rzen_'l i,eś\n.k za.
~ · r
Drugą boląc'tką je~\ brak własnego sklepu
iv'" 'łbdzf, ktM-y n-iewątpliwie prz-yczymlb;y się
do popularyzacji wyrobów ludowz'ch wśród
świata pracy. To·ci ące się od dwóch lat pertraktacje z miarnda jnymi czynnikami w tej
sprawie nie wyszły dotychcżas z biurok1 r1)•<.'z·
nego lablrynotu.
Wr.

l!!lllllllllllllllllllllllllllllllilllllllll/llllllllllllllllUlllllllll!lllllilllllllllll!lllllllllllHUlll!lllllllll:

Uvtat?~. zw~~~-rnvcy
Wszyscy czkmkowie ZWM

prosz-eni
przybycie w dniu 6 bm o go
dzinie 19 ul. Częstochowska 17, na zebra.nie, któr-e odbędz'.ie się w związku z
I-ym Ki a.jiowym Zjazd·em ZWM-owców
w Waiszawi.e.
są o liczne

Ohemość obow!ązk<:>\\'a.
Zarząd

dziennie za w~·jątkiem niedziel i świąt

od 8 rano

ZWM.

13.
zawiadamia się zainte·
resowanych płatników, że Wtizelkich in
f~rmacji odnośnie opłat udziela się coW świetlicy TUR w Lublinie, odbył .się
dziennie w pok<Jju Nr. 10 tutejszego „ Wie,czór pc·ezji rosyjskiej" w wykonaUrzędu ul. Kośdus.zki 12, I piętro w cza niu mt.c.dzieży 51koln.ej Girnnazjwm i Lisie od 8 - 13 . .
ceum TUR-u. Na program wiecz.oru zło
Naczelnłk Urzędu
żyły· się dzieła Puszkina, Le.rrnohtowa,
Zbigniew Kaqmarek, Majakiowskiego i Gogola.
do

Kronika Literaclta

Jeidnocześnie

I
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UWAGA CZŁONKOWIE KOŁA TOW. PRZYJAZNI
POLSKO-RADZIECKIEJ
SRODMIEJSKIEJ-PRAWEJ!
·W nielhielc: 7. 12. o godz. 10 rano w lokalu
świetlicy dzielnicy przy ul. Gdańskiej 75 odbędzie się zebranie koła Tow. Przyjaźni
Polsko-Ralhieckiej przy świetlicy PrawejSródmiejskiej.

J

Nr. 3'135

,

Ze sportu

SPORT w Z. W.M •
Kielas, Br niecki i Dzwonkowski

ZEBRANIA KÓŁ PPR
W dniu dzisiejszym odbędą się zebrania
kół PPR ~ następujących fabryli;acb i instytucjach:
RUDA PABIANICKA
1
O godz. 15 Pierwsza Rudzka Wykończaln!a. ,
O godz. 13 Fabryka Tektury „Ruda".
WIDZEW
O godz. 14 suszarnia PZPB Nr. 5.
GO RNA
O godz. 12 PZPW Nr. 36. O godz. 11 f. „Bistram".
GORNA-PRAWA
O godz. 17 ogólne zebranie kół PZPW Nr. 2.

hędą

mieU
I

...~··

Pływanie

13.30 Ośrodek Konfekcyjny Nr. 4 7. O godz. 13 Fabryka Wózków Dziecinnych, f. „Hance", Zakłady stolarskie. O godz.
16 KEŁ - koło III.
SRODMIESCIE
O godz. 14 Drukarnia MBP, Centr. Zaopatrz.
Przem. Papler., O godz. 17 Książka Nr. 1, Wojew. Zarząd ZWM. O godz. 1'7.30 f, „Hh-sz".
O godz. 13 koło przy Związku lnwalid. Wojennych. O godz. 14 Centr. Zbytu Przem.
Papier.
STAROMIEJSK1\
O godz. 14 Pracownicy biura PZPB Nr. 2.
O godz. 15 PSS - koło 6, i. „Lido" koło l
i 2. O godz. 13 Fabryka Pasów i Art. Techn.
C godz. 18 terenowe koło „Zdrowie". O godz.
13.30 f. „Laskowski". O godz. 19 „Nowe Złot
no". O godz. 13 F-ka Gumy Nr. 3. O godz. 12
Fabryka Nr. 33 oddział II. O godz. 8 straż
przemysłowa Fabryki Nr. 33.

nie

zdobyło

jeszcze

pe'łnej

popu·

larności. Są młode sekcje w Łodzi, Katowicach.
Włocławku, Szczecinie, Ostrowcu Swięt., ale

śRODl\'IIEJSKA-LEWA

O

solidną rezerwę

tygodniu wiosny - na cześć tygodni-l świat·
Feder. Młodz. Demokr.) i w jesieni we wszy6t1kich mia·stach wojewódzkich. Stale wzrastają·
ca lista biegaczy stwarza solidną rezerwę dla
naszych „a,sów"-Kie.\asa, Bonieckiego, Dzwonkowskiego. Wzrastająca i lość biegaczy pozwa·
la mieć nadzieję, że wyrosną z nich względnje
pociągną za sobą zawodników w konkurencjach technicznych. Z wybitniejszych "."ynikóW:
podkreślić należy (prócz biegaczy) Głazowskie]
w dysku 35,50, Krzyżanowskiego w kuli 14,10
(na zawodach w Radomiu) i Bregulanki w ku l'
11,09 (na mistrz. ZRSS).
1

god~.

stoją na poziomie II i III klasy. Jeśli chodzi o
umasowienie tego wspania·łego sportu, to Wydział zrobił wiele wysiłków, aby na okr"s letni br. ściągnąć instruktorów-ahsolw. Akad. WF,
którzy w akcji obozownictwa i wczasów przeprowadzali naukę pływania, obejmując nią po·
nad 4.000 młodzieży".

knło

Kielas,

Bonikowski i

Dzwonkowski (Zryw) czołowi nasi długodystansowcy,
w poczet kadry olimpijskiej.

zaliczeni

I

We wczorajszym numerze za.poznali się
„Lekkoatletyka - królo·wa sportu - zdoCzytelnicy z rozwojem piłki nożnej i boksu w bywa sobie coraz większe zastępy zwolenniZWM. Dzisiaj będzie mowa o „królowej spor- ków. Biegi przełajowe stały się dobrą tradycją
tu"' - lekkiej atletyce i pływaniu.
naszej organizc:cji. Są one organizowa.'1e

Hokeiści

lrenujq się już

na obozie przedol

mpi[.słdm

·w G11 eźme

ki; z Łodzi - Staszewski; z Wa:rszawy - Dolecki; z Poznania - P.rym.ke.
Komendantem kursu jest były kilkakrotny
reprezentant Polski, obecny kapitan PZHL dr Kasprzak, kierownikiem wyszkolenlowym
zaś mgr. Kowalski.
·
Uczestnicy kursu umieszczeni zo•stali w Dzie
kance pod Gnie.znem, gdzie mają bardzo dobre
waruriki, odpowiadające wszelkim wymogom.)
Trójka biegaczy
Kurs potrwa przez cały grudzień.
' „Robotnika".

W Gnieżnie otwa,rty został kondycyjny o·
limpijski kurs przygotowawczy hokeja na Jodzie. Po przemówieniach okolicznościowych,
BAŁUTY
płk. Bilewski dyrekto.r wojewódzkiego Urz.
O godz. IS f. „Rzejak". O godz. 14 ~rbarnia WF i PW. przyjął olimpijskie ślubowanie od
zawodników. Na kurs przybyli następujący za·
„Ni.ecała". O godz. 18 „żabieniec",
wodnky: z Krak·o wa - Maciejko, Kasprzycki,
KOMUNIKAT
Kowalski, Marchewczyk, Więcek, Palus, Jasiń
w dniu 7 bm. o godz. 9 w lokalu swictlicy ski,
Zrywu prowadzi bieg
Kolasa; ze Sląska - Bogdal, Bromer, SkarKomitetu Łódzkiego PPR przy uł. Sienkiewiżyń5ki, Gą'Si,en'iec, Burek; z Krynicy Lewic___
,,,...,,_. . .
cza 49 a rozpocznie się Kurs Marksistowski
clla. członków PPR nauczycieli.
Temat 1 wykładu - Rozwój Socjalizmu od
utopii do nauki - wy· łada tow. prof. Sza.ff.
Zapra::;za się tow. z PPS - członków koła.
nauczycielskiego.
a1w•ęce1 ,
.:1 ~ Z'EBRANIE KOiJA LEKTóROW
,_. '
Wydział Propagandy Komitetu Łódzkiego
Zasadniczym gadaniem s.porJu jest padnie- f jest krajem, gdzie właśnie główny nacisk po-1 skim. W roku bież., choć sezon jeszcze się nic
zawiadam1a, że we wtorek dnia 9. 1%. br. sienie zdrowotności człowieka, uodpornienie łożony jest w sporcie na widowiskowość bez skończył - 22 osoby przypłaciło życiem 6WÓJ
odbędzie się go na trudy oraz rozwijanie charakteru i 5iły względu na to, co grnzi aktorom spotkań spor- udział w zawo•dach (mówimy tylko o zawodni0 godz. 17 w świetlicy K. Ł.
kolejne zebranie koła Lektorów.
woli. Odbywa się to dzięki szlachetnej rywa- to;wych. Im bardziej impreza zapowiada się e- kach). Najwięcej, bo aż 15 osób zma·rło na skulizacji i współzawodnictwu na boiskach, bież- mocjonująco i sensacyjnie - choćby ta sen- tek 'k ontuzji doznanych podczas meczów w rug
Referat n. t. „Pozycja spółdzielczości w Pol- niach itd. Znając dodatni wpływ sportu na wy- sacja była niezdrowa - tym większe budzi za- by: Da1sze 7 ofiar śmierci - to bokserzy.
3 ce" wygłosi tow. pi·ez. Szubert.
chowanie obywateli dąży się do upowszechnie- interesowanie i tym większy przynosi d-0chód.
Obecność wszystkich członków koła obo- nia i limasowienia sportu. z tych właśnie Jest to u1'ęcie czysto handlowe, nie mające !'ic
„SZCZĘSUWY ROCZEK'"„ .
.!
k
Rok bieżący nie jest bynajmniej szczególnie
·:u~z ow~
względów wprowadza się w życie sport w Zw. wspólnego z prawdziwym sportem dmatorskim pechowym dla amerykańskie.go sportu. Jest on
K'URS DLA CZŁONKOW KOŁA NAUCZY- Ra.dzieckim, w Finlandii, i Szwecji - a więc i zdrowie zawodnika nie gra t'll najmniejszej raczej dość szczęśliwym„. Jak bowiem wynika
CIELSKIEGO PPR
w krajach najbardziej zdrowo usportowionych. roli.
z niepełnych danych statystycznych, od 1931 r.
W dniu '7 bm. (niedziela) o godzinie 8.45
GRUNT TO FORSA
,
Dochodowość imprezy - to zasadnicza de· w jednej tylko dzieqzinie sporlu, a mianowicie
·a;:pcci:y:<la się Kurs Marksistowski. WykłaSą ~porty 1?-niej lub wi~cej ._:v-idowiskowe. wiza organizatorów. W ten sposób siprowadza w amerykańskim foolba.Ju (rugby) zmarło na
iy odbywać si b d w Swiet i
M K PPR Przewa.zme kazdy sport w1dow1.,,kowy ma . w się sport zawodniczy, do roli zwyklcgo widowi skutek nieszczęśliwych wypadkó.w 445 osóL,
•
~ ~ ą ,
Y cy
• • _ , sobie zamdek pewJlego drobnego mebezp1e- ska cy-:k.ow~go, gdzi.e nie. tylko zd.rowie, ale co wynosi przecietnie: około 30 osób w sezonie.
1 Sienkiewicza
~Y u·
Nr. 49 a, dla członkow czei\.stwa dla zdrow1·a. Naturalni·e odno.si· si·ę
t
d k
wch 0 d w chu
·
nawe i. zycie zawo 111' a me
zi. bra . - Stwierdzono, że połowa wypadków śiniertelł
N
.G a
nt;.~z. PPR.
to do tych sportów, w którym zawo·dnik bez· bę Nailepszym tego dowodem są 1icz y me
· . l ."'
. .
.
.
·
k . · 1 telnych zawodników nastąpiła na skutek k-0n·
Obecność zgłos:i:onyc:h na Kurs - obowi"Zpos'redn'o
· z prze c·iwm'k'iem. Ameryk a szczęs
.
..,
. , ~tyka
~
się
i„yc h wypa dk ow w sporcie
a me ry ai1 · 1tuzi·i głowy, doznan"ch na zaw-0dach .
.owa.
'
UWAGA - INWALIDZI WOJENNI
Sparłan1e
PEPZROWCY!
W sobotę dnir 6 grudnia rb. o godzinie 17
przyteżdżają
· świetlicy Powiatowego Koła Związku Inokręgowych
Zespół męski AC „Sparta" przybędzie do
·'!Iidów Wojennych R. P. w Łodzi przy ul.
Na wniosek lekarza Po.J skiego Związku nadzór nad o•rganizacją pierwj;zej pomocy le- Warszawy dnia 15 grudnia · br. i pierwszy
:..::trkowskiej Nr. 73 odbędzie się zebranie Bokserskiego dr Kruszczyńskiego wstalono kom kaTskiej w nagłych wypadkach, w czaS.ie tre- &wój mecz rozegra w siatkówce z warszawiwalidów wojennych-peperowców.
pe~eiicje i zadainia lekarzy OZB.
ningów i zawodów bokserskich, organizacja skim AZS. Zespół żeń.ski przybędzie dnia 12
Posiadają oni
głos doradczy w sprawach walki z alkoholizmem i nadużywaniem tytoniu grudnia i podobnie jak drużyna męska pierPrzybycie wszystkich obowiązkowe pod
.._,_,__
._
sportowo-lekarskich, nadzór nad higieną boksu wśród wszystkich członków OZB i przeprowa- wszy swój mecz rozeqrn w Warszawie. Oba
;vgol.'em partyjnym.
w ramach OZB, nadzór nad stanem zdrowja i dzenie statystyk sportowo-lekarskich w myśl ze-spoly ud a dzą się na _,t ąpnie na tournee do
sprawnością frzyczną członków czynnych OZB, wytycznych za'!'Ządze1\. OZB.
kilku miast w Polsce.

l

to boiskach
„ businnes
''
USA
~~.,.,,~--~,.,.,,,,..~==~w_,,,..

Sport
N " •

amerykański
. " .
I
h
smJ,f:'.·rle nvc

w

wypadków na

"T

Odpowiedzialna rola lekarza

przy

Spa1·aanki

1

zwiqzkach bokserskich

do Polski
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Ref esttacia ptzedsiebiorstw
w dni świąteczne
Ponieważ ostateczny
·Jloszeń o prowadzenie

termin przyjmowania
przemysłu w związ
. u z dekretem z dnia 28 października rb. u·
'lywa nieodwołalnie w dniu 10 grudnia rb.
Urzędy Skarbowe przyjmować będą
w niehielę dnia 7 hm. oraz w poniedziałek d.nia 8
1m. opłaty rejestracyjne w goclz. od 8.15 do
lJ,15, jak również czynne będą w tych dniach
o~ ura re jestracyjne przy prywatnych Z rzesze
~ i ach Przemysłowych oraz przy Izbie PrzemysŁowo - Handlowej w Łodzi, w godz. od 9-ej
do 13·ej.

Ziazd inwalidów wojennych
W dniu 7. 12. br. o god:z. 10-ej w świetli
- y Powia•.owe go Koła Zw. Inwalidów Wojen·1 /Ch R. P. w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej
, 3, odbędz i e się I-szy powojenny Zjazd Deiegatów Okręgu Łódzkiego Związku Inwalid6w wojennych R. P. Zjazd ten odbędzie się
J ~zy udziale przed;; ta wic ieli Wojska Polskie:;J, Władz Adm ins;t racji Ogólnej, Samorządu
· bra tn ich or9aniz1rvj oraz 72 proszonych go·
i:i„ Zjazd ma charakter sprawozdawczy na o.: res o.cl 7. 11. 45 do 1.12.47 T. or.u wvbory no·
1-.•y<:h władz Okr~o-...

HURTOWNIA CENTRALI TEKSTYLNEJ Nr 1=
ŁODZ,

NARUTOWICZA 45

SPRZEDAJE od dn. 1-go do 31-go grudnia l947 r. dla terenu powiatu łóazkiego z wyłączeniem miasta Łodzi oraz dla innych powia·
tów woj. łóp.zkiego.
KAPEUJSZE, STOŻKI MĘSKIE · i DAMSKIE, KAP I.INY (WEŁNIA
NE) PO CENACH HURTOWYCH ZNIŻONYCH O 30 PROC,
za

pośrednictwem podhurtowni:
: ~g~~~icfi: !i. ~~~~zn~aaj!6 s
~6-1~MASZOWIE
w
w
w
w
w
w

MAZ., ul. Limanowskiego
PIOTRKOWIE, ul. Starowar~zawska 11-13
SKIERNIEWICACH, Rynek 24
ZDUŃSKIEJ WOLI, ul. Piłsudskiego 10
WIELUNIU, ul. Augustiańska 6
RADOMSKU, ul. Reymonta 8
ŁOWICZU, ul. Bieruta 8

za~upu posiadają

przedsiębiorstwa

IPORCE;~I~~~~~t~~~~łI~rl~NYCH
5

I

I
'==-

państwowych

społecznych, przemysłu

Przy zakup;e należy przedłożyć odpowiednie świadectwa, okreś!ające rodzai prowadzonego przedsiębiorstwa, względnie uprawnie11886
llie instytuc.ii lub organizacji, delegującej po zakupy.

na ŚWIĘTA dla świata pracy ~= =-i

Popularne porcelanowe
SERWISY obiadowe

na 6 osób 23 cz.

~===·

białe od zł 2.362
dekorowane od zł 3.491
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POLECA

E==;e

Prawo
wszystkie
handlowe
przetwórcze,
Związki Zawodowe,
Rady Zakładowe wszystkich
insty-i 5
tu:ji społeczne ltp. i.
i handlu oraz organi·
zacje
·

~

oraz wszelkie wyroby '
PORCELANOWE, FAJANSOWE, SZKLANE i

KRYSZTAŁY.

Do nabycia w
Spółdzielniach, Domach Towarowych
wszystkich sklepach ,P orcelany i Szkła.
11891
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