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z 1'1eakcyinvm · rzqdem Schumana zapowiada
Generalna Konfederacja Pracy

PARYZ (PAP). Jak już podaliśmy, Krajowy Komitet Strajkowy postanowił dnia 9
grudnia w godzinach wieq:ornych zakończyć
akcję strajkową i wezwać strajkujących do
powrotu do pracy. Krajo,vy Komi~et Strajkowy ogłosił w tej, sprawie komunikat, podpi,s a
ny przez Benoit Frachona, Louis Saillant.a,
Gastona Monmousseau, Pierre Lebrun, Juliana
Racamond, Reynaud i Andre Follot.
W komunikacie Krajowy Komitet Strajkowy stwie]"dza m. in. „W wyni1m walki strajkowej otrzymaliście miesięczny dodatek drożyźniany w wysokości 1.500 fr„ który będzie
wypłacany otl 24 listopada dla wszys·! kich robotników, bez względu na to czy brali udział
w strajku czy nie strajkowali. Nowe minimum egzystencji zostanie ustalone od dnia
1 grudnia br.
O:inacza to podwyższenie płac, z którym
należy

się

złt.

mó~lk~~!tu~~~~~ik!t ;~;:~~za,n!t;:i:1as~
w

wego zwolnienia
aresztowilillych
związku
ze strajkiem pracowników, którzy bronili się
przeciwko atakom policji.
Komunikat przypomina, że rząd ut·rzymuje

mówi

przedwko strajkującym, dek>rety mobilizacyj
ne, propagandę, jaką rozpętały dzienniki stojące na usługach rządu i radi<J, akcję rozła
mową
chrześcijańskich
związków
zawodowych.
„Rząd zdawał sobie dobrze sprawę z tego
- czytamy w komunikade - że rolbotnicy
żyją z dnia na dzień i nie. posliadillją ziiipasów. Chciał więc złamać opór słrilljkujących,
liczą<: na ich nędzę. Wytrwałość pracowników
okazala się jednak i,byt si;l.na"
Komunikat wyraża podziękowanie za pomoc Związkom Zawodowym Polski, Rumunii,

C::zechoslowacji, Bułgarii, Węgier, licznym or
ganizacjom zawodowym Stanów Zjednoczo•
nych, Wielkiej Brytanii, Włoch. Komunik-at
podkreśla również solidarność jaką manifesto
wali marynarze Stanów Zjednoczonych, Wiel
kiej Bry.tan.ii, Grecji 1 innyc:h -k raj,ó w podczas
pobytu w porta-:h francus'l dch.
Stwierdziwszy, że manewry reak·cji, zmierzające do zadania decydu}ącego ci.osu klasie ro
botniczej i CGT zawiodły, komuńikat podkreśla, iż świat pracy nie pozwoM na stosowanie
PARYŻ (·PAP.
Sekretarz generalny GGTi
wobec niego przemocy.
Frachon zamieścił pa łamach „Humanite••
(Ciąg dalszy na str. 2·e})
artykuł, omawiający
uchwalę
Centralnego
Komitetu Strajkowego. W artykule tym autor.
podkreśla, że wrogowie mas robotniczych dali.
dowód całkowitego braku jakichkolwiek skro"\
pułów i nie przebierali w środkach w obro~'
nie przywilejów wielkiego kapitału. Obo~ l
10 grudnia r. b. w lokalu KC PPR odbyła się wspólna Narada Aktywu Central· gwałtownych metod represyjnych do którycpi
nego PPS i PPR z udziałem członków CKW PPS i KC PPR i sekretarzy wojewódzkich użyto policję i wojsko, w kampanii antystra~
obydwu. partii.
kowej uczestniczyły również prasa i radio.
Naradzie przewodniczył sekretarz generalny PPR tow. Władysław Gomułka·
CGT zrobiła wszystko, co do niej należa;
Wiesław.
ło. Zrobiła to dziś i uczyni to jutro. Danie!
Referat o zagadnieniach polityki wewnętrznej, ze szczególn~m uwzględnieniem Meyer! i jego przyjaciele będą niew4tpl1wi~
problemów jednolitego frontu wygłosił seluetarz generalny CKW PPS tow. Józef mieli okazję stwierdzić - zaznacza generaln~
Cy.rankiewicz.
sekretarz CGT - że tniędzy ich marzeniami
Następnie przewodniczący CKW PPS tQw. Kazimie:rz Rusinek podzielił się infor·
o zniszczeniu związków zawodoWYch a rzeczY'.ł'.
macjami o_niedawno odbytej w Antwerpii 11-iej konfe.rencji partyj socjalistycznych. wistością istnieje przepaść nie do przebycia~
dyskusji, która rozwinęła się po referacie, wzięli .udział tow. ~ow. Ber111an, w tej WS}!aniałej walce francuska klasa ro~
Jabloński, Ocli.ab, Bobrowski, Borejsza, Leszczycki, Zambrowski, 2erfrows~v Min~ ~:Otnicza z~otyła dowoay ·swoje] od,wagi wyli•
oraz Rusinek. •
·
trzymalości i dynamizmu. Z}llusiła ona rząd:
Tow. Cyrankiewicz podsumował wyniki dyskusji podkrę_ślając 4orob'ek, polity,c~ do cofania się krok· za krokiem.
ny i ideologiczny obydwu partii i zapowiedział dalsze wspólne obrady nad poszcze·
Klasa robotnicza - -pisze w zakończeniu
gólnymi zagadnieniami.
Frachon - będzie się przegrupowywać i gro„''
Reasumując naradę tow. Gomułka-Wiesław podkreślił d«?niosłe znaczenie wspól·
madzi~ swoje siły, dla odparcia reakcji w .swo••
nych dyskusji i ich owocność dla ooydwu partii robotniczych.
.
. jej wafoe o chleb, wolność i niezpJ,eżność.

Walka
lrwa
'd alej•••

Wspólne posiedzenie KC PPR i CKW PPS

liczyć.

Dodatki rodzinne będą pła.cone wszystkim
pracownikom, bez względu na to, czy brali
oni udział w akcji strajkowej. Dodatki te zostaną powiększone 0 22 proc„ Nie będą sto
sowane żadne sankcje za udział w akcji straj
kowej, Oto rezultaty, które osiągnęliśmy dzię
ki akcji strajkowej"
Komunkat następni€ wskazuje na to, że
nąd nie
uwzględnił niektórycl1
postulatów
strajkujących. Prawwnicy nie otrzymali bowiem gwarancji od :rządu w sprawie utrzym<mia siły nabywczej płac. Minister -pracy
złożył w tej s.prawie oświadczenie, które ooleży uważać za go.foslowuą obietnicę.
„Klasa robotnicza - czytamy w komunikacie - wie na podstawie swych licznych i
.b olesnych doświadczeń, że w tej sprawie nie
można zadowolldć
się IJ>rzyrze,c zeniami. Oto
dlaczego GGT będzie walczyło o odpowiednie gwarancje"

Frachon
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;rz:~~Io u~~~~ko~ty:~;~~~~z~- s!derowane Chłopi greccy zmobilizowani przez
xa/:~~~:~~';!~j;~w~~~~ie~ór:tr;:~~ad~~~u~
w .pełnym uzbrojeni a na slronę

Markusa

faszy._slów - przechodzq
armii powstańczej

I

trzech tyg o~ 3 , ~l~olllyd pr.a_7,ownKików ~k~stt
PARYŻ, p AP. - Agencja EAM Press do-, broni przez chłopów, zmobilizowanych przez jeb; stronę bądź tez dezerterują,
wzorem wy.rwa1osc1 • o wagi .
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Prasa reakcyjna, komentując pom~sze.
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sowano wszelkie ~ożliwe ~rodk! .:e:presy_ine., powazn_e za?1ef'.o OJeme z po~~ u zano ow~. C op1 c1, me chcąc wa1czyc przeciw o Q - wiadomości s~rdza, że je,diynym ratunkient
K-0muni,k at przypomma ataki pohcJ'1 i wo1ska nych ostatmo hcznych wypadkow porzucama działom gen. Markosa masowo przechodzą J!a \ dla rządu ·byłoby przybycie wojsk obcych. :Je„,
ieli wojska obce nie przybędą do Grecji
pisze prasa reakcyjna - wszelkie nadzieje 111'
.pokonanie Mai-kosa są złudne, gdyż siły rzą„
dpwe ·są do tego zbyt słabe.

Uczciwi

socjaliści zrywają

z Blumem

,.,Egzekutywa z Blum .i; IR i ~cbuma_nem ~~a c~el~-:- zd·radziła własną . doktrynęu -wo'·lafą .lew1cow1 soc1ahsc1 · francuscy
sła zdecydowaną pQrażkę.

PARYŻ, (Telepress).
Wzrastające niezado-

Wybory uważane były za wyraz opinii publicznej po trzytygodniowych strajkach i antykomunistycznej kampanii rządowej.
Trzecia siła (socjaliści MPR i radykałowie)
otrzymali jei;fynie 20 procent głosów, podczas
gdy atakowani ze wszystkich stron komuniści
zwiększyli swój stan posiadania z 33 na ponad 40 procent.
Wszystkie inne partie przewidywały wielką porażkę komunistów_ w n<,łstępstwie obecnych zatargów.
Zakłopotanie oficjalnej partii socjalistycznej z powodu druzgocącej porażki było tak

wolenie w szeregach
socjalistów oraz poparcie, jakiego oba
skrzydła w kierownic
twie partii: tzw. lewicowe - Guy Molleta
i prawicowe - Bluma
i Ramadier udzieliły
schumannowskiej ustawie antystrajkowej
doprowadziło
do
rozłamu w partii socjalistycznej.
Yves Dechezelle, były zastępca sekretarza
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9 gramów radu
przybyło

do Gdyni

GDAŃSK (P A1P) -

W dn:ilU 9 'bni, 1Pmyro°yl
do p-0ir;tu gdańskie,go statek ikanaidyjsiki „Tri·
wielkie, że wczorajszy organ oficja:lny partii
„le Populaire" wstrzymał się nawet od po- poJ"t" z M-0ntreCl!lu z ładunkiem p.nz~cSiUo 3000
dania WYników WYborów.
ton.
Ła.du111ek &kłada się między iamymi z me.dy•
Komunistyczna „Humanite" określa wyniki wyborów jako „ostateczny dowód, że na killIIlentów, mleika skonde!lllSowa!llego i 9 gra·
wyborców nie WYWarła wrażenia histeryczną mów radu, o wartości 235.000 do'Jarów, nadeJest to
kampanią prowadzoną w myśl zasad Goebbel- słanych w ramach pomocy UNRRA.
sa". Pismo stwierdza, że wyniki wyborów trzecia pr>Zesyłka radu z dostaw UNRRA.
stanowią wspaniałą odpowiedź na oszczerstwa
rzucane przez Dullesa. P.o d adresem Francus~
kiej Partii Komunistycznej. Le Havre nie
LONDYN (PAP) - Jak dono1sd agencja Reu•
chce być amerykańskim portem ani Francja tera, ubiegłej nocy nawiedziło wschodnią µa-

Trzęsienie

amerykańską kolonią".

a1·k li•eneralny w e·zym·1e
d z1s1a1
• • • o po' Inący

swym ideałom" do zorganizowania się w noł
wą grupę: „Socjalistyczną Akcję RewolucyjSię
ną".
.
I
LONDYN (obsł. wł.). Rzymska Izba Pracy
Lewicowi socjaliści podkreślają, źe niedziel uchwaliła rozpocząć dziszej nocy strajk gene wybory samorządowe w Le Havre, które
.
. , .
_ .
zostały spowodowańe zwloką w wyborze bur- neralny wszystkich robotmkow i pracowmlrnw
mistrza po ustąpieniu degaullistowskich rad- Rzymu. Uchwała o strajku zapadła po bezców dowodza. że polityka trzeciej sily odnlo- skutecznych rokowa~h-'1 IZ_l!!dem w mra-
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ziemi w Turcji

t-0/ię śilne tr>Zęsienie ziemi. W wJelu miej$00w-0ściach domy zostały poważnie uszkoq~on·a.

Są również ofiary w lii~ach.
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Bułgarskiego

Zgromadzenia llarodólftgo

SOFIA (PAP) - Bułgaitsilcie zg,11oma1d,rze1nie
wie uruchomienia robót pµblicznych I zwiękNaro:dow-e
wybrafo we wtorek now.e pr·e zy·
szenia zasiłków dla bezrobotnych.
Jak wiadomo strajk miał być rozpoczęty dium, w skład kitóreg.q weszło 9-ruu przedstaw dniu wczorajszym, lecz wskutek propozycji wicieli p9rtii komunistycznej, 2-ch partil
rządu prowadzenia rokowań term,m jego zo- agrarnej, 2-ch - pru-.tii chłoipskJa.i lZ,.Xenm~:az
stał -t>.rzes~~~-o-g4'l!B~ . -."=:t: PP!ffi socjalistyczne}
,
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Nr. 339

ni.·
obcego
wywiadu
opisuje koleje
swej wywrotowej roboiy

Z kolei przed sądem staje oskarżony Obarski, b. dziennikarz i b. kierownik referatu prasowego Ministerstwa Odbudowy. Oskarżony
Obarski przyznaje się clo przynależności do
nielei:;nlnych organizacji., wyriera się jednak
współpracy z wywiadem i korzyslCJrtia ze środ
ków finansowych, pochodzących z ośrodków
zagranicznych.

Na w:;tęp·ie 5wych zeznań oskarwny oś
wiadcza, że pracował w różnych orgalllizacjach podziemnych, w WRN, delegaturze sił
rzJbrojlnych, \"l'IN, !komitecie porozumiewawczym i w t. zw. NPPS. Przechodząc do szczegółowego oeiówiein.ia
swej
dzi2.!?lnośr:i w
WRN, wyjaśnia, że w chwili wyzwolenia
kraju był pełnomocnikiem centralnego komitetu wykonil!Wczego WRN na okręg warszawski, t. zw. „ok,ręgowcem".
, Obarski o.powiada o jednym z zebrań w
CKW WRN w Brwinowie z udzi'lł"m Zaremby, Pajdaka, Szczurkows.herr-0, Zda.nowrk'ego,
Dzięgielewskiego i in.
O decyzjach powzię
ty<:h na tym zebraoniu, powi•" zlał Obar:,k iemu sekiretarz generalny VvRN Kazimlerz Pużak. W najbliższym czasie
odbedzie się pc'nformował Pużak posiedzenie rady naczelnej WRN poprz2d·zone t. ZIW. radą wawerską„ Rada wawerska była instytucją, powołainą w 1939 r. w sk.ł a d · której waszli pr.zedstawiciele ró:imyich org1l!nizacji, dzla,łających
w okresie pnedwoj ennyim. Rada wawers!{a
wyłoniła w owym czasie centra1
lny komite·t
wykonawczy WRN.
Po konferencii w Brwinowie, ciągnie
oskarżoiny, odbywały się w term inach miel!ięcznych łub 6-cio tygod,niowych konferencje oktęgowców, kierowników prasy i terenow}"Ch orgainizacji WRN. Oba.r.:ki brał udział w trzech tego
rodzaju konfęrencjach.
Móre odbywa•l y się w Krakoiwie z udziabm
przedstawicieli CKW i ki erown ików poszczególnych wydziałów.
Pierw-srze zebra.nie , ; okręgowców" WRN z
terenu całej Polski odbyło ~ię w kwiet.n!u
1945 roku w Krakowie. Przeiwod:ni<:.zący CKW
WRN Zaremba wy.głos ił referat o sytu.c_cji
w kraju. Uchwał nie p owzię to ż:tdnych i arpelowa.no do CKW WRN o przyśpieszenie ostalf'cznych decyzji.
Następna konfe renria o<lbyła ~ i ę w maju
1945 roku również w Krako wie. Zaremba zło
ż ył sprawozdanie z rozpoczęt yoh rozmów mię
dzy WRN i PPS . S.prawoozdanie to p rn yjęto z
dużvm zado.w oleniem.
Następna konferel!lcja odbyła się w cze rwcu i poświęcona zosl'Jła omówieniu wvników ko,nfe•re.ncji rady wawerskiej i raody 'naczeolnei . CKW WRN otrzymał pełnomocni
ctwo do wszczęcia rozmów połączeniov1yc.'1,
które to rozmowy były już w pełnym toku.
Z ramielllia WRN rozmowy prowadził: prerz~
pl'zedwojenn'lj rady naczelnej Zygmunt żu
ławski, Stan i sław GarPcki i inni. W czasie
te>j krmferenc ji - ciągnie Oban'iki - ZaTemba nie przes ądzał wyniku ro:zmów z CKW PPS.
Prawie wsz v;cy ;pr ze:htawicieł<'! okręgów i
kierownicy obszarów, wypowiadali się za pol1g:zen iem z PPS.

W lipcu - kontynuuje 6We zeznalllia os- odbyło się posiedzenie rady naczelnej WRN pod prrz.ewodnictwem Zygmunta
Z u ł a.'w; ik. i eg o. W wynik:u posiedzenia przyję
to t ękst usta1lony między CKW WRN i CKW
PPS, uznaino rząd jedności narodowej i po. --e bę przyjaznych stosunków ze Zwią.t.k i em
Radzieckim. W 6iprawach orgamiizacyjnych
była mowa o wpr<iwadzeniu (13-15) pr.zedstawic'eli WRN do rady naczelnej PPS i wprowadz.eniu do WRN pewnej liczby (8-10) [>rzed
stawicieli PPS.
Likwidacja WRN zdarniem Obars.kiego,
naRtąpila w styczniu 1946 roku na zebraniu organizacyjnym w Krokowie, o któregri

dla robotników francuskich
Na wezwanie Ogólnopolskiego Komitetu
Pomocy Strajkującym we Francji, Okręgowa
Komisja Związków Zawodowych w Łodzi, w
dniu 10 bm. zwołała konferencję Związków
Zawodowyc.h i organizacji społecz..nych, a mi<1
nowicie: Ligi Kobiet, Samopomocy Chłopskiej,
Ligi Morskiej, PSS, „Społem", ZWM, OM TUR
Związku Rewiz. Spółdz„ Centrali Gospodarcz.
Spółdrz. Pracy, na
której ukonstytuował się
„Wojewódzki Komitet Pomocy Robotnikom
Strajlmją.cym we Frcmcji" Na przewodniczą
cego Komitetu wybrano tow. W . Spychałę.
Komitet uchwalił rezolucję z apelem do
społeczeństwa
woj. łódzkiego następującej

cepcja- uipadla. Próba ujawnienia WRN pod
firmą Po,ł&kiej Partii Socjal • Demookraotycznej (PPSD), podjęta pmez Zuław~1kiego, został11 udaremniona. Trwal i ~my w kon~ooiracji
- mówi oskiłrżollly - do s·tyc-z,nia 1946 roku,
w międz}"Czasie zaś a'ktyw orga1I1iu1cyiny
WRN malał, - siłą rzeczy wciągal!ly do· Polskiej Partii SocjalistyCTJllej.
Sprawa została załatwiona nie wiem w iaki treści:
sposób - mówi Obarski. W myśl m:hwały
„Bohaterska walka robotników francuskich
CKW WRN członkowie WRN składają dekla- która tnva już dziesiątki dni w obronie warację wstąpienia do PPS.
Podano do wiado- nmków życia, we>lnośd, demokrącjl o suwemości w trybie organizacyjnym,
te do Pol- renność narodową, o pokój światowy, jest
skiej Partii Socjalistycznej nie mają wstępu śledzona z uczuciem i sympatią przez klasę
przewodniczący C'K'V WRN Zygmunt Zaremrobotniczą całego świata I wszystkich tych,
ba, który wiosną 1946 roku wyjechał za którzy nie chą oddać swej wolności pod pagranicę, Dzięgielewski 1 Białas.
nowanie imperializmowi amerykańskiemu,
W wyniku tej instrukcji człon~owie WRN,
wśród nich i oskarżony Obarski. złożyli dl!·
Schum,'.l-n przy pomocy reakcyjnł'.:ch. so<:~ał
klarację wstąpienia do PPS. Byli oni zwolni1> tiemokratow w osob<1ch Bluma i społk1, us1łu
ni od obowi/4,zlm przerlstawienia podpl~ów Ja oddać Francję i lud francuski. w niewolę
cr.łonków wprowadzających.
·
monopolistom ameryk'!.ńskim, ale kl<1sa robot
Dalszy ciąg zeznań Obarskiego podamy w 11}i;za francns~ca stoi n'.1 straży swojej woln~numerze jutrzejszym.
sn, bo po jeJ strunie Jest cały naród Frcmq1.
Reakcja francuska, która oddała swój kraj
w jarzmo Imperializmowi amerykańskiemu, usih' Je przy pomocy policji 1 wojska, sprowapodporządkować sobłe organizacje zawodo- dzon_ego z kolonii. zdusić ruch wolności i 1.a·
we. Rząd nie znalazłby żadnych przeszkóć', te>pic !JO we krwi narodu frcmcuskiego.
gdyby nie obecność poti'żnej, wolnej i nleiaWierzymy, że francuska klasa robotnicza
leineJ organb:acjl związkowej. Gdyby nie te I jest dość silna, ażeby przeciwstąwić się wszel
przes1,kody, rząd mógłby prowadzić w spoko- ';im zu'rnsom in1periali7.mu amerykańskiego.
ju swoją politykę nędzy I ujarzmienia, kiero Lcrz d1isiaj w jej bohater<>klej walce nie wy.
waną. w pierwszym rzędile przeciwko
klasie starczy wierzyć, a należy jej pomóc i to szyb
robotnic::ej, a następnie - przeciwko chlo- ko. Nawet po zwycięskim zakończeniu straj·
p-Om I klatiom średnim. Odmowa udzielenia ku, naród francuski wycieńczony długotrwałą
niezbędny'.'h gwarancyj utrzymania zdolności walką., musi otrzymać pomoc.
nabvwczei płac, wskazuje wyraźnie, że musiWzywamy wszystkitl Związki Zawodowe I
my być mocni aby stawić czoła temu co nas organizacje społeczne, cały świat pracy Ło·
jeszcze czeka".
dzi i Województwa, do składania ofiar na
Komunikat zapowiada kontynuowanie akcji rzecz strajkującvch.
na rzecz zwolnienia aresztowanych działaWstyscy po~agają. strajkują.cym robotniczy gwarantując równocześnie środki utrzyma kom .Franc:ji i ich rodz,inom.

karżony

przebiegu poinformował oskarżonego Leśniew
ski. Wobec tego, że układ poł~czenlowy z lip-

ca 1945 roku ratyfikowa•ny pn?z rndę naaze·lną WRN zoEtał przez
CKW PPS odrmcony,
nrzr>d WRN sta:neh.r trzv rrtożliw'ló<'i: rli\Żenie
do p ~ łąc-zenia z PPS , d<1ienfe do ""twoT'l'.Pnia
nowej p?rtii, lub też trwainie w konspiracji.
Na sku·tt>l' d 0 cyiji CKW PPS pierw5:za kon-

j

Klasa robotnicza Francii
(Ciąq dalszy ze 61r. 1-ei)

,,Trzeba przegn1pować i !lfom;iił1lć nau:e stJy clo przy~złych walc, ktf.re hęda, cleźkią oświadcza komunllrnt hlerzemy na sląbfe
odpowiedzialność za wezwanie df'I pn rstą lenia
do pracy, Cl, którzy zachowują si~ tak wspa
niale w walre napPwno nas 1rornmlelą.
Wszyscy ci, którzy pchnię<::i przez głód podjęli pracę i ci, którzy wal-:zyh do końca poz1Jsiana zjednoczeni w tei samej woli zwyrięstwa nad reakcją , Z'lgrnżającą nam W$Zy,tkim. Powrócą oni do pracy ze ir;woimi dzl<1łaczami na czele, nie zostawiając nll{IJ~" na uboczu 1 będą się dmnagać ążeby iadne siły
policyjne czy wojskowe nie przebywały da~~1y~ obrębie przedsiębiorstw ani w ich oko·

li

walczv

I

I

W dalszym ci<jgu odezwy, komunikat wzywa do podjęcia akcji na rzecz wstępowania
do szeregów jedynej orqanizacj\ broniącej
świata pracy, a to CGT. N!ezależnie od poglą
dów polity-:znych wszyscy robotnicy powinni
wvka"Z11ć pełną sol;clarność dla stawienia czo
Ja- lrudncśclom, które ich jeszcze czekają.
Rząd re<1kcJi t głodu, głosi komunikat, wykazując otwaTcle wyrażone przez amęrykańskich reakcjonistów żądania, chciałby złamać

11.!J-tą dzień

Na pomoc

nia ich rodzin.
Niech zyje Generalna Konfedera-cja Pracy!
W zakończeniu komunikat stwierdza, że
Niech żyle bohaterstwo polskiego i franfrancuska klas<1 robotniczil, która stała na cuskiego świilta pracy!"
czele walk.i z najeźdźcą. l była awangardą. odWOJEWODZKI KOMITET POMOCY
rodzenia gospodarczego nigdy nie będzie słu
ROBOTNIKOM STRAJKUJĄCYM
żyła nJeprzyjadołom republlkl. R.ząd traktuJe
WE FRANCJI
klasę re>botniczą jako wrog<1. Będzie on miął
w każdym proletariuszu świadomego przeciw* wpłacać na konto
Zebrane kwoty należy
nika, gotowego do walki z polityką głodu, do
PKO VII 258.
walki o n'iezależność".

•

•
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oroce.1111 potu1orów

Tragedia
ludności
110
i 30
dz;eci
tysięcy dorosłych

by

tysięcy
zrobić niiejsce

Zamo~szcz
zginąło

w krematoriach w Ośw~ęc~m;u,

„narodowi panów"

Wczoiraj pierwsizy ze- robót przymusowych w Niemczech, lub też na
znawał
biegły prof. dr Zygmunt Klukowski, masowym wywożeniu
do obozów koncentraktóry od początivu wojny gromadził materiały cyjnych w Oświęcimiu i Majdanku.
histo,rycz.ne, dotyczące Zamo jszc-zyzny. Dotąd
W roku 1942 i 1943 wysiedlono z czterech
opublikował już pięć tomów tych materiałów. powiatów Zamojszczyzny
297
gromad wiejBiegły wiąże tę kwestię z obozem oświęcim skich, czyli 110.000 ludzi, w tym ponad trzyskim.
dzieści kilka tysięcy dzieci.
Z reguły o~acza
n~grndy muzyczne! m. Łodz"
Pol~tylka Niemców zmi&zała do poizYS<kania no wsie w nocy, dawano zaledwie kflka~wście
W dniu wczorajszym odbyło się posiedze- na terenach żyinej Ziemi ZamojSJkiej nowej minut czasu na spakowanie się i pędzono
nie Komitetu Nagrody Muzycznej m. Łodzi, po- przestrzeni życiowej, star.ając się tym samym przed sobą, szczując psami. Niezdolnych do
wołanego przez Zarząd Miejski.
Komitet jed- o wyniszczenie lokalnego elementu polskiego. drogi starców zabijano na miejscu. Wysiedlonogłośnie uchwalił przyznać nagrodę ob. HE- Chodziło też o stwomenie W'Zdłuż ówczesnej nych umieszczono w obozie przejściowym w
t.ENIE KIJEŃSKIEJ - DOBKIEWlCZOWEJ ZA grainicy niemieckiej wału ochronnego, zamiesz- Zamościu.
CAŁOKSZTAŁT JEJ DZIAŁALNOSCI W DZIE- kałego wyłącznie przez Niemców.
Jednym ze
Biegły cytuje
tajne zarządzenie SS-oberDZINIE KRZEWIENIA KULTURY MUZYCZ- środków, wiodących do tego celu, było wy- gruppenfoehrera Kruege-ra, który postanowił,
NEJ W ŁODZI.
siedlenie, polegające na wysyłaniu Judzi do że cała ludność polska z Zamojszczyzny ma
KRAKÓW (PAP) -

Prof. ff. Kł[eńska -hrnreatką

zny

zostać podzielona na cztery grupy. Dwie pierwsze stanowić mieli volksdeutsche, lub Pola·
cy przeznaczeni do zniemczenia, do grupy trzeciej zaliczano ludzi zdolnych do pracy, w wieku od 14 do 60 lat, a do czwartej - dzieci,
starców, chorych oraz kaleki.

Osoby zdrowe z grupy trrzeciej i czwartej
przeznaczono na wywiezienie do Oświęcimia
dla całkowitego wyniszczenia. Również i taj-

ny memoriał szefa 5łużby bez.pieczeństwa, SSobersturmbahnfuehrexa Krumey'a' stwierdza
wynżnie, że rodziny i osoby pojedyńcze, za·
liczone z pUJ11ktu widzenia wartości raso·wej
do grupy czwa.rtej, mają być przesłane do Brze
zinki. Z niemiecką systematycznością została

przeprowadzona •korespondencja z ministerstwem komunikacji Rzeszy, celem podstawi.ecielę, dzwoniąc zęJbaimi. - Nie mam sił.„ nia odpowiedniej ilości wagonów do przewieni.e mam .. później„ nnnie„. nnnie zaraz.. zienia olbrzymiej masy ludzkiej do miejsca
serce ... zagłady,

Dam fa ci, śc.ierwo, serce! - za•Sy- Transpoirty formowa.no zw)'kle przez całą
Pctrone·Scu, 11clerzaóąc go w twarz. noc, trzymając ludzi po kilkanaście qodzin na
dworze, przy silnym mrozie. Już wte-dy ginęly
. maisz· s1·1 ... ty„.
- Nie
masowo małe dzieci. Warunk,i przejazdu były
OHcer wy.szczerzył zęlby w uśmiedm, bardzo ciężkie, gdyż ludzi wtłaczano do wagododatlk-0wo -0bdarza•iąc WY':iacei;.o ze str.a- nów towarowych, nie dają" im pożywienia
chn „inteligenta" kilkoma mocnyimi ndc- przez kilka dni. W lecie ludzie dusoili się z
rzeniami koJlby po głowie. Lecz ten w goorąca i pragnienia, zaś w zimie ·zamarzali w
dalsz~·,.., ciqgin trzymał się knrczowo u- nieopalonych wagonach bydlęcych. Ale już
chwytu, oclwracajqc pokrwawioną twarz wtedy działa,! polski rnch podziemny, umożli
od nowych dos(l\V, Młody leutenant stra- wiaiący, przeważnie na dworcu prze tokowym
w Krakowie, ucieczkę poszczególnym więź
cił dotychczasowy sipoik&j i zaczął wyda- niom.
-

czał

Rzucił się ku nim
wvkrzy kując naprzemian rosyj skie i niemieckie przekleń
stwa złapa·ł za kołnierz jednego z nich.
Był to st.a ry adwo,kat. Tr z ąsł się jak galareta, w dalszym ciągu kurcz·owo trzymając się, uchwytów.
Ale Petronescu grzmotnął im z cał y ch
sił po twarzy i na·głym ruch em wyrzucił z kaibiny. Ro z legło s: ę krótkie wycie
i adwokat, fok kami el1 poleciał na ziemię.
Gorzej S'Prnwa sic przecl·s tawiała z drugim ,,inteligentem". Był to młody, barczy
sty, silny chłopa1 k i Petron escu. mimo wy
siłków, nie mógł go ode rwać oid metalowe
go uchw-ytiu. Zastukał kułakiem do kab iny pil-0ta. S tamtad na tvchmias t wvszedł

wać z Si·ehie jakieś ni.eartylJrnfowmne
SS-unit erstuirmfuehrer Heinrich Kinina pisze
dźwic ki. Roz.foszony Pctronescu, ca•ły wyraźnie, że w obozie mogą pozpstać przy ży·
Trzymał spocony z wś.cickłości i zmęczenia, stra- ciu jedynie Polacy z Zamojszczyzny, którzy są

mtody -Oficer 't>omo.::nik pi,Jofa,
rewolwer w ręku.
ciwszy do reszty cierpli wo·~~. dusząc się zdolni do· pracy.
- Cóż to z,n-0·..ru, ta rosyijSlka świnia ze zł-ości, wyrwał oficerowi re\volwer i
Biegły podaje, że dzieci z Zamojszczyzny
11:~ chce skakać? - r · ·-· tał s11rnko jni e po cały ma·?;azynek dziewięć naboi były masowo mordowane w komorach gazonicm :ec:„1 - zwykła hist-0ria„. Zaraz -pa- wpakował w twarz „inteligenta". Opadł. wych oraz przez zastrzykiwanie fenolu. Dr
nu pomo1~,
z:i lewając sic krwią i wytryiśniętym z Klukowski cytuje konkretny fa.k,t zastrzykinię·
Oficer 'Podszedł do wijącego się ze stra czaszki mózP;icm, na podłogę ·kabiny.
cia fenolu 4B-miu chłopcom z Zamojszczyzny
na początku roku 1943. Reasumując swe wy·
chu „inteligenta" i ll'derzył go kolibą re·
- Postąo,ił pan bardzo doibrz.e - per wody, biegły oświa.dcza Najwyższemu Tryibu\VOlwcrn po głowie. Ten podskoczył z hó wiedział oficer. - Z tego drania i tak nie nałowi Narodowemu, że z danych jego wymiJ.11 i strac1
h11, ·o<l1e nic wypuścił z rąlk: uch· byłoby wielkie,go por.i,ytku.
ka niezbicie, że kom€'nda obozu ściśle wspó/wYbu.
Nie otrzymał ocllpowiedozi na swo•jq u- pracowała z kierownictwem akcji wysiedleń- Rns. ~ :rnc7.... - fok po1przedni·o spo- \Vagę. Pctroinescn wytarł spoconą twarz cze} z Zamojszczyzny. t przygotowała specjalkojnie powie<lział oficer, kierując w nie- cllnsteczką do nosa, odrzuc.ił rewolwer i ne, metody tr~ktowama przybyłej stamtąd. lud] f M
I
n
·
t
·
·
·
nosci polskie/. Zwiazek przyczynowy między
~o u ę
ausera, - ska·cz, a1ibo, i,·uS _ 111e ~:-i rz:\i1muiąc SJ:~, w roz1b1egiu, skoczył obiema sprawami p~lega na systematycznym
kaiput...
W doł.
wyniszczaniu przez dowództwo obozu ludno·
- Ni·e. cle. nie trzeba - zalb-ecz.a·ł jak
(D. c_ n.)
ści polskie; z Zamojszczyzny.
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do odrodzenia niemieckich sił agresji

Granice zachodnie Polski

gwarancją

świata

pokoju

'LOKATORZY DOMU PRZY ULICY
ŻUŁAWSKIEJ 17
Skarżycie się, że gospodarz domu t~zpodw połączonych strefach anglosaski:i1, plany stawnie żąda, abyście na swój koszt zrobili
utworzenia państwa zachodnia· .1iemieck!'"go nowy dach, nie tylko pokryU go papą.
- WSZ)'6tko to prowadzi do od;otlzenia imp~Najlepiej zadecydo·wałaby 0 tym Km?'J·
rialistycznych Niemiec
zagraża pokoiowi sja Budowle.na iirzy zarządzie Miejskim. R:;i.•
światowemu.
W wyniku wyborów przewodniczącym Re.· dzimy zwrócić się do niej. Za złośliwe uszdy Naczelnej PZZ został wicemarszalek Sejmu kod:i;enie naprawionego dachu należałolJy goBarcikowski, jego zastępcą - wojew:irla W!oc- spodan·a pociągnąć' do odpowiedzialności sąławski Piaskowski, drugim za.stępcą poseł llowej. Znaczków poc:~towYch prosimy nie
I tow. Zenon Kliszko.
przysyłać na przyszłość.

Deklaracja walnego zjazdu Polskiego Zw. Zachodniego
W tych dniach obradował w Poznaniu wal·!
f;f zjazd Polskiego Związku Zachodniego z 11·
rft.ialem 700 reprezentantów okręgów, oddzia·
low i kół PZZ z całej Polski oraz czołowych
P':rzedstawicieli postę-powej Polonii zagranicz"nej.
. · Walny zjalld po przemow1eniu prezesa PZZ
.ti\\1!iicemarszałka Se,jmu Barcikow.skiego, pow1a:rliu w imieniu Rządu przez mi·nistra Lecho·
icza, referacie wkeministra Ziem Odzys.~.;:a~ych Dubiela i wyczerpującej dyskusji, uchwil

W dalszym ciągu deklaracja stwierdza, ie
polityka anglosaskich czynników imperiali·
stycznych, zmierzająca do sparałiżowania pro·
ce·sów demokratyza;cji i denazifik3.cji 1\l'iemiec,
do :zachowania niemieckich trustó~v i kaTteH,
do sabotowania praw Polski i ZSRR do repa·
racji niemieckich, tendencja planu M.ir:;':ialla
do odbudowy Niemiec przed kra;am1 µrtez
agresję niemiecką zniszczonymi, je::i.no5trn11:ie
podnoszenie poziomu przemysłu niem:~ckiego

n1u 1i.1..11>1.1111111..11.1Hl1111u1111111.1ui.1111111111111111111111T1H 1111111111111111ini11·1·11,11'1:1"1111.i

oskonalenie kadr

ł'ił deklarację ideową Polskiego Związku Za·

głosi:

I

ehodniego,
m. Zachodni
in.
„Polski która
Związek
widzi nafwi<;k·
niebezpieczeństwo dla narodu polskiego w
j>fanach odrodzenia niemieckich sił :igresyw· ,
~ych, które kierowałyby się przeciwko nasze-.,
mu narodowi, przeciwko całej Słowiańszczyź· 1
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zweąz
;
X-go Ju b~i Ieuszowego .n.ursu
VJP
C • S• Z• &e
9
1

świata.
I
w Szkole
tych dniacl\
odbyło
się w zakoń·
Cen- Centralna
w tym celu
powołana
do życia r
tralnej
Związków
Zawodowych
Szkoła zastała
Związków
Zawodowych,
Pomny ogromnych strat, jakie kraj :iasz czenie X-go jubileuszowego kursu dla prze· przv gotowująca aktywistów związkowych do
J;lDniósł w ciągu wieków zmagań z zaborczo· wodni~zących i sekre~arzy oddziałów i powia- pełnienia funkcji powierzonych im przez ogół
ścią niemiecką, pomny przede wszystkim stra· towych rad związków zaworlmyych.
związkowy.
s1liwych ofiar os~at:iiej. wojny, n~ród p•)l.;:,i
Centralna Sz:Coła Związków zawodowych
Szkoła mieści się w Łodzi przy ulicy Trau
. ~az.em. z. wszy.st~ 1 1? 1 siłami po~oi0.wym1 .w - to ucz.elnia powołana do życia w nowych gutta 10-12 i zajmuje obszerny do3kona·le wy
sw1e:1e n:e .dopusc1. do odrodzema n11?m;ec.~;e- warunkac.b powojennych
z rozbitych przed posażony budynek
go imper.rnlizmu, ~e~o
po.dstaw ekononuc- . wojną związków zawodowych, - z nieislnieDyrektor szkoły tow. Siwek udzielił nam
nych, pol!tycz~ych 1 ldeo~ogicznych.
ją~ych wczasie okupacji, - powstała po wy- kilka informacji o swej szkole. Szkoła rozpo- 1
Nasz powrot na Z1em1e Odzyska"le tc1 nie zwaleniu jednolita trzymilionowa armia związ częła swoją pracę w lipcu 1945 r., początkowo l
tylko wyrównanie dziejowych ;c;zywrt nasze- kowców z Centralną Komisją Związków Zawo przy szkole ministerstwa Inforamcji i Propa· ·
go narodu, ale taicie zniszczenie jednej z waż-. dowych na czele.
gandy. Od stycznia 1947 r. jest o:ia samo-;
nych terytorialnych i ekonomicznych bnz nie· 1
.
'
vV Polsce demokratycznej zakres działania dzielna.
mieckiej zaborczości, niemieckiej aqresji. Dla·: organizacji związkowych rozszerzył się znaczW roku 1945 odbyły się dwa kursy: dwu·
tego też nasza granica zachodnia jest nie ty!- : nie. W związku z tym powstaje konieczność i miesięczny i sześciotygodniowy. Przeszkolono
ko spra:vą bezp_iec:e~stwa Po!;ski, ·ale także umasowienia. i udoskonalenia kadr naszych j 134 os.oby. vV następnyun r~ku przeszk"?l~no
gwaranc1ą poko1u swrntowego .
działaczy związkowych.
170 osob na 3 kursach dwum1e-s1ęczt11ych 1 ied
nie, przeciwko pokojowi Europy ;
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Uczony kal. - ,,Bulion ludzki'' - Grabner, wyrafinowany oprawca. - Znamienna
pustka przy siole prasy anglosaskie]
(Od specjalneqa wgslann·ha ,.,Glosu Robotniczeqo"I

KRAKÓW, w grmlniu
Krew, tortury, bi.cie, gł6d, pospolite zabój·
lltWO i znów wyrafinowane torbul!'y, wob~c któ
tvch są illiczym pomvsły śrndniowiecznych oprawców, makabryczne sceny w kremaloria:tt,
rcztrzaskiwane o mur główki dziecięce -- ta·
kie jest tło, two;zące atmosferę procesu kea·
k<iwskiego.

BESTIALSKIE PRAKTYKI „NAUKOWCA"
Przyjrzyjmy się z bliska „prakt11J;om·· te00
„naukowca". A więc selekcje, „astizyki
fenolu, zabójstwa pod perfidnym pozorem le·
czenia„. Ale to były rzeczy co:h'enne dla
„Herra Doktora"... Do bardziej atra~;;:cyjaych
należały badania świeżych wnętrzności ludz·
kich. Wszak Kremer był naukowcem„.
Wnętrzności ml\l.siano
mu dostarczvć codziennie. I to świeże„. Zastrzyki feno!u zapewniały Kremerowi codzienną „porcję" materiału doświadczalnego.„

I

miwoj ... żcra„ . Je.st b. grzeczny, służalczo kła·
ma się w kierunku Trybunału, gdy składa ze·
znania. Zdradzają go dziś tylko oczy„.
Bieg~jące trwożliwie po twarzach sędziów
i publiczności małe, nerwowo zmrużone „rybie" oczy„.
STÓŁ, KTÓRY ŚWIECI PUSTKAMI...
I jeszcze jeden szczegół. Ciekawy l w'.ele mówiący. Obok miejsc dla prasy krajo.wej
i zagranicznej - znajduje się stół, specjalnie
przeznaczony dla prasy angielskiej i amery·

Dziś Kremer przygnębionym głosem opo- kmlskiei.
wiada o tym, że będąc a111a•tomem zajmowaJ t1ę !
badaniem tkanek głodujących.„ Ocz-yvriś:ie. 1
w nawade „pracy naukowej" nie wiedział o j
tym, co się dzieje w szpitalach obozowych.„
Krnmer zrzuca winę na sanitariusz'! Kiehra, ,
k. tóry
właśnie dokonywał zastrzyików fenolo- '
wych„. Ale na C'Zyj rozkaz? Przyqwcżdżony
tym pytaniem, Kreme.r milczy.„
A świadko-wQe opowiatlają dalej o „pra..;:- 1
tykach" leka'l'skich ss~manów, .fo:..:toryzowu·
nych na uczelniach niemieckich. W cddiiale
bakteriologicznym nalllkowej „placówki", gdzie
pracował również Kremer, znajdow'i:a się tzw.
kuchnia pożywek. Tam właśnie prvdu!>:·o•ranc> 1

I

Oskarżony

gi

dr Kremer

Z tej wstrząsaJącej rozprawy gocmym uwaszczegółem są zeznania lekarzy SS-manów.

Jest ich dwóch. Siedzą tuż za „arystokra·
obozową, na górnej ław1ie oskarżonych.
Uwaga publiczności koncentruje się głównie
na jednym z nich„. Dr Kremer.„ Starszy męż·
czyzna o odętej, mało inteligentnej twarzy i
nieprzyjemnych, pozbawionych wy.razu, „rybich" oczach„. Te „rybie", wyblakłe, błękitna
wo-szare oczy - to charakterystyczna cecha
niemal wszystkkh oskarżonych. Gdy się pa·
trzy w te oczy, to naprawdę robi się jakoś
nieswojo.„ Zimne, abso·lutnie bezwyraziste
szkiełka, które pewnie tak sarno obojętnie pa·
trzały na żywcem palonych ludzi, jak dziś pa·
~rzą na publiczność, zgromadzoną na sali.
Oczy dra Kremera są bJ.iźniaczo podobne
do oczu „von Orlowsky", która zabijała nie·
mowlęta... I ręce, wielkie, nieforemne i niespokojne - są te same.„ Typowe ręce mordercy„.
Podobno Orlowska była kiedyś kelne~ką.
Kremer natomiast jest intelcktua·J:stą z .,3.W0·
du. Jest dok.torem medycyny i filozofti. Poci·
c:zas zeznania podkreślił, iż jest docentem uni·
wersytetu. Ma szereg dzieł naukowych, ncµi·
5allych przez niego.
A więc, „człowiek nauki", który zn11:ilzł
się w szeregach SS-manów, i w Oświęcimiu
wlaśn ! e, dz.ięki swoim za!nt ~ ··-sowaniom ·'·lll·
kowym. Do konnej formacj-i SS wstąpił, jak
twierdzi, tylko ze względów sportowych. A
.więc naukowiec i, zarazem, spo·rtowiec ...
Gdy się patrzy na tego człowieka, na Jego
kwadratową czaszkę, mało inteligen~ą twarz,
z trudem się wierzy, iż Kremer posiada istot·
nie dwa dyplomy naukowe. Cichym, bezbarw·
nym głosem opowiada ten hitlerawsk~ ;nte·
lektualista o swoich „zaintereso'A·an;ach nan·
kowych". O wiele więcej opow:cdają o nich
świad,k .; '.'ie.
I wtedy „Herr Doktor" wciąga
głowę w plecy, drżą mu wielkie ręce, i pod0·
bie11.stwo z Orlowską. ohydną morderczy.n1ą
ai,jęmowląt wy5tęp•1Je je:;zcze jaskrawiej.„

cją"

II

„bulion ludzki".

Pr.zywożo•no

świeże

mięso

ludzkie, k.tóre gotowano i filtrowa.10, po czym
płyn zlewano do gotowych naczyń, a rozgotowane mięso wyrzucano„. Przywożono tam rów
nież krew ludzką z osławionego bloku 11-go
bez.pośrednio po egzekucjach.„
Kremer usiłuje coś tłumaczyć„. „\\Tyja ~ma",
tłumaczy, zaprzecza„. Ale oblicze tego „':laukowca" zarysowuje się coraz jaśniej w zezna·
niach świadków.

':· * *

W pa·r ze z tym dyplomowanym .,naulcowcem" oraz jego metodyką „pracy naukowe.i''
idą szczegóły, wyciągnięte przez św:adków
odnośnie jednej z czołowych posi'.iic; procesu
-

„

Grabnera.

Ten łysy, zaa.farowany obecnie c;ągłym y>i·
saniem w notesie, władca groźneg.1 Politische
Abteilung, był specja1istą od przyrządów, siu·
żqcych cło torturowania więźniów. Były one
wykonywane w ślusarni obozowej. Robiono
tam, pod wprawnym okiem Grabnera, ślusarza z zawodu, koziołki do bicia, przvrządy do
ściskania palców, kajdany, które systematycz·
nie -zaciskały się przy ruchu ręki.
Grabner wygląda dziś na wędrownego ko·

Bolqczki

nym czterotygodniowyun.
W roku bieżącym dokonano gruntowncric.
remontu i przebudowy pomieszcze11. szkolnych
Dzięki przeróbkom uzyskano dogodniejszy roz
kład sal wykładowych, pomieszc~eń interna·
towych. Roboty trwały do cze1w-:a. W czerwcu
rozpoczęto wykłady i od czerwca do grudnia
przeszkolono 233 osoby, wśród nich a!<tywistów młodzieżowych na dwumiesięcznym kur·
sie, przewodniczących i sekretarzy oddziałów
i powiatowy-:h rad związków zawodowych (na
dwumiesięcznych), oraz kierowniczek wydziałów kobiecych na kursie sześciotygodniowym.
Centralna Szkoła Zwiazków Zawodowvch
posiada własną doskonale· wyposażoną bibliotekę oraz czytelnię. w której znajduje siG stal'lprawie cała prasa polska.
Przy szkole prowadzi SI~ również pracę
świetlicową, is tnie je chór kursantów Po·
wodzeniem cieszy się gazetka ścienna.
Szeroki samorząd u:::zniowski zajmuje się
nie tylko sprawami porządkowo-gospodarczy·
mi lecz bierze udział w pracy wychowawczo·
naukowej . Wykładowcami w szkole są poważni działacze związkowi i polityczni fachow
cy z różnych dizedzin oraz profeso•rowie róż·
nych uczelni.
Centralna Szkoła lJTZeszła już okres doryw
czej nieraz improwizowanej pracy i wkroczyła
obecnie w okres stałej systematycznej pracy
dla budowy dobrobytu klasy pra:ującej i po·
tęgi Polski Ludowej.

Powstają nowe placówki przemysłowe
Przeróbka odpa~ków z fabryk na tłusz
cze techniczne
Centralne Zjednoczenie Spółdzielni Przew porozumieniu z Min. Przemysłu
przeprowadza akcję przeróbki odpaclów płyn
nych z fabryk włókienniczych na tłuszcze techniczne.
Surowiec ten dotychczas nie był wykorzystywany. Przed wojną czyniono próby wydobycia tłuszczów technicznych z odpadków
płynnych po wełnie i bawełnie w zakładach
włókienniczych, ale ze względu na niską cenę
rynkową tych tłuszczów, zaniechano przerob
ki.
W wykończalni każdej fabryki po wyko1'1czeniu towarów odpady płynne idą do kanalizacji.
Nowo zorganizowana fabryka (jako przedsiębiorstwo CZSP) będzie wydobywać odpady płynne z kanalizacji -i przetwarzać je m
surowiec - a następnie na tłuszcz techniczny.
Cały przemysł chemiczny odczuwa obecni::
brak tłuszczów technicznych zarówno zwierzęcych (brak pogłowia) jak i roślinnych. Na
odcinku tym jest równiQż minimalna wymiana towarowa z zagranicą. Tłuszcze techniczne są artykułem prawie deficytowym.
W projekcie jest stworzenie trzech takich
fabryk - przedsiębiorstwa Cerutr-alnego Zjed
noczenia Spółdzielni Przemysłowych - w Ło
dzi, a następnie w Bielsku i Tomaszowie Mazowieckim.
Sądzić należy, że praca nowych
fabryk
zmieni ten stan rzeczy i przyczyni się do zna·
cznych oszczędności w przemyśle.
mysłowych

!'rasa anglosaska nie interesuje się procesem ...
Przez salę rozpraw przewinęło się już sporo
dziennikarzy i gości zagranic2illych„. Wszak
Oświęcim, to symbo,J męki i tortur wielu na·
rodów. Była też w pierwszych dniach proce·
su oficjalna delegacja amerykańs-ka. Bawiła
krótko, kilka westchnień, przeciągłe „o, wes!"
na znak oburzenia i rychły wyjazd. Ale stół
prasy anglosaskiej niemal od początku świeci
pustkami„. Od czasu do czasu, sporadycznie
tylko, doslownie na godzinkę „wpada"' do Kra
kowa ktoś z dziennikarzy tej prasy.„
I to wszystko„. A w Oświ<icimh1 umącz;i:io
nie jednego Amerykanina lub Anglika. Opo·
wiadają o tym świadkOl\'lie.
Ale właśnie na
mapie politycznej Oświęcim leży dość daleko
od „od'mdowywanvch", wedlug planu Marshalla, Niemiec, od dolaroweri') skarbca na
Walle-Street„. Dolar zmazuje wszvstko„.
I to właśriie tłumaczy omijanie stołu dla
1 prasy anglosaskiej przez dziennikarzy ang1~lI skich i amerykańskich.
Pow.

Interpelacje na!!iizqch Czptel ni!ków

przed1uieśc;a

Kochany Redaktorze!
Wydział Drogowy przy Zarządzie Miejskim
uporządkował
odcinek ul. Daszyńskiego w
stylu europejskim. Jest to wysiłek godny uznania, ale trzeba pomyśleć i o przedmieściach. My, mieszkań-:y Marysina II i III po
pracy brniemy do swych domów po ciemku,
w błocie po kostki (ulica Przemysłowa). Nasze buty próby tej nie wytrzymują. Czyby za
pośrednictwem
„Głosu" nie można
przypo·
mnieć Wydziałowi Drogowemu, aby stare ply
ty zdiete z ul. Daszyńskiego ułożyć na ul.

Dyrektor Centralne/ Szkoły Zw • .t:awoaowyt..h
tow. Siwek

Przemysł-owej, abyśmy mogli po pracy suchą
nogą przejść do domu?
Nadmieniamy, że 2 lata temu złożyliśmy po
danie do Wydziału Drogowego, który nam
obie-:ał, że zostaną ułożone potrzebne
bruki

i chodniki.
Niestety do tej pory rezuliatów tej obie·
tni;y nie ma. Prosimy czynniki powołane o
rozpatrzenie naszej dolegliwości:
Stali czytelnicy „Głosu Robo!uiczego"
Surdykowski, Brożyński, Sobczyk,
Kaczmarek,
Łódż, 24,11 1947 roku.

LOKOMOBILA
w bardzo dobrym stanie firmy Wolff,
11/Iagdeburg - Buckau be;: napędu, 12
atm. ciśnienia, 20 m sześc. powierzchni
ogrzewalnej do sp r;:edania. Bliższe informacje tel. 138-59.
11999
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NAltADY AKTYWISTOW OKR. ZW. ZAW.
SA.\.iO ZĄDU TERYTORIALNEGO W ŁODZI
Z inicjatywy Zarządu Okręgowego Związ
ku Zawodowego Pracowników Samorządu Te·
rytorialnego cnganizuie Okręg w dniach >;\
i 12 - grudnia dwudniową pierwszą konferencję dla przewodniczących Komisji Kulturalno
Oświatowych, sportu, Wczasow Pracowniczych
i Rad l(.obiecych i innych delegatów z wszys·
tki ':.ll podległych komórek związkowych.
Konferencja ta rozpocznie
się dnia 11
grudnia o godzinie 8 rano w sali świetlicy
Związku Zawodowego Ooclział III przy ul. Da
szyi'iskiego 54.
Tematem obrad będą ważne 7agadnienia.
ustrojowe i związk•J Ne oraz organizacja ży
cia ekonom· cznego. oświatowego i sporlow$o
go na terenach zwiąurn11ych.

••

Sei•ny, mglisty i niewyspany bnrlz; się dzieli powiabu Olkuskiego. By! w czasie wojny w
naci portem szczecińskim. Idący od strony Za- oddl!liale saperów i tam się z wodą dobrze zżył,
lewi.: od Rugii i Swlnoujścia wia·lr póhrncr.o- poznał jej kaprysy i zalety, by je umiejętn.ie
wschodni powal! rov.5uwa zas~onę mgiel1nvch wyzyskiw;;ić w · cza,.~ie ż-eglugl po najeżonych
oparów. Ryczą już syreny w dalekim Sl.oN;zv- wrakami fa1ach Odry. Był w cza-.;ie służby w
nie, odpowiadają im syreny innych wi&lki,ch woj.sku- przy przełammni!U „Walu Pomors.kiego'',
fabryk.
Jrot0m w sztunnre na KoJoh'nz~. puy forsowaMiasto budzi się także, powoli, ni<:>pewni~ niu Odry i wres:?Jcie przv pneprawach przez
I jakby z odąganie.m., Już tramwaje r11.szyły Ka.na! Hohenzollernów między Berlinem a Ła
na miasto i dzwonią w mgle za:spa1nymi dzwon- bą. Pytam, czy jest zadowolony ze swej nowej
·~ami.
pracy. Tylko blysnął zęhami w odpo·wiedzi:
SPIEW PRACY W PORCIE
- Dlarzr.>qo ·nie miałhym być za'!iowolony?
Siadamy do „7" i jedziemy do portu na Zarabi-a ~ię ni~zego, pł~cą dobrze, jak sh~ pobrzeg Odry. Tam na „Wałach ChrobrPgo" cze- na.d norm~ ~os zrobi, 1 wreszcie czło'."1ek n~
ka'. tram. waj wodn. y, którym najlep!e.i prPje-l pow1<'tm1 zy1e, cor.a_z nowe '.z'!!cz. 1' w1~z~, z l.u~z
cbi'!ć się aż do dalekiego Stokzyna, by ;:o')a- mi poga~a i wreszcie, Ja:k się w1dz1, 1·ak. rosme
czyć pracę w hucie. Czy się cokolw\ec< w niej fen węgiel na lmldach, JB~ na_ len węgiel cze·
zm]€nHo od <:z<1su naszego o;;ta·lniego tom po- kaJą wszyscy w cały.m sw1ec1e.

- A W'Spótz.awodnict'Wo u was jest?
- No, pewno. Dlatego tak szybko wyładowujemy, żeby nas nie ubiegli, żebyśmy w da.1sz;ym ciągu stali się zwycięską drużyną. Widzkie ten proporczyk na tamtej ba,rce? To
właśnie przechodni pro,porczyk dla najlepszej
drużyny orylów .na Odrz:e ...
I Zygmunt Paluch pu'Szcza w ruch wiel1<ą
szuflę. Za kilkanaście minut barka będzie próż
na i czysta, jeszt:ze potem nastąpi toal::ta pokładu, by było CZY6tD i schludnie i wy.leci się
na kilka godzj.n na miasho, by je6rcze dzisiaj
{
wyjechać z powrotem. Bo każda godzina ma
w tej pracy duże znaczenie, bo na węgiel czekają polskie,
szwedzkie, duńskie, f.r6.'llcuskie
W d 1iu wcztrnajezym bawiły w nuszy mi1,;;....
czy angielskie statki, a czekać ani godziny dłu
ście delegacje młodzi'E!ży zza gra.nicy, prz,·i:Jy•
żej, niż przewiduje rnzkład, nie mogą.
le do Po.lski na I Krajowy Zj<n:d Związku Wal•
T. Jacek Rolicki
ki Młodych. Kilkwn~·"·'rm<;0bowa wvc;e.czikao
~w.
dwa~•i~et~u. Na t~mwnj trw~ - - - - - - - - -~- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - składała się z pr:zcdstawicieJ1 nasi "ujących
jedndk czekać. J~t to zjawi;: · o sl(l1G notowakrajów: Francji, ZSR...lł., Jugosław'i, Bułgarii,
ne, że- na wszystki-e środki lr. ~on1ocji trzeba
Danii, An1J1ii, Norwegii, Szwecji, Austrii 1
wyczekiwać , bardzo długo.
·w Sa<:: "'dnie na
Hiszpanii. Uczestnikiem wy-cieczki bY'ł także
tramw;ij wodny czeka się o polowę króat>j, niż
prezes Swiatowej Federacji _ Uodzieży Demo•
w W.irszawie na. autobus Mo7na pny tvm
kratycznej - Bo ·-sson.
r.korzystąć n~eco i przy„lt\chać siq. 'O~mr:"'0'.11
Jak się do•11forl11 wmy, Wydział Opieki Spo I dą paczki o ne.stępuiącej zawartości: dla dr-ie
;ictsai.Nó_w, s1edza_.c ych w p<Jcz~kalm. _D11w•ue ł<>cl"!lej wraz z _V!ydz1ał_em Zdro. wi.a prnwadi::ić 1 cl do pi.&"wszego roku życia. pelno.4łuste
Delegaci mlodzieżowp::h organizacji zza gra:
~na
-•·
d'~
k a.mnący:h , nicy zwiedzili Paiist-wowe Zakłady Pr.zem1 :;,~u
bog:' t a JeS t s t ru kl
. ura e tnogra 1c:zma S zez.
1
: uiczą ł na. ter<>nie Ł 1 d z.1. ~ d uzą sk·alę :·~:.C:o- 11!lek
. o w ~ros·.t.AU,
~
ma t ek
MoZ'ia tu wyczuc w rozmowach akcenty całeJ ]Oną ak-Ję pomocy dz1ec10m, matkom ctęzar c1ęzamych 1 dla d·nec1 do lat trzech mle1<0 Bawełnianego Nr 1 i żłobek dla dzied pra:::·YN·
• niepłlillo-tłuste w prosz~m. !lłonina1 smalec ników tych zakładów. Popołudnie spędz'li w
Polski, z w~'bitną przewagą śpiewnego, kreso· nym i karmiącym.
wego narzecza, wkłc;dów i wkrętów p-rowincjoAkcjl'! ta prow1dzona. jes-t w związku z po lub· IIltU"garyna· oraz tram
Teatrze Wojska Polskiego na przedstaw:.;. r.-iu
nalnych. Słychać lwowski i wileński akcent,. mocą istniejącqro przy· Organizacjj Narodów
Kobiety, chcące skoiri:ystać z pomocy, „Krakowiacy i Górale". Wieczorem wzięli U•
czasem gardłowy, z niemiecka urabiany po- Zjednoczonych
M1ęd-zvnarodowego Nadzwy- winny zgłosić się po odbiór powvższych pa- dziaI w towarzyskim spotkaniu, zorgcnizowa•
znański czy pomors·ki, to zmów zamaszysty cia.jnego Funduszu Dzieciecego, kt.órego zada czek w następując.ych punkta::h. Opieki ned nym przez łódzki zarząd ZWM z młodzieżowy•
Slązak sypnie „pieroinami".
niem jest ratowanie niedożywionego na sku- Matką i Dzieckiem: Piotrkowska 113, Próch- mi przodownik.au-.. ,Jt' :y przemysłu łódz.kiego.
Można w cza.sie tych rozmów obserwować t tek wojny i narażonego na choroby dzie:::ka. ni.ka, 31, Zgierska 130, Szpitalna 12, Srebrzyń
Z Łodzi ucz-estnicy wycie::z'ki udali się do
dziejące się na Odrze rzeczy. Daleko na hory-1
Jeśli chodzi o Łódź, akcja prowadzona i:Ję- ska 45, Sanocka 36, Nowotki 125, Napiórkvw l<"r<Jkowa. Przed wyjazdem z Polski zwiedzą
zonda widać lekkie zarysy sylwe!Bk statJków, d~~e poprz~z Stacje Opi~~~ nad Matką i Dzie skieg? 72a. Pryncypalna 31, Ruda Pabianicka : ~ szcze Oświęcim, ~atowice, Poznań i W;·oc.aw.
k-tóre przycumowały na kaszubskim wybrzeżu "'o"m. gdzie raz w m11l6tącu wydawane bę- ·Staszica 100.
t zabierają węgiel. Inną odnogą Odry, kanałem
e
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zachodnim plyiną barki z węglem. Tędy wła-śnie :
byłoby chyba najbliżej, ale wraki zniszczo- :
nych mos.Łów za,Jegają dno Odry, które przez I
k:ilka lat nieczvszczenia zamuliło się ogromnie.
Jmi: to przyzn~ć trzeba, że Niemcy, pomimo
swej przyisłowiow€j gospoda.mości nie bardzo
dba~y o port szczeciński, nie przoorowadzały
lc.oniec21I1ych remontów i inw-e~·tycyj urządzeli
portowych i, jak nas poinformowano w Kap1t;inac\e portu, niektóre urządzenia i dźwig~
portowe po nrosiu uragały nejprynntyw ·ej
pojętym zasadom nowoczesności przeład nkowej.
Tramwaj posuwa się dość szybko.
I od razu. na samym wstępie, gdy tylko potegnamy repreze11:t<JĄ:yjne gi;r,iachy ną Wałach
Chro-bre§o uderzy na.e codziennie W'l!Mtają.<;y
ruch pracy w porcie. Po lewej i po prawej .I
str()nie (szozególnie jed.nak po lewej) huczą
bez przerwy maiszyny, kręcą. się. lui;!zje we
wzm.;>Żonym, tempi!e, widać ~a·smolooie kombinezo.ny robotników przeładunkowych,, włe·lkie
dźwig\, we wnętrzu których zmi~ci się cały
wagon węgla. , tam i z po-wrntem. prężą się .dłu.-
gie- rami.ona., zagłębiają. się w sypką masę
czarnego „orzecha" czy „kostki", albo brykietów i la.dują, ładują bez odpoczynku cały dzień.
A gdy p-rzy}dzie w 'konać pilne zamówienie to i w necy, przy blasku potężnych lamp łui}co
wych i wi-elkich reflektorów pracują na trzy
zmiiany.

NA

WĘGLOWYCH

Wysiadą.my

USYPOWISKACH
na Kaszubskim Nadbrieżu i od-

razu

do.ątajemy się w niepodzielne pw1<'>wanie
węgla Jest on tu wszędzie, W>Szystkie zaikamaifkq, ziemi-a i wo<la, nawet powietrze µrzepeł~

nione są. węglem. Spływa on tutaj z. biegiem
wód Odry, na barkach przewozow}"Ch, które
pomimo listo.pada nie przerwały swej pTacy i
będą ją wykonywały aż do zamarznięcia. Nawet w okresie rza·dkiej kry przychodzić bęaą
do S-zczecina karawany barek węglowych. Choc4i o tempo. Ka'Żd11 godzina i każda tona na·
szej „czarnej wa.Jutv" ma znaczenie, a transpor•t Odrą jes•t i tańszy. i szybszy. We Wroc·
ławiu, czy w porcie oc;lrza1'tskim w Koźlu łaciuje
się węgiel na barki przewozowe, łączy się je
w kilka.naście 57.l.uk. Duża barka przewozowa
zabrać może od 30 do 50 ton węgla. Taki korow'ód barek połączonych z SQhć! często holuje
się przez trudniejsze rniejs-ca, przez ma.le, nle
bard.w moq:ie i wytrz.ymale swtki rzeczne o
n-a.pęilzi.e benzynowym, ropny1;n czy parowy·m.
Załoga barek, złożona z dwóch czy trzech ludzi
pomagą U'S·iJnie przy pra<Jy holowni·kom. Są.- to
ludzie wytrzyma.li, z.drowi, często niedawno dopiero weszli ~ wciągnęli się do roboty na wo- ·
dzie, Pi·erwsze barki, które sihr Odrą do Szczec-ina obsługiwa.Ji Niemcy. a•l e po nich już i
słuch za!J}nął,
Od wiosnv rb. obsluga w · 100
PFOC~ntae>h skła,da .s·ię z Polaków.
Właśnip wyładowują przvby-ly Odrą w·ęgiel
z barek. Korzys•tająo z chwilowej przerwy
zwracam się do opalonego na brąz młodego
człowieka,
który z zasmolonej twarzy ocie-a
pęt, gęsto kroplący się na czole i twarzy:
- Jak wam „poszła" droga?
- Jak krew z nosa - śmieje się czarny
chłopak w posmolonym kombinezonie. TyJ·
ko kolo Słubic, wi~ie kolo tego cholernego
mostu, rzucało trochę i o mało jednej naszej
barki nie uszkodziło. Ale na.sze chłopaki nie
dają się ta:k łatwo zatopić. To by był dopiero
wstyd i s\rata dla nas i nilrodu. No nie?
- Pewno.
I zaczyna się barwne oipowiadeini-e. Od sło·
łła:... d~ c słowa i d0>wiatluję się, że c=.,ny chfo·
Dailt lllaiZl")W.a się Zy@'.!Wl!t. iPailu.ch. IPO<:]J.odzi s
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Ministerstwo
Aprowizacji
zatwierdziło
plan zaop trre ia regli!Dlen.towego na m-c 9!U·
dzieii 1941 r.
Zaop tn:enie to p zewiduje znaczn· zwiek
szone ilości artykułów zas1>bnych w białko.
Możliwości te zawdzięczamy w znacznej mierze ostatnim. do-stawo
z i.a radzieckiego,
które znakomi<:ie polep zyły sytua<:ję na tym
odcinku
Og<_iiln iióść ziaiua :i:yłn'ego przezn-aczona
przez Pa.11 lwo na pol< t yd<a zaopatr1enia powszechnego w grudmu wynosić będzie 51.305.3
ton.

. Ogólna ilość pszenicy p~~ezna~na do roz-1
Mleko natomiast otrzymają jedynie posla•
kartkowego wynosie będzie 16.744.35 daczę kart dodatkowych dzi~ci i kobiety
!\on.
ciężune.
Na obie te grupy przeznaczono
Na grudzień rozd rsponowa o
w danie 5.349.400 lit.rów łącznie.
4.973,l ton niep.rzernh1onego zia.rna jęCT.miel1"
Pom}ślna sytu e·a na -tklc·nku przem' łu
nego,
cuka'Qwniczeg-0 pozwala n~ przezl:laczenie dn„
Na karty podstawovre przeznaczono ' 'da- ! żych liości cukru dla celów zaopa'r
i& kart
nie 3.890 ton::i tłlłuc:rn ora:t 316 ton na karty kowego. Na wszvst:Ge grupy zaopatrzenia.
dodatkowe. Wyniesie to razem 4.806 lon tego (karty podstawowe. d d.atk e i „Rol") prze•
artykułu;
znaczono razem 3.437,49 l
Ogólna ilość m· ll wydanego w grndniu
Dzieci od lat 4 do 12-tu otrz mają ponadto
wynosi 10.489,475 ton. Mięso ,„ytlawane bę- czekoladę. Czekolada ta w ilości ogólnej
dzie na karty podStawowe (9,528,6 ton}.
259,14 ton oczekuje już na nich w składach
woiewódzkkh uu<;d6vr a, "Owiu1~yjnych.
Wszystkie dzieci nalom·ast bez różni-:y
wieku, uprn:wn' one cl.o posiad 1 ·a dodatku „D"
- dziecinnego otrzymają cukierki z produkcji
krajowej w ilości ogól ~ · 543,84 ton.
działu

l

P.:ZHmWl>Rtui:iie. Pa.bia.DKkiei.·we (116 p.rO<'.) wypHedżi S:ielteta. (112,4
'"llP!ifiawodnićtwi
tka.er;
oll8ł.aprją- pJ'oe.). a. Buch r (l\ł proo.)
BGCiam.
i:irch1oeie 1krooi.tn1-Plitrm111e> IWltdsca {1@8. pooę.). Tb.lllia.1,.A' (lłlł7i4•JWOO;) WY
ia;lłłn : Muta. Ma.jer (lfl7:6 PllDC•)}i He~ psr;edzia.ł tkalnię- „B (190;2· {lll'oc1).
Cena. Ma.rei.mak. (161 · pwoc
W PZPB Nr 4 (kemki a.u•o
ł~·cr.·
Ml.: „szóstwlif'· \ff'ł'Ólinitt s~' Sh,ni- neł osi.ąpręł;r: Natalia. Balcerek 155.4
da
Ba.rllJIDlW&A!(lłB;l! 1 111roo1) i wtady tJl'OO., a. All a WóKl'lia.k (154 proc.)
da'W'& Tlółlmtwska. (15010 Pl'OOJ. a. w I
W P.ZPB Nr· 5 w pnędzalni (czt..,ry
przędzalni: Weronika Ochocka (16S Qtrony) wyróżniły si,ę: Stanisława SwiP oo.) i Jeaefa. GO.ska (164 Pl'OC;).
derek (168· proc) ,i Wiktoria.z Buras (t:l!
W PZPB Nr 1 w wyścigu tkaczek proc.), a w tkalni: Jadwiga Frac:r.kow·
rracując;v-ch na „szóstkach'' t>ierwsze ~ka. (172,2 pi;oc.) Maria. Pryczek (17J..2
miej~ca z;i,jęłyt Maria. Psziak (175 proc;) proc.). Anna. Bieńkowsl\:a. (170,5 proc.) i
Anna Ril.mus (160,8 proc,), Genowefa. Je,;efa. Sob.ierajcz.vk (161,3 iwoc.).
t\'laliszewska (155 proc.) i Ja wiga Ła·
w PZPB Nr 6 w przędzalni odznakoltlia.k (159,9 Proc.). Na „czwórkach" !lzyły się: Helena Jagielska (148,3 proc,),
UZY11kała sta. · ława, Susp (154.A proc.), Stanisława Sz3-·ttłowska (141,2 pi:oc.) i
a Helena . Olczak. (15iU proc.).
Genowefa Olejniczak (140,8 proc.).
We w półza.wodn.i:ctwie zespvło ym
W tkalni wyrói11iły się na „szóstw~pnedzil majster Ski
(134,4 proc.) liach": Kazimiera Wutzke (160,11. proc.)
rabł.eńakiego (1?7.2 proe.), a Kłbleril23;1
proc.) Engla (111 proc.).
· Waleria. N zarek (151,'7 Proc.), a na
W przędzalni cienkoprzędnej wyróż-- ,czwórkach„ l\Taria Rajska (159;7 proc},
nity się: Bronisława S·witowiak (178,9 Michalina DOia.ta (148,:5 Pl'f!C. l. E\va Maproc.). Ma.ria nubis.. (170.4 proc.). i zo- ciołek (147,6 proc.}.
fia Kotla.rek (169 proc.). w przędzalni
W PZPB Nr 7 uzyskał na czterech
oopadkowej uzyskali~ Ignacy Now cki. krosnach Franciszek Kilpacz ·159,6 proc.,
(15.6,5 pr-00.), a Irna.cy l\b'szkowald (156,3 a. Marla KukUla (również na .,czw-Orproc. normy).
kach") 158,7 proc. W· przęd.zalni pierw
W PZPB Nr 2 w pł.'%ędz.slni pierwsu? sze miejsca za.jęły: Kornelia Mlwak
miejsea zajęły Maria Stelmaszczyk (4 (16%,2 1m1c.) i Władysława Jochim (15S,4
~trony 138.ll p c.) i 118hma1 FJrgan pree;).
(3 strony - 140 proc.).
Wl PZP& Nr 9 na czoło wysunęły się
W tkalni odcnaezył się na ..szóst„ l'I' prz.ędu.lnłt Helena Ol~wska (143
ltach": Brc.nisław Ciuła (131,5 pnac.), proc.) i Sabina Błclak 1 (140 proc.), a w
11. na „cxwórkao.h!'::
ll'o.lena Płachta tkalni „szóstki") Feliksa Pakulska (168
(157,1 proc.)
JadW.igą· Para.dr:ińska proc.) i Teodoria Dzięcielska. (153,2 proc.)
Stanisław Kubik uzyskał (163,3. preo.).
(134.5 proc.),
W PZPB Nl' 3 w tkalni („czwórki")
W PZE'B· w Pabianicaoh w tkalni
czołowe miejsca zajęły:· Maria Gnrelak („~Vl'Órki") pien1 ze miejsaa. za·ęły: An
(180 proc,) i Bronisława Deka (178 proc.) 'llł PaluSH'WlSka (156.1 prec.)„ Ant-0nl
We współzawodnictwie zespołowym aa Kurukowskr. (1.5(),9 preci.) i Kazimie·
wypni~dził Człapiński.(137,5 .proe,). Tom- ta Piedlul C 49 proc.), a w prz~dzalni:
cza.ki {l24.'7 proc.) a TDsik. (116,4 proc.) Helena ~mila (146,9 proc.) i BeteZalaaę (106,9 pm ).
Salowy Mamrot n Gieriner (143.'7 proa.).
'\

,.1

l
!

'"ctwo
PZPJG Nr 8 (d. Buhl
nia plan dzienny w 124.6 p1•oc.
Ilość tkaczy pracujących na czterech krosnach wzrosła już w tej fabryce do 116.
Najlepsze wyniki wśród nich osiągnęły
, Władysława Barczak (155,6 proc. normy), Ja' nina Pato11a (150,6 proc.) i Irena Chojecka
(152,9 proc. - pluszę).
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W dniu w<;:zorajszym Okręgowy Sąd Kar<
ny pod przewodmctw-.em sędii e go Vhlewakie•
go rozpatrywał sprawy rehabilitacyjne z d~
kretu o od!>tęl>S'two od narodowośri polskiej.
Oskarżał prokurator Lewe;1bc.rg.
Helena Tisch, jak wykazała roip111wa, zmie•
nita sobie samowolnie nazwisko na Ty'S i ·u·
biegała się o reha<bilitację.
Swiadkowie ze~
znali, że krzywdziła ona w czas.le oik.upa::JfJ
Polaków, brała udział w wysiedla•niu rodzi.$
polskich i zajmowała ich majątki. Ogólem za;.;
jęta ona 40 mórg ziemi, kilkanaście krów i k'J~ ·

ni.

Została ona skazana na 5 lat więzienia l
natychmiast are.sztowana na sali sądowej.
Druga 'Sprawa - to wn iosek o rehabilita•
cję Ignacego Kailisza.
Sąd z uwagi na bra~
uświadomienia narodowego u os-kaTżonego ~·
S!kazał go na 3 miesiące aresz•tu.
Sprawa ta jednak była ciekawa ze wzgl~u
na to, że między innymi .zezna·wał świadek
Konstanty Cuchra, który mimo za:przysiężen.ia
zeznawał nieprawdę.
Okazało się, że otny<o.
mał on od oska.rżanego 700 złotych na „kosŻ-i
ty" sądowe i oskarżony robił mu buty bez pi~
niędzy. Cuchrę za fctlszywe zeznania i tpobr~
nie piem.iędtzy ~ o:skar.i:one~o aresztowa.no;:

sali

sądowej.

'
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P~ństwowy Przemysł
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KALISKl

Drzewny rozpoczął produkc!Q mebU po ·u:4trnych na w:ełką skalę

Komenda MO I6-62.
Miejskie Pogotowie Ratunkowe t
Pożarna 21-77
Informacja Pocztowa - 12· 1I
Inform. kolej. i biuro

tel. 12-95.

.Przed wojną nie posiadaliśmy przemysłu
Straż drzewnego w obecnym pojęciu. gdyż o.gran.ic~ał ,się on d·o ·tartaków mniejszych lub zakladow sloila:rsk1ch. Nie byliśmy w możności wycho-.vać odpow·iedniego typu robotniika i wskupodróży „Orbis" -tek hego śytuacja, co do siły roboczej w Jiaszym przemyśle drzewnym, obecnie jest bar-

Zasłuz. one

Dyżury aotek
apteka mgr. Ptasińskie
go, ut Ka.nomic.k a 6.
Dziś dyżuruje

Teatr M;eis1c1

ego o u

każ

I

dlZ-O trudna. Aby temu zarad:uić, sy·stemiloly::znie przeszkala się personel inżynierako·technlcz.ny. Otwarte zoistały przy Zjednoczeniach
i Fabr}"kach Pr:zemysłu Drzewnego nowe 4 gimnazja i szkoły przysposobienia przemyslowego oraz jedno Technku.m Drzewne w Bydgo·szczy.
.

cechą całego
n.as:zego
drzewnego jest fakt, ż.e fabryki w
j tym. pr.zemyśle nale'Żą do wszystk:ch ti'zech
· sektorów. Przemysł Państwowy posiad:z 140
I zakładów i zatrudnia olfolo 15 tysięcy robotnij ków. Przeriiysl prywatny zatrudni'.! około 7 tysięcy

pracowników, rzemiosło na o;;óinq sumę
12.600 warsztatów, zatrudnia 27.BOlJ robotników.

'

kary na spekulanta'w

ny;~~~ząed~~kł;~z~~~~~o;~:~,::g:.
f~~~!~!i:
duje
ze na skutek przeprnwadzonei -:;beesię,

nie komasacji wiE}kszych zctpasów surowca na
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Dz1s podaJemy nową serię nazwisk kupcow,
Szepsk1 Zygmunt, kwiaciarnia, DaszynskieW czwartek dnia 11 bm. o giodzin1i1e którzy na skutek sporządzonych przez Spo- go, za brak cennika - 3 tys. zł„ Chojnacka
']9.15 „Domek trzech <liziewcząt" operet )eczną Ko:-itrolę Cen i Brygadę Ochrony Maria, modystka, za brak cennika - 2 tys. zł„
aiktac.h.
Plebaniak Wacław, straganiarz, Asnyka 7, za
ka W t r,z..01ch
'-'
Skarbowej protokułów ukarani zostali przez
b
pe ierania wyższych cen - 8 tys. zł„ Sadow~ 'n a
Komisję Specjalną w Poznaniu grzywnami za ski Marceli, Sam. Chł.,' Jastrzębniki, za brak
cennika - 5 tys. zł„ Kaczmarek Marla, straKino „Stylowy" wyśwlietla film pro· Rpekulację:
aukcji angielskiej· pt. „$,potka.ni~" i kro Kowalski Stefan, piekarz, Wid.ok 23 - 30 gan„ Staszyca 53, za brak cennika - 5 tys. zł„
tys. zł., Kuberacki Adam, piekarz, Dobrzec- Sobiński F:anciszek, stragan„ Łódzka 129, za
nika.
ka 10 - 30 tys. zł„ Kowalczyk Ignacy, pie- brak cenn'ka _ 5 tys. zł.
Kino „Bałtyk" wyświetla film produkcji karz, Miecz. Starego 4 - 50 tys. zł„ Bobiński
Celem skuteczniejszej walki ze spekulacją
amerykańskiej „Belita tańczy" i dodatek.
Tadeusz, ;;iiekarz, 23 Stycznia 56 - 30 tys., społecz~i1stwo kaliskie winno jak naj'ciślej
Kino „WOLNOŚĆ'' wyświetla film produkcji Eidrich Karol, piekarz, .Częstochowska 47. - współpracować ze Sp.ołe-::zną Kontrolą Cen,
fr.ańcuskiej p.t. „Cienie przeszłości" i dodatek. 15 tys. zł. za przekroczenie cen chleba.
donosząc o wszelkich wy)<roczeniąch kupców.
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"" porozumieniu z c~ntra:ą Hand)OW'l, fań
stwowy Przemysł Drzewny opracowG/ 'plan
produkcji, zaą1ykający się cyfrą 4,5 miiinrdG zł.
Plan ten po raz pierwszy opGr!y fest n!e tyJko
na możliwościach pr0d'l;.:cv111ych, lecz również
i na możliwościach zbytu.
Opracowuje się nowe 'ypy mehl: eksperta•

WZwiązku Radz~eck m - czytają wszyscy
1

składanych.
Mode!G te zostąły do:JTze
przyjęte przez rynek '<3gr.t·i:crn ! i w ;:iaJb!tż
szym czasie będą p1s3Pa nowe umowy ekspor·

wy-eh

Rekordowa cvfra Il milia1'dó1.v egzemplarzy dziel
I dzie

j

ma 8 i pół miliona książek tJ. trzy razy
więcej ni~ .~ły~na B\bliote~a Prus~a _w Be~linie.
Podkreslic 1eszczf' nalezy wys1lk1 panstwa
rndzieckiegn w kierunku udostępnienia czytel
ni kom dzieł znakomity< h pisarzy nie tylko narodów Związku Radzieckiego, lecz zagranicznych.
Dzieła klasy:i:ów, a także w~pókzesnych pisarzy zagranicznych wydaje się w ogromnych

imponujących na:Cładach,

to we.
Niezależnie

od •J;:>n.cowanych modeli eks·
przy;pt .Jwanc Z'.J~i'll"I modele p0pularne, których produkc!e jHŻ rozpoczęto. Meble te są skalkulowa11c. nn n<>rialn!e nisk:r.h
cenach i pomyślane lako urzqdz·~nin Domów
Robotniczych i pracownik1:v.r mulo zarr.bwią

nakładach. Wciąż

na nowo drukuje się Szekspira, Balzaca, Miekiewic.za Romaln, Rolland
i t. p.
"
A równolegle z głodem książki. równolegle z
przemianami, jakie dokonały się w ser:ach
i umysłach ludzt
powstało
niewyczerpane źródło młodych nowych talentów
które podbijają Związek Radziec:-:i i świat.
r
Z. Osiecka.

padkach. Zda~za on się w krajacJ:i .. gdzie 'ruch
wydawniczy 3est bardzo słaby i me może zaspokoić potrzeb nawet nielicznej warstwy czy
.
.
, ,
.
ta3ących, lub tam, gdzie czytelnu.ow 3est bardzo wielu, tam gdzie jak mówi wieszcz „książka trafiła pod strzechy".
Wielu Polaków, którzy przebywali w Związku Radzie~kim mogło zaobserwować ciekawe
zjawisko . Książki ukazują się tam naprawdę
w
ale ... w
dni
po ukazaniu się nie można już ich nabyć. Po
.,
.
:
' .·
prostu następuje „run na książki" i kto w po,
.
rę nie zaopatrzy się musi czekać, aż ukaże się
nowy nakład.
Okręgowy O<ldz;.ał Rolniczy „Sp·ołem" ul. Ratajczaka Nr 7. Bogaty aoortymenit
Zjawisko to nabierze tym pełniejszego wy- przystąpi.[ ohe.cn[e na teren~e wojewódz artykułów piśmiiea'l.nych .szkolnych biu„
razu, gdy przyjrzymy się cyfrom. W Związku t
, l.
d
d .
.
' .
•
0 rozprowa .zaima rowych oraz spec1a•lny dział z.abawkarRadzieckim ukazało się dotychczas 11 miliar- wa ~znansuego,
dów egzemplarzy , ~·siąże~ .o 873.000 tytułach nawozow szh~c.znych na. se~on. Wl<Jsen- ski pozwala .zaopatrzyć. się w koni•ecz:ne
~o. !o oznacza?. Jesll podzielm~y t~ .cyfrę przez ny 1948 . Ogołem przewiduje się dost a- towary po n~ezwykle mskiich oena·ch.
1losc lat trwania władzy radz1e~kieJ a po tym 1I wy
następu]·;:;cych ilośdach: nawozów
* * *
przez liczbę ludności w Związku Radzieckim,
W
h ·'
t ·
· f
to oka. że sie że na głowę wypadnie 2 i pół sztucznyc - 26.100 on, naw~zow cis
W złotej sali Pozna1'isldiego Ratusn
książki rocznie.
forowvch - 13.500 ton, nawozow pota· db ł 1
t " . 1b.I
A przecież bierzemy w tym obliczeniu pod' sowych 18.000 ton. Przydzia·ły nawo o I y ~. ~ ę uroczy: osc J~ I :uszowa ?ra,
uwagę lata (wojny domowej i interwencji, I zów s.z.tucznych na wiosnę 1948 roku są cowmkow Zan:ą{lfl.1 M~ie·JLSk1iego, obchO'pierwsze tru~n.e lat~) po zdobyciu władzy oraz znacznie. w;ększe od przy<lziialów &ezo- dzą-cych 25-lecie
i 35-lede niieprzerW'l.
okres ost.atmeJ
1
•
19 47 roku
· ł a. p o prz.e.mo·
,
.v;o3ny.•
. .
1nu wiosennego
r-ei· pracy dl a d(}b1ra m1as
. Dl~ porownama wezi_ny lata na3w1ększego r;a
*
h !· . , -, . . h
,. d „
s1lema ruchu wydawmczego u nas. Produkc1a
Wleniac o~o 1t<:zn>0sc1owyc prezy ~nc
Powszoe.chny Dom Towarowy w Po- mgr. Smka wręc:zył j•rnbilatom ozdobnie
roc:zna. ~osiła wtedy 20, milionów, to jest
2/3 ksiązk1 , n~ głowę ludno~ci. .
.
. .
z;na1niu uruchomił nową filię Nr 9 przy dyplomy oraz p1i"emie.

portowych,

cych.

zm•I s a •I z WOJ•ewo·dziwa

parę

KOMUNIKAT
w

Zaw~a~om· en ie
Uwaga

I

Cyfry
mow1ą
... ZSRR, kraJ kraj
o bodaj
na1większym
ruchu
wydawniczyn:i,
o bodaj
najgęstszej sieci bibliotek jest bezsprzecznie
krajem o największym głodzie książki, gdyż
w ZSRR czytają wszyscy. Czytają dzieci, które mają swoją piękną i-estetycznie wydaną literaturę dziecięcą; -:.zyta młodzież, czytają ro·
botnicy wszelkiego rodzaju literaturę fachową
społeczną i piękną; czyta chłop i chłopka, czy
tają Rosjanie, Użbecy, Tadżycy„.
W roku 1937 wydano 673 milionów tomów,
to jest 8 razy wię:e,i niż w 1913 roku. Okazało
się że mimo to książek jsst mało. 133 miliony tomów wyszfo w językach narodów ZSRR.
I to mało. Ziemie od Bałtyku do Oceanu Spokojnego i od Kaukazu do Oi:eanu Lodowatego
pokrywa sieć 200 tys. bibliotek z 443 milionami książek Dla zaspokojenra głodu książki to
ciągle jednak mak• , mało, mało.
N.ajwiększa Ws.zeC'h?.wiązkow~. Bi~liote~a. im.
Le:r;ma w Mos.k~ie pns ada 9.mihonow ks1~zek.
Panstwowa Bibhoteka Publiczna w Lemngra

. ..

gęsie.

W czwartek 11 bm. sprzedaż podrobiu odw sklepie przy Placu 11-go Listopada, róg św. Stanisława. Polecamy przytym
ua święta wszelkiego rodzaju wędliny i mięsa
~ędzie się

Spółdzielnia

Skupu i Sprzedaży Zwierząt
Rzeiny.:h i Hodowlanych
z odp. udz. w Kaliszu, sklep Nr 1
ul. Plac 11-go Listop~da, róg św. Stnisł.

robotnicy 1 pracownicy wszystkich
Zakładów z terenu Kalisza!
w dn'rn d z1s1e3szym
· · ·
t'
.J· 1112
·. , o . godzinie
.
18-ej odbędzie się w sah rze~eslmczei :przy
p· k 5 k' j 13 wiec na ktorym omawrnna
~ędzi~e 5;:r a~~ działalndści Społecznej Komisji
do Walki z Nadużyciami.

11

-------------·---------------------------------

Jakle obiekty podlegają uwłaszczeniu
Ostatnim etapem stabilizacji stosunków ma.
na Ziemiach Odzyskanych jest
przeprowadzane właśni~ na tych terenach
uwłaszczenie.
Akcja uwłaszczenia nierolni-:zego ' dotyczy
około 300 tys. obiektów o łącznej wartości
jątkowych

łPS

i PPR

7

miliard~w złotych

przedwojennych.

Uwłaszczone zostanie całe mienie nierolnicze, a więc wszystkie domy mieszkalne', wszyst

kie zakłady rzemieślnicze, handlowe ! przemy

słowe, niepodlegające upaństwowieniu na pod

stawie ustawy z dnia 3 stycznia

1946 roku a

zacieśniają współpracę ·

Z okaizji rocznicy zawarda prz.ez Pol- cze!'!stwa oraz goopodarki narodowej '·
Part'ę Robotniczą i' Polską Pa-rtię polityki wewnętrznej kraju, przekonaiy
S·c·~Ja
. 1.ts t yczną wspo'l nie]· urn owy
1
o ·ed
· - wszystkich na przykładzie Francji, że

ską

1

llllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllll \ nośc} działania .i wspól·p~acy o<liby.ły si~ tylko dalszym wspólnym i }eszcze śd
· OGŁOSZENIE
wsipolne zebrama czlonkow PPR . 1 P~S ślejs.zym wsp6łtlzi<1ła•niiu . PPR i PPS
Niniejszym podajemy uprzejmie do wiadomości szanownej klienteli; że w każdy czw ar
tek sprzedajemy: sklepy Nr 2 przy ul. Rzeź
niczej podroby wieprzowe, wołowe (wątroby,
se•r ca, płuca, ozory, nogi wołowe, cielęce itd.)
j,ak również bite gęsi, tuczone oraz podrnby

Okręgowego Zarządu

I

I
I

* *

związku

2 okólnikiem 207 z dnia 2 gru·
<lnia br.
Kin w Poznaniu _ podajemy do wiadomości, że legityma
cje specjalne „Filmu Polskiego" dla członków
zw. Zaw. będą honorowane tylko w tych wy
pad~a.c~: 1) jeżeli Qpie:-rać bę.dą na nazwisko
wł·a~ci~;la wra~ z leg1tylll:acią Zw ..zaw, 21
Waznosc do dma 31 grudma br. powmna byc
zatwierdzona przez Zw. Zaw. 3) O ile zosta·
nie stwierdzone, że osoba posiada nie swoją
legitymację
legitymacje takie będą cdbia
rane.
Dyrekcja Kin KałisMcb

I

i

rok przyszły oraz odpowiedniecp planow;mi<"
zbytu wyprodukowanych towar6w, zarówno w
kraju, jaik i za granicą, ilość pracown:·:,'>w zatrudnionych w Państwowym t>r~eJJ).yśie D:zew·
nyrrn wzrośnie do 17 tysięcy.
W przemyśle drzewnym .idczuwa się brak
zapasu odpowiednio wysu5z<'l 1Eg'J' drz.ewa, Jak
równ:eż sklejek i dykt. W Ctnvllt ohecnej posiadamy jedynie 4 wytwórn~ e skLejek. ·'\li/ p;ana-eh inwestycyjnych na rok. przys?ly przewi·
duje się rozbudowę tych za 1;.iaaów, c:o pozwoli
na usunięcie dotychczasowych braków, oraz
prowadzi się energiczną akr; ję nod uruchomie·
niem nowej fabryki dyi:t ' .Idejek w Piszu.

I

O głodzie książk: można mówić w dwó~~ wy

Charakterystyczną

I

i przemysłu

wszystkich zaikladów pracy na 1iererne
KaHsza.
z,e hrania oihsi!użylil pre1Ieg-e.nc·j Miejskiego KomHetu obu partii z udziałem
prelieg·entów Kom Wojew. Zebranfa których tematem było podsumowanie i
zanali.zowanie realnych osiągnręć gosipo
darczych, s']J'Ołecznych i politycznych ?_,gromadziły nie tylko licznie przybyłych
towarzysz;y obu partii, ale duża ilość
bezpartyjnych.
Obra.dy przepojone głęboką tnoską ze
bra:nych ni·e tylko o maforialny byt riobotnika, a·le I o przyszłość cał1ego społ~-

da się ugruntować dotychczasowe wielkie z·dobyczie demokratyczne dla doibra
całiego społ1eczief1stwa polsl<iiego. Tylko
bezwzględną jiednością dizfata.nia może
się świat pi:acy p1rzeciwstawić eko~
micznym i politycznym agresorom, ust·
!ującym skłóci~ spoleczel'!siwa, do1prowadzić do nędzy i wyniszc.z<Jne rzudć w
niewolę kaipiialu.
Roc1zna próba jednolitego! działanria
zdała egzami1
n. Uczestnky zebrania postaniowfl.i dążyć do jeszcz1e silni·ejszego
zespoleniia obu stojących 1!1a gruncie
marksizmu pa:rtii.
K: B.

także

należące

zakładów

obiekty,
do
fabrycz·
ny::h, a nie stanowiące z punktu ,w;dze?1a, go·
spodarczego koniecznych składmkow ich go.
spodarstwa i położone poza obrębem za~ła·
du przemysłowego. Uwłaszczone zost~ą_ row:
nież urządzenia nieczynnych ~rzeds1ęb1or~tw
oraz ich części i zakłady ogrodmcze o pow1eri
chni, nie przekraczającej 3 ha.
Uwłaszczeniu nie podlegają natomiast ~asl'.
i grunty leśne, liczące ponad 25 ha. ~uze 1
średnie przedsiębiorstwa, uzn.ane za taki~, ~a .
podstawie ustawy z 3 styczma 1946 r., o ile
nie zostan~ w drodze specjalnej uchwały Rady Ministrów przeznaczone ,do
prz.e~azani.~
oraz mienie potrzebne dla ceiów adm1mstrac11
państwowej bądź saro:irząd.oweJ, lub ~a c~
lów użyteczności publiczne], gospodarki panstwowej oraz na cele rozbudowy miast.
Ustalenie mienia, podlegającego uwłaszcz.e
niu, następuje drogą wyłączenia z ogólnej masy majątkowej obiektów"' na rzecz ad.ministra.
cji państwowe) i samorządowej oraz rozbudowy miast Wyłączenia dokonują -zespoły Wóje
wódzkicb Komisji Klasyfikacyjno-Szacunko·
wych na podstawie wniosków, zgłoszonych za
pośrednictwem biura Głównej Komisji Klasyfikacyjne-Szacunkowej. które mieści się w
Warszawie przy ul. Wawelskiej 52.
1'11 11111'. l ll:,l 'i,J 1 ' 11: 1„1 ,1 11'1'111Il 'l 'lllllliilill Jl1,[lllllllflU1 :,1: 1„ltil, l .IJli.lnll!I~

Czytajcie
„Głos

Kaliski"
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ZEBRANIA KÓŁ PPR.
W dniu dzisiejszym odbędą sfę zebrania
kół w następujących fabrykach i instytucjach:
MJDA PABIANICKA
O godz. 12-ej komitet fabryczny PZPB w
ltudzie Pabianickiej. O godz. 16-ej robotnicy
wydziału ruchu.
O godz. 13-ej Starorudzka
- zmiana II.
W:uJZEW
Królowa sportów Jet0 go<lz. 14-ej przędz:'1nia egipska - zmianich
lekkoatletyka
na n. o godz. 15-ej f. „Kunert".
zalk:ończyła ]UZ SWO) <SeGÓRNA
zo.n w całej Europie. DoO godz. 15.30 PWR. O godz. 15-oj Ubezp.
skonalym bilan5€m moSpoi. O godz. 18-ej terenowe \toła „Kowalże się ona posiczycić w
ski", „Karczemski".
ZSRR.
8RóDMIEJSKA - LEWA
w te.gorocznych miO godz. 15.30 f. ,;Wudke", Produkcja Film•
strzoslwach lekkoatletyPolskiego. O godz. l<i-ej f. „Greilich", Atelier
cznych w ZSRR wzięło
nJ.mu Polskiego, KEł, - koło 5. O godz. 8-e.i
uriział 1.100 sportowców.
rnno Posterune* ł~ódź Fabryczna M:O. o godz. I Dru z.v n" s nortowe skłarlnły się zarówno ze
17-eJ· f. ,,Hartwig". O godz. 15-eJ· f. ,,s,.·rcna". znanyc h już lekkoatletów, jak i z młodego na,
·
ŚRÓDMIEŚCIE
ry ilku, k~óry w wielu w ypadkach o.-azał. się
'
.
.
rewelacyjnym. M1strzostwą wykazały wyrz.szy
O ~odz. 17-eJ CZPWł. O godz, 16-eJ CT noz; r. m, niż w rol.:: n llbi Pd •.'m , ch<Jri~ .'l. ·w nielktó
91da~ni~a Dr.iewiar~!to-~ol~cz. Nr 2. O godz.: r. ych kan. kurencjach wyni·k.i były gorsze, niż
15-eJ ZJedn. MP, t. Pism. 1 Bmr. O godz. l!l-c.1 orzec] W'l j ną. Ale za to fylko kilkn uczestnikoło przy Zw. Fryzjerów. O godz. 15.30 Spół , ków n ie os i ągnęło norm III k a leµorii , podcza..;
dzielnia, Wojskowa. O godz. 18-ej koło te· 1 gdy w roku ubiegłym ilość ich bvła wyższa
renowe.
Na}'<l ~ hsz y pniom wykazały konkiirP.ncje tech
STAROMIEJSKA
. niczne, jak biegi z p ł otkami i rzuty.

lmponujqcy bilans tegorocznego sezonu
lekkoatletów radzieckich

I

I

tiinisz i Sid-0rel11ko. Na 5.000 i 10,000 m za Waninem był Popow, który za'Powiada się na
pierwszorzędnego długodys•tansowca.

1
I,

!

ŁUNJEW WIELKĄ NADZ1J.EJĄ

ZSRR
•
' W biegach z płotkami świetne rezulta.ty o- 1
siągnęli Bulanc.zuk i Łuniew. Łuniew będzi e w I
przys1lym sezonie czołowym biegaczem przez·
plotki, skoro -potrafił tego samego dnia dwa '
razy poprawić rekord ZSRR w biegu na 200 m.
P'lraz pierwszy w histori1 lekkoatletyki ZSRR
19-letni chłopak zdobył tytuł mistrza. Łuniew ,
przeb i egł 200 m z ,płotkami w czasie 24,4 seik., i
a 200 m bez płobków · w 23,2. Przeskoczenie
dziesi,,.,.iu płotków zai·mui·e mu więc zrul.edw.ie. !'
... ~
1,2 sek., gdy i•n nym potrze'ba na to n11>imme1
3 seknnd. Jeśli więc Łuniew ulepszy swą szyb 1
kość ma zapewnione mistri-os two w przyszłym l
roku na trzech dystansach biegu z płotkami. I
WOŁKOW NA CZELE DZIESIĘOIOBOJOWCÓW

I
I

Ws,oani ałe rezultaty osiągnął też nowy dzie- ,
sieci'lbo ista, pogromca Kuźniecowa Wo!- I
M.1s t rz.os l wa przesz 1y 'lasa d
·
1·ąc 5 w,_'ch wszys•tkich '
1
. niczo
p od :una - ko.w. · NiP w •·korzvstu.
1
klem mlndz '. eży , która ujawniła hognle i nie- możłiwnśd w is.princie, biegu przez plo•hki, rn- ·
' wv :::ze;'J :inP. jeszcze talen!v. Jeśli niP. wszyst- cie dyskiem i kulą, zdobył on lekko mistrzok lin młodym udalo się zdobyć tytuły mistrza ?two ZSRR. Znawcy zapowiadają, że w przyN. 1- ..i:.i t,c u..: ( ...; • .·:n rc;; 0.11zistka świata
ZSRR, to w kR:i:dvm razie młorlzi zajmowali szly.m roku \.Yolkow osiąginie z pewnością
w rzu-cie dyskiem
BAŁUTY
drugi!' i trzec iP. miejsca. I tak np. w biegu na 7.AOO punktów, czyli maj<lzie się wśród najl"P
O godz. 14-ej 11-kom MO. o godz. 15,30 1 100 m za Krakulowem uola1sriwali się na drn- 5zvch dz.ie'i i ęciobo i stów na świecie.
[:,k t, że pi~c : u w piernszej clzie.siątce m9ŻM
'T im i trz"c im mir> _
i scu młodzi su. riTJ terz'.' Gilrlll
. Analiza d:z;iesięciu najle·p szych w każdej ś ·n• a ł o zaLczyć do re"lerw, ikitóre dopiero VI
,
I >ZPJ G N r 8. o gocI z. 19-ej koło terA.nowe
i Fil:n. W biegu na 800 i 1.500 m druf.!iP ; Jionkurencji wykazuje też przewagę młodzie- p1 z\ szlym sezonie ukażą wszystkie swe możli
,,Naprzód",
,
ł.rzecie mieisce zajęli nieznani dotychc·za5 Ri- ży.
Najbardz,i ej pocies.zającym objawem jest wości.
\\SPÓLNE ZEBRANIE KÓL NAUCZYCIEL10-CIU NAJLEPSZYCH.
SKICH PPR i PPS.
W ohf!iczu Oli11Uoiad1.1
Jak JUZ wspomnieliśmy, wyn~i osiągnięte.
W dniu 13 bm. (sobota) o godzinie 18,45 w
w roku tym były lepsze niż w ubiegły,m. ~reo
IÓkalu ZNP ul. Zachodnia Nr 72 odbęllzie się
dnie wyniki dzies.ięciu najlepszych z kaz.deJ
wspólne zebra.nie Kół Nauczycielskich PPR
konkurencji 'Przedstawiają się , następująco. (na
i PPS., na którym kurator tow. Jan Baculewpierwszym miejscu z 1946 r. - na drugim a
ski wygłosi referat na temat:
1947 r.):
„problem modelu nowego człowieka".
Mężczyżni: skok w datl 6,81 - 6,86; ~~
Szwaj.carski Komitet Organizacyjny Zimo- I
Groźba wycofania reprezentacji USA z I- wzwvż 1,80 - 1,85; skok o ly~ zce 3,75 - 3,82;
Sympatycy obu Kół mile widziani.
wych Igrzysk Olimpijskich w St.-Moratz od- grzys.k Zimowych - powiedział r Kraatz bieg "na 100 metrów 11,1 - 10,99; 200 m 23,0--.,
-- o -rzucił rezolucję Ameryika1i.skiego Komitetu O- jest tylko strzałem na .postrach.
22,9; 800 m 1,57,4 - 1,57,4; 1.500 ro .{,05,6 1
1im111q,1111111111~mml ""'łl~I'
m~Jłl"'t~uu11111111l1) limpijskiego w sprawie niedopuszczenia do
4,02 .0; 3.000 m 9.47,0 - 9,18,0; 5.000 111 15.39,8
.J
I u
i ~wysk drużyny hoke jowej Ama.torsk\e go Zw.
- 15.31,0; 110 m przez pl , \, i 16,4 - 15,8;
11111di.r11111! ,. """ „!, ·• •
,d mttl mm ,
&ł•t s
400 m przez plotki 58,6 - 58,5; rzut os;;cz~em
Ho \r ętowego (AIKA), - jako reprezentacji StaODCZYT PAUL ELUARDA
56,84 - 59,03; rzut kulą 13,71 - 14,17; uzu\
1
'
' W dniu . 10 bm.' w lokalu Klubu LiteratÓ'.V nów Zjedno.czo'llych.
grają
Przewodniczący Komitetu dr ' Kraatz stwiermłotem 46,33 - 47 ,10; trój:>kok 13.54 - 13,31.
ectby ł się odczyt bawiącego z wizytą w PolDoskonały zespół kGbiecy
w kosz.ykówce
Kobiety: skok w dal 5,21 - 5,33; eka«
s:e wielkiego francuskiego poety Paul Elu- dził, że już na kongresie w Sztokholmie było
postanowione, iż osta:teczna decyzja w spra- - AC „Sparta" z Pragi, przyby.wa do Polski. w7.wyż 146 - 150; bieg na 2-00 m 26,3 -- 26,3;
trd'a. , ~
„ Prelegent przedstawił licz- wie dopuszczenia do TO·z grywek olimpijskich Pierws!Zy l:1wójmecz rozegrają Czeszki w War- bieg na 800 m 2.22,7 - 2,19,5; bięg 80 !.'l z pl.
12,2 - 12,0; nut kulą 12,26 - 12,27; rz-ut dys•
nie zebranej publiczności w jak silnym sto- s.pornej reprezentacji hokejowej USA zaipadpniu poeci francus-::y byli związani z walczą nie na zebraniu Międzynarodowej Ligi Hoke- szawie z drużyną AZS, na.st~pnego dnia spot- kiem 38,61 - 39,50.
cym ludem francuskim, biorąc czynny udział jowej, która odbędzie się w dniach 13 i 14 kają się z reprezentacją Warszawy, 15 bm.
LEPIEJ, NIŻ W ROKU l.,,TBIEGŁYM
•
w walce i stając się organizatorami tego ru- grudnia.
grać będą w Por.maniu z „Wartą", 17 bm. spotz powyższego zestawienia widać, że wyn.b
chu. Dzieła poetów walczącej Francji, zwią
kają się w Łodzi z miejscowym AZS, a 18-go
ki mężczyzn są lepsze, niż w roku .u?i.egły;m.
zanych ściśle z życiem swego narodu, wyra- z reprnzenta•cją Łodzi , 20 i 21 ,,S.p arta" ro- za wyjątkiem biegu na 800 m. Wynik1 ~cb1eł
Łyżw;arze·
żają przeżycia i tęsknoty mas ludowych. Iluzegra dwa spotkania w Krakowie.
Gą także lepsze, zwła·szcza w rzutach 1 Skc·
stracją wygłoszony c h tez były wiersze wła- wezmą
~ział
niistrzostwa~h
sne i innych poetów fran :uskich z tego okre
Przybycie doskonałego zespolu czeskiego kach. Naisła'bszvm uuinktem mistrzostw były
su, odczytane przez Paul Eluarda.
Ja·k · donosi prasa czeska, Związek Radziec- wzbudzilo w kraju duże zaintereso·w anie i po- biegi średilicdystans{)~e i bieg n~ .5.000. m. W
Z okazji pobytu w Łodzi wielkiego poety ki w eźmie udział w mistrzo s•twach Europy w
porównaniu z wynikami przedwo.iennymi s;iab·
francuskiego, bojownika Ruchu Oporu i człon jeźdz i e szybkiej na lodzie, które odbędą się zwoli facho\'.·com llla zorientowanie się o i ~ 'ot s.ze wYJ!).iki notuje się w biegach z ipło1.ka1Jll.l n~
ka francuskiej parli, komunistycznej, Zarząd w Hamarze w· dniac.h od 17 - 18 styoz.nia nej wartości kobiecej koszykówki w Polsce. 110 i 400 m., w skoku o tyczce, w dail i wzwyz
Oddziału Z~'liązku Literatów złożył na pomoc 1948 roku.
i w rzucie oszczepem.
Wyniki juniorów są na gorG1Zym po21iomiev
ale w niektórych konku.rencjach dorównują
wynikom senio·rów. Trz eba podlkreś!i<: zwła•
ORGANIZUJE AKADEMIĘ
łj
szcza rzut kulą m'.J~kw i czanJ;:i Borodinowej 12,58 i skok w dal Gieras.imowej - 5,46.
MiQdzy 5-ym grudnia, dniem Konstytur:ji
ZSRR a dniem 21-go grudnia, dniem urodzin
H
Generalissimussa Stalina na terenie Kół Towil
REPUBLIKI POŁUDNIOWE SŁABSZE
Mimo niesłabnącego powodzenia jakim ról obsadzona będzie przez Borecką , Mikoła
rzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w Łodzi
Jeśli chodzi o 'poszczegóine republiki - t<1
jewskiego,
Drapińską,
Tatarskiego
i
Bugajodbędą się
akademie i odczyty związane z cieszy się Komedia Giraudoux „Amfitrion
poza dobrą drużyną mo~~d c ws.ką , naj1leps,;y popowyższymi uroczystościami. W akndemiach 38" Teatr Kameralny około 17-go grudnia wy skiego.
ziom wykazali f1:::orto wcy Ukrainy. Lepsze ~&
Następną premierą Teatru Kameralnego
tych wezmą poz.a dobrze już znilllymi, nowi stawia nową sztukę. Będzie nią grana obeczultalv niż w roku ubiegłym osiągnęły drozybędzie nigdy nie starzejąca się, jedna z naj- ny Kazachstanu , Kirgizji
prelegenOj z Towarzystwa Przyjaźni Polskoi republikli Ka>relO•
nie
z
ogromnym
powodzeniem
w
Warszawie
Radz.ieckiej oraz własne z~poły artystyczne
piękniejszych sztuk Moliera „Szkoła Zon" w F iń5,kie j. Natom'c:>t re1n1bl'.k-i południowe wy·
komedia Priestleya „Inspektor przyszedł" w reżyserii prof. Bogdana Korzeniowskiego. Roposzczególnych Kół.
kazały słaby pei-ziom swych drużyn.
,
reżyserii Axera i dekoracji Kosińskiego. Rolę le główne w tej sztuce zagrają: Mrozowska,
WERYFIKACJA
W każdym razie m:strzostwa le'k'koat.ii:tY?.:
Zarząd Grodzki Związku Uczestników Wal tytułową zagra Stanisław Daczyński, reszta jako Anusia i Woszczerowicz, jako jej ojciec. ne ZSRR w ro:j(u bieżącyni wyikazały na1w-YZ·
ki Zbrojnej o Niepodległość i Demokrację w
szy poziom w historii leklk.oatletyki ZSRIR.
Lodzi przypomina wszystkim członkom, którzy nie weryfikowali stopni podoficerskich na
byty-::h w konspiracji, że termin składania
We współzawodnictwie tkaczy pracujących ziak (157 proc.) , Jan Zakrzewski (154,~ proc.)
dokumentów do wetyfikacji upływa z dniem
BRTj KS·ELA. - W lil15.12 1947 r. Po terminie wnioski przyjrnowa na czterech krosnach w PZPW Nr 1 pierwsze i Władysław Magier (154,6 proc.), a w PZPW
miejsca uzyskały: Lucyna Wojtak (150 proc.) Nr 36: Wacław Ebel (150 proc.), Jerzy Wójbeh m:<;trzowa~iej -rarzne nie będą.
PODZIĘKOWANIE
i Maria Terpilak (147,9 proc.).
cieki (145,8 proc.)
Władysław Staniewski
grywetk pUkarsiJdch w.
Zarząd Grodzki Związku Uczestników Wal
W PZPW Nr 2 wyróżnili się: Zdzisław (131,2 proc.).
Belgii prowadzi Qbecnd<;
ki Zbrojnej o Niepodległość i Demokrację w Frączkiewicz (148,5 proc.), Wacław Linczewz espół „Mdi.nois" _ 18
Ło<;lzi &kłada serdeczne podziękowanie Spół- ski (142,4 proc.) i Stefan Andrzejczak (135,9
punktów,
„U>liolll St.
21
dzielni Pracy „Zbieracz" za ofiarę 10.000 zł, proc.) .
.
złożona na sieroty po poległych Uczestnikach
W PZPW Nr 3 na czoło wysunęli się: HieWe współzawodnictwie mi~dzyfabryczny 1:1 .
Gilloise" ·-- 16 puniktów
Walki Zbrojnej, celem uświetnienia i zasile- ronim Walczak (150 proc.) i Władysław Jóź· w przemyśle bawełnianym w d. 5 grudnia I
:3) „Boom" - 15 .pkt.
nia funduszu gwiazdkowego.
wiak (143 proc.). Halina Surowiec osiągnęła pierwsze miejsce zajęły PZPB w Ozorkowie: I
~
X
PRZYJAZD DO POLSKI CZESKIEGO CHORU 141,6 proc.
Następne miejsca zajęły PZPB Nr 3 i PZPB
„
RZYM. - W mistrz<JIW·
DZIECIĘCEGO
, ~ >kic:h rozgrywkachh pił~
W PZPW Nr 35 odznaczyli się: Jan Kału- Nr 16.
1
Dnia 10 grudnia br. przybył do Polski na
. · 'c eh w e Wfoszec , n.a
szereg występów świetny Czeski Chór Dzie·- czele tabeli znajdująsóę
cięcy z Pragi, założony w roku 1932 przez
-~ ~ - .- równoc.z~śn.ie 2 k~ubX ~
Jtina Kuhna, obecnego dyrygenta tego znalco.
„M1la'110 1 „Tormo mitego zespołu.
Zakład Oczyszczania Miasta w Łodzi ogłaWadium kaucyjne w wysokości 1 proc. ce.
mając e po 10 pu;nktów,
Czeski Chór Dziecięcy, odznaczający się sza publiczny przetarg ustny (licytację) na ny wywoławczej przyjmować będzie urzędn:!~ 3) „Internaz·ionale" - 14 pkt., 4) „J.uve·~bus" u
pierwszorzędnym materiałem głosowym i wzo sprzedaż 3 koni roboczych.
na miejscu w dniu sprzedaży od godziny 8 „Bologna" - po 13 punktów.
rową dyscypliną śp : ewaczą, zdobył w roku
Cena wywoławcza zł 120.000.
do 9.
1935 na Międzynarodowym Konkursie MuPrzetarg (licytacja) odbędzie się w pierwOdczytanie warunków przet?rgu nastąpi na
PARYŻ. - Na czele tabeli mistr:to~tw pił·
eycznym pierwsze mtejs'.:e.
szym terminie, w dniu 18 grudnia 19'1:7 roku miejscu .przed i::ozpocz~ci€m przetargu (licy- k11>rsikich Francji I-ej ·ugi :zmajduje się „Reims"
Świetny Zespół Czeski koncertować . będzie
d
- 21 punk·tów, 2) „L;}le" ......: 20 pkt., 3) i 4)
w Łodzi w piątek 12 grudn ia br. o godz. 5-ej 0 godzinie 9 ~ drugim nia„ 20 grudnia ~ 947 '. tacji).
„Mairseille" i „St. Etienne" - po 18 pkt,
PQ'POł .. punktL~ali;'.e w ~eatrze Powsudinym. roku w Łodzi przy
Arm11 .czerwone] 32
Łódź, dnia 9 grudnia 1947 roku
Ogramczona ilosc b1lctow w cenie 50 zł w (Tabor Konny) . Tamze w godzmach urzędo. BELGRAD. - W finałow y m s.po:t.kaniu o }:>Ukasie Teatru w dniu koncertu od nnrh " :~i "-'~'eh obeirzeć można wystawione na sprzedaż
ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA char Marszalika Tito, „Par ty zcnt" '?<>ko~ał ,.Na
DO. południL
konie.
.W ŁODZI
sze Skrzydła" w s to s11TJku 2:,0.

O godz. ~8-ej f. „Tamara". o. godz. _13.30
• · -1;:a Obuwia Nr 1. O godz. 14-eJ tkalma ·
d • .
,
:umana I, pr~ę zalm~ zmi~na II PZPB Nr. 2.
O godz. 16-cJ \l\lykonczalma oraz pracowmcY
lmchni PZPB Nr 2. O godz. 14-ej f. „Gutman".
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