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tra:k generalny w Rzymie·
• prolesluJe
• przeciw
• reak CYJ·
•
600•Ooo pracowni•kow
nei. anlyrobolniczej polityce rzqdu de Gasperi
RZYM

(obsł. wł.) Po raz pierwszy stoika komunikacji miejskiej, a restauracje i sklepy należeli do policji porządkowej strajknjących.

Włoch wystąµita

zjednoczona do walki z rzą- były pozamykane. Rząd sprowadził do miasta
dem de Gasperi w obronie znaczne posiłki policyjne. Do centrum stolipos.tulatów robotniczych. 70 cy skierowano samochody pancerne. Ulicami
t
b
b t
h d
ysu:cY, ezro -~ nyc pracy
· om~i krążą -oikiety' wystawione
przez strajkujągało i;1ę naprozi10
.
.
pomocy w związku z nad- 1 c~ch.
noc~ odbyło si~ nadzwycza3ne pochodzącą zimą. Izba Pracy siedzenie gabinetu włoskiego.
.
uznała sumę 10 miliardów
~ZYM PAP.. W czwartek,. w dniu 24, g?·
lirów jako minimum konie- dzmneg 0 strajku protestacyjnego w Rzymie
·
cme dla zorgani zowama
po- doszło do za1"ść między polic1·„_
"' a stra1'ku1·ącymocy zimowej dla bezrobot ml. Areszt~wano. 150 osób'. w }Ym ponad 100
nych i domagała się od z opaskami „policja cywilJ!a • Aresztowani
władz uznania tych fundu·
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N_a P?lecenie ~ządu d~ Gasperi . sprowadzono
do rmasta oddziały W?Jskowe, ktore patrolowa
ły na samochodach ulice.
RZYM PAP. Po rozpatrzeniu kontrpozycji
rządowych Rzymska Giełda P!acy postanowiła
kontynuować strajk powszechny w stolicy, Po
konferencji biura wykonawczego G.iełdy Pracy
opublikowano komunikat stwierdzający, że za
proponowane przez rząd kredyty dla rozwia·
zania zagadnienia bezrobocia, nie są dostałeczne.

Giełda pracy zażądała również
natychmia•
stowego zwolnienia aresztowanych.

faszvstov1sk~gener~IOrla_n~o·
j
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BELGRAD, PAP. Radio tutejsze donosi, że rząd jugosłowiański zapowiedziii.l
protest przec· k
•
•
d.·
iw o nnanowanm przez rzą
włoski generała Tadeo Orlando naczeln-.:lil
,
dowódcą armii włoskiej.
Gen. Orlando stał na czel
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cow wo!ennyc , ~rych domagała się wie•
lokrotrue Jugosławia.
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prasę sympatyzuiącą
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i wojsko - zoslaly wycofane z kopalń. Kolejarze domaga1·q si• uwolnienia areszlowanych
~

PARYŻ, P'AP. Zgodnie z decyzją Kra-,
W zagłębiu węglowym górnicy wysunę-\
Delegacja związku zawodowego gól.lliRZYM, PAP. --: O~ połn~cy ..ze srody ~~ j?w!'go Komite~ Strajkowego ogół robot- li sze:e~ postulatów, ~d ~pełnieni~ których ków przedstawiła ministrowi Lacoste ~la'
czwartek w Rzymie i prowmc3i rzymsk1e3 rukow przystępuJe do pracy.
-ttZalezruaJą uru.chom1eme kopaln.
stępuJące żądania:
trv:a strajk pov:sz_eci;iny, k_tóry obejmuje _6GO
1) natychmiastowe wycofanie policji
tysięcy pracowmko~. StraJ~ ~ostał ?.ro.i{laD
i wojska z kopalń
mowany na mocy JednomyslneJ decyZJI kie~ze
~
rownictwa związków zawodowych, wywołanej
2) opu~b~owama gwa~nCJJ, ze ~
faktem, że rząd nie uwzględnił żądań robotni
J
•
e za~to~u~e zadnych .sankCJI ka_~nych wo„
czych w sprawie wypłaty zasiłlrow świąteczRZYM (PAP). Rozgłośnia greckiej armii molotami. Wszystkie próby ze strony oddzla- bee. gorrukow za udział w akcJl stra~o·
nych dla 70 tysięcy bezrobotnych oraz wya- demokratycznej. donosi, że w Epirze toczy się łów rządowych usunięcia jednostek armii de- weJ,
· •
• • •
3· zwole.ruerue aresztowanych. g_ormkow
syrnowania odpowiednich kredytów na zre- od trzech· dni wielka bitwa. Wojska rządowe mokratyeznej z zajętych ostatnio terenów zaalizowante programu robót publicznych.
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DelegacJa otrzymała zgodę mm1stra I.a
wprowa z1 y o a ej wie ryga y wspar e onczy~.l' .... ę mepowo e em. rzeciwnik po- coste na pierwsze dwa postulaty. w spraw cz'ivartek rano nie uruchomiono już ciężką artylerią, oraz kilkuchiesięcioma sa- niósł ciężkie straty.
wie ~wolnienia aresztowanych górnikó~ :tni
nister Lacoste złożył jedynie og6lniko\17e
!'Przyrzeczenie.
·
ł:JkartoUJane przez fJSA
W czwartek rano policja i wojsko żą.
stały wycofane z okręgu Nord i Pas d\)
Calais.
Kierownictwo Federacji Górników odbyło posiedzenie, na którym postanowiono
wezwać górników do powrotu de prac)'r
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Szef francuskiej misli repatriacyjnej w Moskwie płk. Raymond Marquie
odsłania kulisy antyradzieckich. machinacji rzqdu Schumana-Bluma
MOSKWA PAP. - Szef francuskiej misji
repatriacyjnej w ZSRR pułkownik Raymtmd

wać

miiczenia, jako szef frrancuskiej misji te•
pairfocyjnej w ZSRR. Porozumienie żo&tało
l1a,rąuie przed opuszczeniem Moskwy złożył zerwane i mi1
s ja opuszcza Związetk Radziecwobec dzJennikarzy oświadczenie, na temat ki. Należy przy!POJllnieć, że w wyniku mo·
:swej pracy w ZSRR i tarć, jakie powstały o· zolnej pracy w ciągu dwóch lat repatriowastatnio między rządami radzieckim i frcmcus- no 315.564 obywateli francuskich, wśród któkim.
rych ztłajdowalo się 21.321 mieszkańców Al·
Na konfere-ncji prasowej dla prasy radziec- zacji i Lotaryngii, zmuszonych niegdyś do
ikiej i zagranicznej pbk. Raymond Marquie wstąpienia do arml.i nJemieckiej. Już wielooświadczył:
krotnie podkreślałem, wielką pomoc i zaufa•
„Jako szef Francuskiej Misji Repatriacyj- nie, okazane . przez władze radzieckie. P-0wta·
nej w Związku Radziedkim, muszę &twierdzić, rzam raz jeszcze, że Związek Radziecki do·
ani jeden z faktów, które nastąpiły przed trzymał umowy jak najściślej".
wysłaniem no.ty radzieckiej do rządu franNastąpnie pu~kow~k Mairquie ,przyitoczył
cuskiego nie obciąża rządu radzieckiego ani pewne szczegóły swej pracy na tery,toTium
tez organów władzy w ZSRR. Wyf1adki te,

ze

PARYŻ,

Związku Radzieckieg-0, stwierdzając, że dp.la
.o.na doskonałe wynikli dzięki życzllwemu

stanowjsku wladz radzieckich.

„P·rzed Oif>Uszczeniem Związku Radzieckiego - pov.iedział na zakończenie pbk. Marquie - pragnę raz jeszcze wyrazić mą głę
boiką wdzięczność.
Jestem przekonany, że
wdzięczność tę podziela cały naród francuski. Sądzę zresztą, że inicjatywy pobudzającej
do ostatnich zajść, które przyniosły tyle szko
dy francuskim interesom narodowym, szukać
należy nie we Francji. Wchodzi ona w zakres
ogólnego planu anty.radziecklego, zakrojonego na skalę §wiatową. Francja zaś fest jedną Z; pierwszych jego ofiar".

w

k'tóre ostatnio miały miejsce, są wszysbkie
znane: obława policyjna w obozie Beauregard
Wydalenie z grani<: Francji w haniebnyich
wa.runkach 19 obywatel-i radzieckich, bezpod~tawne oskarżenie przewodniczącego radziecSOFIA, PAP. Premier Dymitrow przed-, elektryfikacji - Georgiew (Zweno), wicekiej misji repatriacyjnej we Frarncji oraz jednego z jego wspólpracowników o działalność stawił hułaarskiemu Zgromadzeniu Naro-. premier i minister rolnictwa i lasów Traiwywrotową i wreszcie żądanie ze Gtrony rzą
dowemu s;,.ój nowy rząd. Skład nowego k?w (partia a?-rariuszy), wicep~e~ier i m~.
.
.
.
. ruster bez teki - Popow (socJahsta), m1du francuskiego zlikwidowania działalności
ndzieckiej misji rą->aitriacyjnej we Francji. gabmetu Dymitrowa. Jest następuJący: Wl· nister spraw wewnętrznych_ Jugow (koWynikiem tych nieprzyjaz.nych kroków jest cepremier Kostow (komunista), wicepre- ; munista), minister finansów - Stepanow
znana nota rządu radzieckiego.
mier i minister spraw zagranicznych
(Komunista), minister obrony narodowej
W obliczu tych faktów nie mogę :;;acho· Kolarow (kom.), wicepremier i minister 1 - gen. Damianow (komunista).

Nowy

rząd

Bułgarii

-I

Tow.

..

* *

.

francuskich
CGT, powracając do pracy. W Marsy1ii k'olejarze udali się ze swoimi kierownifam.i
związkowymi na czele do pracy na dworcach. W Tulonie przed podjęciem pracy
zorganizowano olbrzymi wiec, który zgro•
madził wszystkich strajkujących w mieście.
Strajkowali nadal kolejarze w Grenoble i
Lens, domagając się uwolnienia aresztowa„
nych. W Lens zatr.iymano sękretarza zwią·
zku zawodowego kolejarzy ..,_ Desprez.
Kolejarze całej Francji zgromadzili sił!
na wszystkich dworcach, składając hołd
poległym w walce towarzyszom. KolejarEe
również ślubowali, że w razie potrzeby
nadal będą walczyć o urzeczywistnienie W)l;
suwanych postulatów i zachowanie wol„
ności związkowych.

*

* *

PARY.ż, PAP.
W kołacn parysKich
powszechną uwagę zwraca fakt, że b'ezpo·
średnio po decyzji Centralnego Komitetu
Strajkowego, wzrosła. poważnie ilośe zflł<.l·
szeń do partii komunistycznej. W jetln~

tylko oddziale tej partii w departamencie
Sekwany zapisało się 19 tysięcy nowych
członków z szeregów nauczycieli, urzędni·
ków, metalowców oraz pracowników p~·
mysiu hudowlaltego.

10 grudnia 1947 roku

Zasłużona działaczka rewolucyjna, członek Socjal - Demokracji Królestwa
Polskiego i Litwy od 1905 r., członek Komunistycznej Partii Polski, członeK Pol
skiej Partii Robotniczej, zmarła ctn. 10 grudnia 1947 r. w wieku 59 lat.
Wyprowadzenie zwłok odbędzie się w piątek dn. 12 grudnia rb. o godz.
12;15 w południe z gmachu Centralnej Szkoły PPR przy Al. Kościuszki 65.

DYREKCJA I KOMITET PARTYJNY
CENTR~LNEJ SZKOŁY PPR

.

Większość
kolej'a,$y
zastosowała się
do decyzji

PAP.

BRUN STEFANIA
p~zeżywszy

59 lat.

Wyprowad2enie zwłok odłię'dzle się dnia 12.12 br. o godz. l~,15 z gma:chu
Centralnej Szkoły PPR, Al. Kościuszki 65, o czym zawiadamiają pogrążeni
w smutku
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Masy chłopskie· wwalce opostęp i dobrobyt
Uchwały

Rady Naczelnej Stronnictwa ludowego na czwartei sesii Krajowej ·RN. SL-11
bardziej nie może pożądać n~ż my tutaj w
S. L. W}'IJ>owiadając wolę chłopskich
n s postępu w krajach ludowej demokracji.
Polsce.
· piętnuje szkodliwe, lecz darem'n e próby uw:;te 3 Rada Naczelna Stron. Ludowego stwierJakież bowiem wielkie dzieło już rozpo- czniania życia narodów przez anglosaski, kadza zwycięski rozwój "radykalizmu społe

WARSZAWA (ob sł. wł. ) W dniach 7 i Il
bm. obradowała w Warszawie czwarta sesja
Rady Naczelnej Stronnictwa Ludowego przy udziale około 150 czł o nk ów - reprezen
tuj ących wszys tkie województwa. Na Radzie
wygłosili przemówienia prez es SL min. W .
Baranowski wi.ce premie r A. I<orzycki, min. ·
J. Putek, marszałek Sejm u Wł. Ko wi'l lski, min.
J. Dąb-Kocioł, poseł Orga-Mi ch alski i inni.
Wy głaszając zasadnicze
ideowe przemóWienie wicepremier Korzyc ki powiedział
m. inn.:
Narada 9-ciu partii robotniczy ch ogłosiła
światu · to, co my radykalni ludowcy od
dawna .uważamy za podstawę
stosunku do
własnej
Ojczyzny i stosunków w zajemnych
między narodami, a mianowicie, że żaden na
ród - duży czy mały - nie powini en być niczyją kolonią , Każdy naród ma prawo do roz
!kwitu i n.ie na to naród ·polski poniósł tyle
9fiar w walce z okupantem niemieckim, aby
i;ię dzi~iaj miał poddać pod materialną czy
gucb ową okupację magnatów am erykańskich.
Marksiści polscy i ich przyjaci ele z ośmiu in
nych krajów Europy przysłużvli się więc spra
wie pokoju i sprawi edliwości, nawołując nail'ody do większej wiary w swoje własne siły.
~y - jako ludowcy i jako Polacy - uwa!Zamy ich inicj atywę za pożyt e czną. I powitamy ka.idy nowy krok demokratów europej
&kich, który poczyniony zostanie w obronie
pokoju Lpraw narodów.
Tego trwałego pokoj.u i niezawisłości nikt

I

częte woła
nas, by je całkowicie wykonać.
Odrodzona Polska Ludowa z ruin i zgliszcz
dźwiga się o własnych główme siłach.
Dlatego - jako najważniejsze zadanie staj,e p·r.zed nami: zespolić lud wiejski i miej
ski w jeden naród pracujący, w jedną silną
wspólnotę pracy -- dać temu odrodzonemu na
rodowi poczucie własnych sił, pełną świadomość swoich przeznaczeń i silną wol'ę nieusta
jących wysiłków ku ich spełnieniu.
Rada Naczelna akceptowała ,,Wytyczne ide
owe'' zgłoszone przez Naczelny Komitet Wy
konawczy i poleciło. Prezydium Rady Naczel
nej oraz Naczelnemu Komitetowi Wykonawczemu ostateczne ich opracowanie.
Uchwalone pr.zez Radę Naczelną „Wytycz
ne" są wielkim osiągnięciem w dziedzinie ustalania jasnego- programu Stronnictwa Ludo
wego, reprezentującego masy chłopskie.
Po jednomyślnym przyjęciu przez zgromadzohych na obradach wytycznych ideowych Rada Naczelna na wmosek poszczególnych mówców uchwaliła cały szereg rezolucji.
Poniżej przytaczamy niektóre rezolucje, mające charakter ogólno-państwowy.
Rada Naczelna Stronnictwa Ludowego
stwierdza zwycięstwo w Polsce Ludowej
i w S·Z eregu ludowych państw idei braterstwa
mliędzynarod· owego 1 współpracy postępowych
sił . w świecie.

pitalistycwy impel'ialb:m drogą jątrzenia mię- cznego w masach chłops'idch. Stronnictwo Ludzy narodami, narzucania narodom rządów Im dowe w sojuszu chłopsko-ro):)Otnkzym, walperiaUsitycznych, zbrojnej, obcej interwencji, cząc o nle:podlegrość i demokrację, ·k rystalizoobcej ekonomicznej pnemocy, obc&j sz.piegow- wało k<>nsekwenitnie postępowy pr<>grjlm rady
skiej dywersji oraz próby zaha,moWaJlia po- kaJrno-chł·op;ski ri jillko masowa organiz'a<lja pos1'ępowego rozwoju świata przez stwarzanie si tępowych chłopów stało się ośr<>dkiem zj&atmosfery wojennej.
dnoczenia ruchu ludowego na drodze dąteń
Rada Naczelna Stronnictwa Ludowego do dobrobytu i kultury mas l:udowych,
stwierdza, że dwadzieścia pięć lat walki
Próby rozł;>icia chł-Opów oraz sojuszu chłop·
Polskiej Demokracji od mnrderstwa popełnia- sko-robotnicz~go przez podziemne, szpiegow·
nego przez II'eakci·ę na pierwszym postępowym s.k ie.
' i· re~ k~ ne agen t ury sk ompromitowa
·
ły
prezydencie - Gabrielu Narutowiczu, wysu- .się i pomos y ostateczną klęskę.
niętym przez chłopski
Klub „Wyzwolenie",
przyniosło ostateczne zwycięstwo ludowej wła
Rad.a Nacz~lna. Stronnictwa Ludoweg&
dzy nad obszarnicze-kapitalistycznym wsteczstwierdza, ze zjednoczone w walce i od·
nictwem i zlikwidowało wy.zysk koncernu u- budowie :zwycięskich sH polskiej demokracj!,
przywilej.cwanych, rządzących klik i miiędzy- a w szczególności sojusz chłopsko-robotniczy
narodowego kapitału nad masami ludowymi, pozostaną trwałą gwarancją utrwale·n ia ludopracującymi w Polsce.
.
wego usb·oju i Iudawej władzy, gwarancją 0 •
Równocześnie Rada Naczelna S. L. stwierdza siągnięcia wytkniętych w Manifeście PKWN
zwycięstwo ludowych mas w wielu zaprzyja- celów jak: dobrobytu, postępu i kU'ltury mas
źnionych z Polską krajach o.raz życzy w imie ludowych oraz niepodległok·i i pokoju Rzeczy
niu chłopów pol!>kkh tnasom ludowytn, toczą- pospolitej, w his!lorycznych, piastowsik ich gra· ·
cym_ jeszcze walkę o wolność i postęp ostate- nicach na Odrze, Nysie i Bałtyku.
··
cznego zwycięstwa.
Rada Naczelna Strol!Jlictwa Ludowego
Rada Nacz-elna S. L. piętnuje próby pseudostwierdza, że PO dokonaniu reformy .rolnej
chłopskfoh zbiegów, jak
Mikołajczyk, Nagy unarodowieniu przemysłu,
zagospodarowaniu
i inni, usihljących na obcym gruncie i w inte i zjednoczeniu z macierzą Ziem Odzy skanych
rei;le wrogów naszych montowali dywe<rsję
po realizacji pierwszego etapu planu Ódbuwstecznictwa przeciw rozwojowi 1 utrwaleniu . dowy gospodarczej - przed . zjednoczonymi
siłami demokracji polskiej stoi wielkie zada·
nie unowocześnienia i podniesienia · produkcjj,
hatóu; Ośwlęc:lntla
rolnej dla umożliwienia dalszego rozwoju pr:a~
nfysłti, osiąg.n.ięda samodzielności
gospodarczej i niezawisłości politycznej. ·
·
Rada Naczelna Stron. Ludowego . stwier·
dza, że szybka reailzacja postanowionych
zm1an ustroju spółdz!ielczości przez specjalizację funkcji w Centralach branżowych w szczególności przez utworzenie Rolnicżej
Centrali
Samopomocy Chłopskiej oraz związanych z nią
bregłych
gm·i nnych uniwersalnych spółdzielni „Samo.poKRAKÓW PAP. - Na wstępie wczoraj-, zeznaje Fi'lip Mueller, kitóry od maja 1942 r., nano zabitym CIAŁO Z ŁYDEK i SKŁADANO moc Chłopska", przyczyni się nie tylko do pod
gzej rozprawy prokuratura złożyła wniosek aż do stycznia 1945 r. praCQiwał w ikrernato- JH DO SKRZYNEK. PRZECIĘTNIE W CIĄ niesienia dochodowości rolnictwa i sprawiedh
o zbadainie w charakterze rzeczoznawcy gen. rium i był sta[e oibecny przy gazowani u. W GU TYGODNIA ODSTAWIANO 8 - 10 TE- weg<> podziału dochodu społecznego przez wy
Turby, s zefa t ry bu n ału w Ras.ta.t na okolicz- pierwszym dniu pracy śwfo.dka zagazowooo GO RODZAJU SKRZYNEK. Oskarżony Grab· łączenie nadmiernych kosztów wielostopniowe
ności związane z pobytem więźniów fran.cus- transport · słowacki. Więźniowie zagazowani zo ner winien był temu, U wy,syłC!lllo do rodzin go pośrednictwa ale także stanie się w rękach
lki<:h w obozie oświęc imOSJkim, oraz dwóch stali we wła.snych ubraniach. Kied y ś 01Ska ,rżo- fałszywe urny z popiołami ofiar. Swiadeik wi- chropów głównym Instrumentem szybkiego
śwfadków,
deJegowanych sp ecjalnie przez ny Grabner przyszedł do krematorii,im i zapy- d z ia-ł równie·z, jalk oskrurżeni Aumeier {Grab· podzwignii:<'ia wsi 1 rozszerzenia oraz podnie·
rząd Republiki Cz e cho1Słowackiej i znajdują- taił jednego z dyż.urujących SS-millilÓW, czemu ner osobiście ro:z.strzeliwali
jeńców radz·iec- sienia jej wytwórczości.
cych s i ę na sali.
'
_ ma przewicµ;aną rękę. Usłyszawsz y, iż SS- k ich oraz polskich wi ę źniów polityc2ny ch na
R~da Naczelna S. L. widzi w odradzają·
T rybu nał pQ stąru;iwlł
'Pnesl uc{lać
tych ma;n ten zranił się zabijając pięciu żydów, bloku je<ienasty:ui. Więźniowie wznosi!li czę- cych się szeregach zdemokraty zowanych „Wiświa•dków.
Grabner powiedział: „głupi, dó tego nie fr.ze- sto tuż pned śmiercią okrzyki: „Ni ech żyje ci'', które wespół z innymi 'OTqanizacjami mło·
Pi e~zy ze
świ a dk ów
cze.chosłowac.kich ba ci ręki, weź kawałek żelaza, jeżeli zablfes~ wolna Polska!"
Oddzielano ich wówczas od dzieżowymi dążą do :tjednoczenia całości mło
·"· ~;~'· •
. )
pięciu, dostaniesz dziesięciu, jeśli
za§ .znisz~ eows tałych i . strze}ano w ~zuch, .tał:-. Że wi ę d~i.eży polslti.eJ - olbrzytlli 2'11-sPb · sił, zdolczysz dziesięciu, dostaniesz d·w udziiestu".
Zlniowle ci konali wśród strasznych · męczarni nych odegrać poważną rolę w odbudowie
Swiadek widział, jak po egzekucjach wyci· prz€'1L- dwie do ttzecli godzin."
kraj,u·.
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Potworne eksperymenty zbrodniarzy
M [ ęśn ~ e

wycinane rozstrzelanym ofiarom wysyłano do szpitali niemieckich~
.11=a
w sprawie niemieckiego ludobójstwa

~w. Stefania Brun

I

Po długiej i ciężkiej chorobie zmarła tow.
Stefania Brun. Ód 43-ch lat bo od roku 1904,
była; niezłomną bojowniczką ruchu rewolu-

i'~~~~~--~~k:Y~:1:::o::i~=c~;~ :~~!~~n~~
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Zezna~

Prawdziwe
oblicze
·WRN-u
Obarski - agent podziemia w PPS soiusznik endekosanacU

jej istnie11ia, a potem członkiem PPR. SkromWARSZAWA RAP. Adam Obarski jako
ny funkcjonariusz partyjny, gotowy zawsze człowiek to figura mało ciekawa. żądny senpodjąć się najcięższej pracy, niezawodny i nie sacji, mógłby . oczywiście pogrzebać się w je•
zmordowany. Była z tych ognisk niewidocz- go aktach personalnych, wyciągnąć stamtąd
nych, lecz istotnych bez których niema funk· dzieje defraudacji za którą Mieczysław Niecjonowania wielkiej Partii, wielkiego ruchu. I dz•iałkowski usunął z "~~bo11!ika" obe~e~o
· Była jednym z t ych skromnych, o wyjątkowo j bohatera WR~-u „S~oczm • mogłby znale.ze/~
prawym charakterze żołnierzy ruchu robotni- z:e. podobn~ · h~~t~rr1ki z okresu przed wr e
..
. .
• . ' smowego i pozmei.szego. Dla na·s sprawy te
czego, co stoJąc w szeregach przez całe zyc~e . odchodzą na plan dalszy i nie będą i,tanowić
do ostatniego t~hu ~~m~ntując1 jego tradycJę tematu rozważań na tle jego zeznań przed
dziejową, jego c1ąglosc h1storyczną. Przy ostat- Trybunałem. Nas Obairski interesuje przede
nich latach życia, trawiona śmiertelną cho- wszystkim . jako zjawisko, Tkwlł on bowiem
roblh nie przerywała pr acy, tłumacząc na je· w samym gąszczu tej mafii przed którą pił·
zyk polski cenne utwory klasyków marksizmu. sudczyma postawiła żądanie rozkładania oboDo ostatnieg~ tchnienia żyła życiem partii. z.u socjalistycznego w Polsc~. Tkwił on w tej
Cześ, J j P mię i
mafii piłsudczykowskiej, ktora była wtyczką
e e a
c·
w Po.l skiej Partii Socjalistycz·n ej.
Brun J., Bobińska R., Bobińska C., Bu~
z tego punktu widzenia . jest Obarski niewąt
d'l:yńska C., Dłuski o., Daniszewski T., Dua· pliwie najcie•kawszą postacią na ławie oskarBogen G.,' Fiedler Fr. Fiedlerowa, Granas R., żonych procesu warszawskiego.
lwińska S., Jankowska L., Kasman, Uz<lański
Edward.
Sprobójmy najzwięźlej nakreślić profil poli-

I

*

szp ~eg· i

tyczny nie tyle samego {)barskiego, ile jego
działalności i reprezentqwanej przez niego na
ławie oskarżonych grupy.
A więc: jako cząstka mafii.i piłsudczykow
skiej, która stanowiła jądro _WRN zostaje
Obarski po wy.zwaleniu kraju w konspiracji
WRN-owskiej.
Nie mogąc powstrzymać wielkiei· fali odei·ścia uczciwych socjalistów od WRN-u do PPS
- składa on deklaracje o wstąpieniu pozosta
jąc nadal w konspiracji WRN-owskiej.
Zadania zlecone mu przez Zarembę,' Pużaka
i Szturm- de Sztrema są następujące: wykorzystać tradycje tolerancji pokutują'ie w grupie socjallsitycznej dla narzucenia PPS linii
antyjednoHtofrontowej, dla złamania tej podstawy ~vspółpracy z PPR, dla związania PPS z
Miko~a1czy<kiem w celu utoro~ania drogi do
zwycięstwa wyborczego rea.kcj1.
Piłsudczykowska mafia .renegatów zdaje sobie sprawę z tego, że PPS jako całość jako
parti.a . zdolna jest unieszkodliwić ich działał-

I

dowego Komitetu i dlwóch nięlZ.Czyzn: 1Przyw'i;e i'l1i z sobą kiil'ka waHz z pre·zentami.
Oośde zostali powita111i prze.z pulhk-0·w~
nika św.irydowa n.a ;punkcie kontr.oH samochod·ów. Zatrzyimano ich ita:m, ponjewali ·ohcieJli przyiw:itać się i ro.zdać :podarki Ż{)łniernom, '.Patro1ują.cym na tym od'ciniku. Pułk·owntl.k Swiryicforw ipośpiieszył
n.a swój odlcine·k, alby iesiiciie raiz spotkać
go•śe'i o·soibiiśc:Le „na swoich .śmieciaoht",
jak · iartohl'iwie namwa1ł odlci'nek, na kt16-,
ryim rezyd·ował. Za1prostl.·ł LeonHerwa na
powiif, ~rnie g.ości na .swsiie. Za1pros:iJł równie·ż kaJJita·pa Ba·c:hmietiewa, kitóiry rri•e
zdr.adzał z'bytniego entuzdazmu z :PO'W·odu
przyjazdiu gorśd; uiwaiżał rbowl-em, Ze ·po·
byt pry-watnyich o:sólb na wzedniclh lX>'ZY·
cti·a·ch nie j·est zlby,t /P'O!Żądany.
Z rozgrzainej pierwszytmi pri0mien,ia1111i
sło·ńca ziemi unos·Ha sil~ 1-elkka: m&'ła. W
iptzedrzys·ŁY1m wi<0 sennym powietl"Z'll hr~

ność, toteż łącznie

z planem wykolejenia PPS
idzie WRN-owski plan rozbida jednośd PPS.
Rozbicia od wewnątrz przez eliminowanie z
niej działaczy jednolitofrontowych, przez opa·
nowa:µie szc_zególnyc.:h ogniw organizacyjnych
i przez doprowadzenie do mmnięcła z kierowniotwa partii działaczy wrogo ustosunkowa·
nych do sanacji i endecjd.
Będąc członkiem PPS pozostaje Obarski w
konspiracji nie tylko wuerenówskiej, Z „bło·
gosław-ieństwem" Zaremby, jak mówi
o tym
przed . Trybunałem pracuje Obarski . Jako szef
propagandy , WIN-u jako „redaktor"
„siatki
·szpiegowskiej „Stoczni" w Mórej to siake do
starcza wiadomości szpiegowskiej z terenu rady Naczelnej i CKW PPS
Obarski skrzętnie gromadzi wiadomości w
tarciach wewnętrznych w Partii komunikując
je radośnie poprzez „ Stocznię" szefowi dwój·
ki sanacyjnej w Londynie generałowi Kopań
skiemu. Z ramienia Wll.N-u uczestniczy w
w KPOPP. Wspólnie z sanatorem Lbińskim,
exideik-iem Marszewskim i winowcem Kwleciń
skim redaguje memoriał - paszkwil na n:ąd
·p olski, któremu' przewodniczy sekret11rz 11ene
ralny PPS Cyran·k iewicz. O to w najbardziej
ogólnych zarysach sylwetka jego działalności.

Po sek·und-z;ie pocią.gna,ł za kółlko spa-1 wiz~r te w j•ego schronie i z za:d·owoleniem
oochronu i poczuł J>G lekki•m wstrzasie, p.o-wiedział:
te zosta ł :pode rwany do góry. Zamadaiezy ·- Mamy nowinę! Zawirudlomioino• nais
k> mu .wszystko przed oczyma. Jesz·cz-e d1ziś u sztabu armii, że jiutro J)rzy:je1żdlża
kilka wS<trzą•s·ów i wczą·ł ipłynn1e oiPU5Z· dele·g·aictia z Iwanows.kieg.o cibwodiu. Wioczać si•(} w dół , kiu cicho śp1ią·cej ziemi ra- zą prezenty. Sze 1ś•ć czy pu~~ ~"sólb. · Nal·eliy
d~iec'kiej. Na d10'1e cizekaH na ni ego znie- się przygo to·wać dn svo·&ania z nim:i.
czały :P'.Szcz,Oiły.
cier1Pliwie.ni ,,.de.Jega:ci".
I .Poszedł wy(i,aJWB.!Ć rozika.zy w siprawie . - Cuid;ow'nie! -: ci-c:ho l>'0~'1i1ed1Zlia:ł 11<>rn
r> :"i: y.ięcia gQ~or.
tiew, rozkoiszurjąc się jaisnY'm r>ora ti:klem
Pe·wne·o:n ,.,.. - , ~ ,., r.1, g: (1y ,-. n11y t T.ro·1 t:er":·' ~ .z::- nfa .Przybył.a .samocli-0.dieim sz;ta.-1 i .ciesz-s:ł g? ś~foży ·czerstwy. wygl~ ż.oł
w <i r ~ '.
, r ,, e panieniki - komsGmołkI. merzv 1 of1cerow.
.
. 1
.n
· -1 nr z0 wocln! czace•l:!;·o Ob w.oc. n.) ,
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Powracamy do punktu WeJ ś ci.0wego. Oba·r
sik.i to indywidualność ~bo ga . ~t o nie szuka w
nim sensac ji natury kry~i·nalnej, nie doszuk a
się rzeczy godnyich l!lzezególnej uwagi. Sztutb acko odipowiada.ł na pytlllllia prokuratora. N ie·
udo1lnie I nie inteligentnie przecz ył so·b ie w co
drugim zdani.u. Mętna mia, Ja.kil oi;legr l!J w
swej d~ia.!alności znalazła wlen :P odb i cie w
mętnym tlumac·zen.iu jej pllzed Tr~·· b!.ln .ałem . A·
le nie jest to Pstotne.
Istotne jest to, że ten nu:t
•.:.. ··racji, Jaki na ławie oskarżonych Ob c.n>ki repreze.ntuje, nur.I nasłany z zewnąt rz, któr ego zoclani6'm
było grzeb(llnie Polski, grzebrmi e polskiej . demokrac:jJ I grzebanie jej rękami polskich robotn~k6w, taki mul musi się :naleU pod
s-zczeg6Jnq obserwacjq dziaiaczy robotn i c:zyc:h.

. , ,,.„

Kino „WISLA"
W sobotę dn. 13 grudnia PREMIERĄ
filmu produkcji francuskiej.
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Gdzie dwóch

sią
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Nie czytam w gazetach enuncjacji zatytułowanych: „Ręka noga w neseserze", „Strasz·
na śmie1ć pod wozem tramwajowym", „Krwawy wtorek na Felsztyńskiego", „13 trupów
Tl twęglonym samolocie", „Szewc z Lutomieraka zadusi} Józię Kuzio alias Zośkę Pomidor"
"itd. Dlaczego nie czytam? Nie znoszę dreszczy.
łów. Tych, które zwiastują grypę, tyfus oraz
r.-iezdrową sensację.

Przez wiele dni robotnicy Francji stali w
ogniu ciężkiej wnlki strajkowej, która - jak
wiemy - ogarnęła 3 mi!liony ludzi. Niedołęż
ny i tchórzliwy rząd Ramadiera pozostawił po
sobie pustki w ska•rbie, chaos gospodarczy.
drożyznę, nędzę mas francuskich i ułudne
nadzieje na pomoc a.merykai'lską, która ma być
rzek9mo
cudownym
balsamem,
leczącym
wszelkie choroby i rany. Nowy !rząd Schumana i Bluma, jeszcze bardziej reaJkcyjny i uległy wobec żądań zamorskiego imperializmu,
rozpoczął działalność od wypowiedzenia wojny klasie robotniczej, którą zamierza pokonać za pomocą represji policyjno • wojsko·
wych i drakońskich ustaw, bezpirZy!kładnycll
w historii Republiki Francu~iej.
Byłoby wielkim błędem mniemać, że walka
lftdu francUJSkiego toczy się tylko o jego materialne interesy, o bochenek chleba codziennego i godziwą płacę. Ta wa11ka ma bowiem
dale.ko szersze i ogólniejsze znaczenie, a jej
sens, przebieg i wyniki oceniać należy nie według kryteriów lokalnych, f.rarncUJSłkich,
lecz

~
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wyzyskując cynicznie
powojenne itirudności
narodów europejskich - sięga po wła:dzę nad
nimi, praignie omotać je żelaznym łańcuchem
gospodarczej i politycznej zależności. Słabe
i chwiejne, często nawet służalcze rządy nie·
których państw europejskich, powoływane i
utrzymywane przy życiu dzięki wyraźnej pomocy obcych czynników i.m,perialistycznych
stają się bezwolnym narzędziem w rich rękach,
posłusznie realizując
!Program monopolistów
przemysłowych i giełdziarzy z Wall-Street.
Dramatyczna walika proletaria;tu francuskiego , w której czynny udział biorą róWillież pracownicy umysłowi, ma na celu przeciwstawienie się tej obcej a zachłannej interwencji, ma
na celu obronę godności i suwerenności Fran·
cji, atakowanej dziś zjednoczonymi siłami zamorskich i rodzimych reakcjonistów. To co
dzieje się dziś na ziemi framcuskiej stanowi w
dużej mie·rze ainalogię do hiszpańskiej wojny
domowej. Tam - też był przedsiębiorczy i
ambitny generał, rojący o dyktaforskiej wła
dzy. Tam też była interwencja oibca - brutalna i jawna, w postaci niemieckich samofotów i włoskich „dywizji ochotniczych". Prawda, we Francji nie fu.nkcjonuje dotychczas
a,parat pomocy zbrojnej z zewnątrz, p. Schuman posługuje się własnymi środkami stralł:e
gicznymi, - mimo to przecież wiadomo c~e
mu światu, gdzie znajdują się źródła dyplomatycznej i gospodarczej presji, której wyniikiem
je.s t dzisiejsza sytuacja Francji. Przyjazd do
Paryża J. F. Dullesa, jednego z najbardziej gorliwych „aktywistów" im!Jerializmu i zl!anego
podzegacza wojennego , mówi więcej, niż całe
szpalty doniesień i komentarzy prasowych.
Nie wolno zapominać, że interwencja obca
przeciwko ludowi hiszpańskiemu &taiła s·ię
wstępem do rozpętania ofensywy faiszyzmu w
skali światowej. Dzisiaj, w jedenaście lat póż
meJ, nie możemy dopuścić, by interwencja·
obca - na razie jeszcze nie zbrojna - prze-

ciwko ludowi francUJSkiemu miała się stać po•
czątkiem równie &'Zero-ko zakrojonej ofensywy
i·mperiadistycznej.
Wydar'Zenia zaiehodzące we Francji maj~ I
podłoże międzynarodowe, są jednym z epiż'1·)
dów decydującej kampanii, pwwadzonej prze-&J
robotników całego świa<ta w imię wolnośg 11
pokoju i 'postępu. DlaJtego też walka 1mbotnf•1
k~w . francuskich. mus~ się spo·!Jk.ać ze ~r~ru'"\
mieniem, poparciem 1 pcmocą 11>roleta!Illatu1
wszystkkh krajów; wao1ka toczy się o Sp.faW~J
wspólną i wspólne będą owoce zwydęstwa <
lub gorzki zawód opornżki.
Z inicjatywy K.C.Z.Z. :Powstał w Po1sctt
J(omi.tet Pomocy dla robotni!ków francuskicłi~
z udział-em Związków Zawodowych, organiza...
cji społecznych i młodzieżowych. Komitet
rozwinął już szeroką aikcję w ikie~u ,gro„
madzenia zasobów pjeniężnych i ży.wnośdo•
wych dla„ ws.pomo~eni~ walczą:::ego rpmlet'tari·a·~~
tu Fran<:]!. Obowiązkiem ka!Zdego po[sk1eg~
robo.tnika, każdego polskiego demokraty, 'kai•
dego świadomego Polaka w ogóle, feslt pci,.j
przeć akcję Komitetu Pomocy - szybko i jiiJó•
najwydainiej. Złożenie ofiaory na ten cel _.:
to nie atkt fi<lantropid, to nie jalkieś „odczeip•;
ne", rzucone dla ;uspokojenia sumienia. Taka'
ofiara jest natonłła<St wikładem .indywidua!.,.,
nym, wniesionym do wspólnego dzieła robot„
niczej walki i obrony, w imię solidarności
ludzkiej i proletMiackiej, której nakari:y właś~
nie w cln"'.~li próby bezW'Zględnie obowiązują_.
Lud FranCJi - zdradzony przez „socjaii~ty.cz•
nych" 1;1rzywódców w rodzaju Bluma, .rozstrze~
liwany na rozik.az „soicja-Iistycznych" :1il!ł-o
strów Moch'a i Meyera, - jest dziś 111a piet„
wszej linii ognia w walce przeciw faszyzmowi
i imperializmowi, przeciw reżymowi niewo~
nictwa, głodu i wojny, o wolność i pokój. Jego
walka jest naszą walką. Pamiętajmy o tym,
Lud Francji trwa w walce. Musimv ip.u n~
móc.
Bolesław Dudziński~

Od pewnego czasu nie mogę jednak unik„kroniki wypadków". Wszystkie pi.sma po·
d<1ją
je :?:1 pierwszej stronie, wywołując
dreszcz nie tyle sensacji, ile oburzenia i niewątpliwe} zgrozy:
„W nocy z drugiego na trzeci grudnia niedaleko dworca Arras wykoleił się pociąg idą
cy z Raryża. Katastrofa pociągnęła za sobą li- pod kątem zmagań światowego ruchu robotniczne ofiary w iudziacl1. Przyczyną wykoleje- czego z potężną ofensywą międzynarodówki
nia było rozk:ęcenie szyn przez bojówki gaulli imperialistycznej.
stowskie. Dw·orzec i tory były pod dozorem
Lud francuski stawia czoło tej ofensywie
f}Olicji".
nie tylko w imię swych doraźnych interesów
„Na drodze ze St. Antoine policja francuska ekonomicznych, lecz broni jednocześnie wol·
zaatakowała brutalnie
robotników z fabryki ności i swobód republikańskich, walczy o pra.,Soulannes". Użyto broni i gazów łzawiących". wa człowieka i obywatela, zagrożone przez
„Personel wtęzienia w Beaumettes przystą siły reakcji. Lud francuski walczy o prawa
pił do strajku na znak protestu
przeciw nie- nie tylko swoje, lecz o prawa wszyetkich
ludzkiemu !rakfowaniu zatrzymanych robotni- w ogóle ludzi, miłujących pokój i wolność,
albowiem jeden jest dzisiaj front wojenny poków".
„Pijani policjanci przypuścili szturm do ma- między imperializmem a demokracją, i sukces
lub porażka na jaikimkolwiek odcinku tego
nifestujących w Valence sur Rhone, zabijając
frontu wywiera wpływ istotny na sytuację
i raniąc szereg osób ..."
wszystkich innych odcinków.
„W Sain~ • iluen znaczne siły policyjne uWalka robotników francuskich jest w swej
derzyły na !:iciność pracującą. Liczne ofiary w istocie walką z obcą interwencją, z interwenrobitych 1 w.nnych .. .."
cją amerykańskiego imperia1izmu,
który
„W Rouen policja rozpędzała tłum przy ufyciu gazów !zawiających ..."
-„Na prz&dmieściach robotniczych Marsylii
męczarni
doszło do poważnych i krwawych zajść„."'
r
„„„„p~ ~~~~~~Wypadki powyższe należy zaliczyć bezsprzecznie do kategorii kryminalnych, przy
czym kryminal jest tu specjalnie ciężkiej wagi, gdyż bierze w nim udział rząd i jego „orga
ny „niebezpieczeństwa·'.
W wypadkach tych jest, oczywiście, też cos
seT!Sacyjnego.
„Głosu
P;zed kilkr.; flniami przyjechał do Paryża
meier zabijał więźniów łopatą ... za okrzyk: W listopadzie 1939 mku w5tąpił do SS, a
doradca ekor..omiczny i polityczny delegacji a„Nie żyje wolna Rosja!"' Plagge wyrwał język w maju 1940 roku już się znaJazł w Oświęct
me.rykańskiej na sesję Rady Ministrów Spraw
żywemu człowiekowi„. Był to jeniec radziec· miu„. Bił i denuncjowa·ł Polaków„. Woził eyZagranici nych, Foster Dulles, który udzielił I
ki, którego 'Przedtem zbił na „ko~~et" os!karźo- klon„. Rabował i ikradł. Dziś zezrnaje w nie.o
pewnych rad w sprawie linii postępowania I
ny Buntrock„. Ty.eh s·trasznyich fa!któw jest nagamnej :polszczyźnie Jedyny spośród wszy•
przywódcy .,socjalistów" francuskich L. Blumnóstwo. Rzucają je w twarz oskarżonym st!kkh zbrodniarzy. Mówi oichym, urywa.riy·m
mowi i „socjalistycznemu" sekretarzowi COT
4wszyscy bez wyjątku świadkowie.
-głosem, co sekunda blednie i, oczywiście, wy/. Johaux ...
Taik wyglądały stosun!ki w osławionym o- piera <Się wszystkiego„. Nie wiedział, był 1Lmu4
Ta wizyta doradcy i podżegacza nie powinbozie, który „miewieściały" z wyglądu SS- szony„. Ale demaskują go świadkowie, opo•
n,.. :tziwić podzielonej na dwa obozy Francji.
owski „gentleman", nazwał sanatorium...
wiadając o biciu, doniesieniach, kradzieżach
J>rzecież jak mówi przysłowie „gdzie
i głos Breitwiesera <;oraz bardziej załamuje
dwóch (w Europie) się bije, tam trzeci faszy„ODBYTNICA SWIATA"
się i drży„. Siada zrezygnowainy z pow.roteap
ąta (amer'!'!tański)".
E. Tam.
na ławę„.
Kremer napisał w czasie swego rpobytu w
lt(Ć

i synonim zbrodni

Piekł."o

Ostatni .akt traged·i O'w·~c·m
Krew -

lorlury -

masowe morderstwa

(Od specjalnego wgslannika

----

Czy O U L chce być
oszukiwany?

Robotnlczeqo"J

I

Oświęcimiu
pamiętrnik,
wstrząsające szczegóły z

Grabner
u doru tłumaczka

Alice QrJowsky

Zaiste, dziwne są !osi\! koieje - powiedział
w swoim przemówieniu w pierwszym .._dniu
Jest łacińskie przysłowie: „Swiat chce być pr.ocesu prokurato·r Gacki, - że w tym &tairym
'.>s:.oiukiwany więc - oszukujmy („mundus Krakowie, w Muzeum Narodowym, w świąty
vult decipi - ergo decipiatur'').
ni ikultmry narodowej, rozg·rywa się ostatni akt
Przypomina mi się to przysłowie, w związ dramatu Oświęcimia. Bo Oświęcim - to syku z następującym wypadkiem: Mieszka so- nonim zbrodni, podeptania najprymitywniejbie w Łodzi peWien bogaty kupiec. Zajmuje szych praw człowieka.
wra:z z rodziną 2 pokoje z kuchnią, w któJest to prawda. Aby słowa proku-ratora
Gackiego nabrały odpowiedniej mocy, przyrych znajdują się pierwszorzędne meble po- toczmy ty·lko gar.ść nas.tępujących faktów.
niemieckie. Otóż te meble nabył sobie wy- Faikty te, opowiadane przez świadków, dziwźej Ws?;tomniany kupiec (właściciel hurtowni nie działały na bestie w ludzik.im ciele, zasiaWłókienniczej) płacąc według mnożnika 10 dające dziś na ławie oskarżonych. Liebehen~(właściwa wartość tych mebli wynosi około schel niewyraźnie się uśmiecha. Mandel wzruJ.>Ół miliona złotych). A zrobił to w ten spo- szała czasem ironicznie ramionami, a Aumeie·r
sób, że wYSUnął jako nabywcę swoją pasier- zry-wal się z miejsca, ochryple prosząc o głos,
bicę, która - z podobnych względów - figu- alby znów tłumaczyć i zaprzeczać... Ale fakty
ruje jako właścicielka mieszkania. Okazuje są faktami, tak samo, jak krew jest k-rwią„.
iię więc, ż~ dla władz figuruje jako głowa
ZBRODNIE, WOŁAJĄCE O POMSTĘ
rodziny 20-letnia dziewczyna, która jest
„Szczury ogryzały nie tylko trupy, ale i
,.."!ktomną. urzędniczką.!" U'rzędowi Likwida- chore i! mbiety, które jeszcze żyły„ - zeznała
c:;jnemu zwrócono uwagę (Z razy), że nabywcą. d ocent Uniwersytetu Jag 'ellot'1~kiego, Kowalczykowa. Ti.rsiące chorych zagłodzono na
meb!i jest k~J?ie~, a ni~ „urzędniczka'.'. któ- śmierć a resztę odesłano do „gazu". Swiara Jest wlasc~~e- n~ Jego ~trzyma~m, ale dek dr Kościuszkowa widziała potworne morkontrolerzy JaKos me mogli wykryc - Z derstwa, dokonywa.ne na matkach i noworod·
WIADOMYCH TYLKO IM PRZYCZYN, kto kach oraz zabijanie zasirzykami i wprost ło·
jest faktycznie nabywcą tych mebli: bogaty~ patami dzieci polskich z Zamojszczyzny„.
~mpiec, czy „urzędniczlta". I tak to się staW tej oTgii morderstw na , oddziałach ko·
ło, że bogaty kupiec nabył sobie tanio dro- biecych
i dziecięcych rej wodziły M<l!IldeI,
'Jie poniemiecke meble. Niisuwa się pytanie: godna jej po .. Jcnica, Teresa Brandt, oraz otyCzy na prawdę OUL chce być oszukiwany? la i stras zn- w swe j „krowi as tej", pozorn·3j
Pn:cują.cy inteligent.
apatii, Alice „von Orfowsky",
OD REDAKCJ::r
Mandel słucha zeznania z wyraźnym znu·
Ten skromny „kwiatek" nie jest, niestety. dzeniem, lecz „won Orlow.sky" forma.lnie kurczy się pod każdym słowem. To ohydne bab- ~osobniony.
sko, które dziś tak trwożliwie spogląda na
Adres kurca o którym mowa w liście „pra w.sz ystkich, chodziło ubrane w mundur SS. uc=ującego int.eligenta" jak też inne ciekawe
zbrojone w pistolet. z biczem w ręku, biło, ko·
historie podobnego rodza.ju są w poshdaniu pało, maltretowało więźniów i więźniarki„. za
naszej Redakcji. Byłoby bardzo pożyteczne, palenie papierosa „Orlowsky" biła na śmierć ...
gdyby kompetentn;, czynniki zainteresowały
.„Grabner za jednym zamachem „wykoń
;tj, tymi prawam:.
"Wł"
12 tysięcy jeńców radzieckich. „.Au·

w którym o.pisuje
tego, co tam widział·
Bezpośrednie wrazenie tego osobliwego „naukowca", grzebiącego się we wnętrznościach
żywych ludzi
i kairmiącego mikroby „bulio·
nem ludzikim", są wysoce chairalkterystycme.
Pod da1ą 2 września 1942 r. Kremer pisze w
tym pamiętniku:
„Po raz pierwszy byłem obecny przy tzw.
„Sonderaktion", tj. gazowaniu więźniów. W
porównaniu z tym piekło dantejskie jest ko-

medią".

8

września

'
„Her.r Doktor"

za.pisał:

„Dziś bylem
„muzułmanów",

przy tzw. „akcji specjalnej"'
tj. więźniów, nie zdolnych
do pracy z powodu osłabienia. Miał rację
oficer, który mi n,pwiedzial, że znajdujemy
się tu w „odbytnicy świata".

Ale Kremer s.am bynajmniej nie staracł się
od tej krwawej makabry. Ten „lekarz"
nie tylko prowadził doświadczenia na żywych
i martwych, ale również konfiskował przybyusunąć

łym więźniom
mydło

wa•rfościowe

i perfumy,

do Rzeszy.

artyikuły,

przesyłając

głównie

je swej rodzinie

JAK SIĘ ZACHOWUJĄ ZBRODNIARZE
Oskarżony

Muhs.feld odprowadzał transpor•
ly Żydów do komór gazowych. Kiedy mówi
się o nim w tratkcie procesu, jest wyirażnie z
tego zadowolony. Gra rolę gwiazdora fHmo•
wego: chętnie pozuje fotografom, uśmiecha si~
do publiczności. Mandel chę!Jnie i wesoło ro'.!:•
mawia ze swymi sąsiadami - Liebehensc:helem, Aumeiernm oraz Grabnerem ...
Frau „von Orlowsky" ożywia . się w przer•
wach. Jej otyła, „kxowiaista" twa<rz •t raci wyraz trwożliwego niepokoju, wyjmuje z kie·
szeni płaszcza jatkieś jedzenie i wesoło 'l'OZilllawiając z do~ć przy5tojną Dane, posila się
Dane z zaciekawie.n iem rozgląda się rpo sa!li..
A jedna!k za tą maJską udanej, bezczelinej
nonszalancji wyc zuwa się zwierzęcy strach J
bestialską nienawiść do wszystkiego, co otacza tych godnych przedstawicieli „herrenvolku" ... Do·s tatecznym jest spojrzeć na nerwowe
ruchy. na 5<pojrze.nia, rzucane z ukos.a i błys
kawiczn' ..: w kierun!ku sali, ławy 'ProkUJrart:orów, na stoły dla prasy„.
Mały szczegół:

apetyty

służą

wszystkim

W więzieniu ciągle domagają
RENEGACI NA ŁA Y'.'IE OSKARŻONYCH
się „repety". I tu „arystokraci" rywalfaują ze
Jest ich dwóch: Paul Szczurek, renegat z zwykłymi „unterfuehrerami". Podobno ManCho rzowa, hutnik z zawodu, Niemiec, przyna- del ponadto żądała coś lekkiego do czytania.
leżności państwowej polskiej, który w roku
DWÓC:M SCHUMACHERÓW
1940 wstąpił do SS. Szczurek - to ty:powy
prz ykład sadysty .
Zwyrodnialec, o niskim
Przestroga.„ Czy aby dla wszystkich?.„
czole, z lekka łysiejącej, nieforemnej głowie I wzrok mimowoli pada na pusty stół prasy
i spłaszczonym nosie. Siedzi dziś nierucho- anglosaskiej. Dziwnym zbiegiem oikoliczno·
mo na środkowej ław.ie, między ko-legami po ści, jeden z oskarżonych nosi nazwisko Schufachu, patrząc bezmyślnie na W6zystko i auto· machera. Może i jaki !krewniak tamtego, w
matycznie powstając z miejsca, gdy z ust k.ażdyrn razie - duchowo z tego samego pnia
ś wia d k ów pada jego nazwisiko.
Zatru dniony s i ę wywodzi. Obaj służyili w gestapo. Jest ni·
był w krematorium.
Ze specjalnym upodoba- Sik i i krępy, o byd lęcym w yrazie twarzy. Za·
niem znęcał się nad kobietami,
chowuje &ię dziś, jak automat, aipatycmy na
Drugi renegat - to blady, me wysoki, o wszystko, co się dzieje dookoła riego, Bił, zapociągłej twaorzy i st e rczących włosa.eh, mło· bijał, rnbował .i mordował, jak wszys.cy inni.„
dy jeszcze zu1pełnie człowiek. Siedzi tuż za Szkoda, że ci, którzy usiłuj'l podtrzymać inneko bietami. Wstaje niechętnie z miejsca, gdy go Schumachera, nie widzą jego imiennika 'Z
wy m ien i ają jego nazwisko. Wyraźnie stara si ę ławy oskarżonych, n' e słyszą krwawych dziezatuszować, nie zwracać na siebie uwa.gi, trzy jów tego zbira.
ma twarz uk rytą w dłoniach. Nazywa się
Bo międz y tym a tamtym je~t jedna tylko
Breitwi-eser. Pochodzi ze Lwowa, gdzie ukoń różni ca, ten już nie będzie Iajał możności ~r
czył prawo.
A wJęc ~e6't, raczaj b;ył prawni· dować, a tamtemu jeęz.cze .EJ\cq tę ~oso1l~<f§ł
·ki em.„
dać powtórni.e.
·
· ·~
zbrodniarzom.
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oślin

w odżywianiu

człowieka

Wszaik sam iru;tynk.t wska-zuje nam tę drogę. Na ten suty dodatek większość naszyeh wlo·
W razie cięższej choroby zarówno człowiek ścian i robotników rzadko może 11oble pozwo•
jak i zwierzęta „tracą a;petyt", tj, nie chcą lić. Ale dzięki tej przewadze pokarmów r .">Ś•
przyjmować pożyw.ienia. Wiemy również do· !innych nasza polska kuchnia
jest smaezna.
sikonale, że przy ciężkich, gorączkowych cho- Smaczną potrawą je6t ta, którą chętnie jada·
robach Lub zachorzeniach przewodu poikarmo· my, a jadamy chętnie to, co w danej cnwi.Jl
wego i wątroby pa.cjenci głodi\lją nieraz w jest naszemu ustrojowi potrzebl!le.
ciągu kilkuna\Stu dni, przyjmując jedynie klei·
JODł.OSPISY INNYCH NARODÓW
ki i kwaskowate napoje z owoców boga.tych
W kuchni francuskiej główną rolę odgryw witaminę C (cytryny, pomarańcze, porzecz- wają sałaty w rośillnie, których Franou21i mają
ki, żura.winy, maliny). Pochodzi to stąd, że nor wielki wybór. Porządnych i &.macznych zup
ma1lne trawienie I przyswajanie po<karmów jest Francuzi praiwie nie znają. Talk zwane zupy
zakłócone, a za!Potrzebowanie witamin (zwła· francuskie to marne I mdłe ikleikl. Mięsa uży·
szcza witaminy C) znacznie wzmożone.
wają Francuzi mało (rpół ku~częcia wy-.;tarcza
' NARODY I KUCHNIE
na całą rodzinę) i to przeważnie jadają ptacSposób odżywiania ma ogromny wpływ na two, ryby, kraby, krewetki, nie gardząc n Zdrowie, a nawet psychikę (stan duchowy) na- wet ślimakami i ża•bami. Królik jest „wielką"
rodu. Rodzaj i siposób przyrządzania pokar- FJwierzyną, a szynka i kieł.basa należą do dań
mów w jakimś kraju nazywamy w mowie po- wykwintnych. Zamiast swych kiepG'kich zup
tocznej „kuchnią" danego narodu, a ulubione· używają Francuzi przy dzien•nych posilka.::h
potrawy - „na.rodowymi" . Mówi się pawsze- wina, które pijają rozcieńczone podwójną ilo·
chnie, że „kuchnia" polska i małorosyj-;1<a jest kią wody. Nawet do najtańszego obiadu w
dobra i smaczna, francuska - lekka ! wy· porządnej jadłodajni otrzymuje się jako danie
racjonalny. sposób odżywiania.
kwintna, angieloska - ciężka i paskudna. ;\la obiadowe ćwierć litra wina. Na wety (deser)
NIERACJONALNE ODŻYWIANIE
Każdy
normalny czło ... iek lubi owoce. podstawie wła,snego doświadczenia mogę to zjada Francuz kawałek sera (mają ich sto k'.lkadziesiąt ·odmian) lub owoce. Do tego skromSzczecrólnie pożądają ich dzieci. Do piero dc- całkowicie potwierdzić.
POTRAWY POLSKIE
broby.t i pogoń za fałszywymi wzorami mody
nego obiadu zjada jednak Francuz duże ]ości
Zasadniczym daniem, bez którego nie mo- białego chleba. Ta „lekka" dieta czyni z Franzagranicznej, za „wykwintnym" pożyw'~nie_m,
µnenauczyła na.s psucia swych pokarmow i nie- żemy sobie wyobrazić naszego poli;kiego obia- cuza cz.łowieka ruchliwego, w~ołego,
racjonalnego odżywiania. Najbardziej niera~ du, jest smaczna zupa przyrządzana z jarzyn i ważnie o lotnej i błyskotliwej inteligencji, ale
jonalne odżywianie spotykamy wśród zamoz- włoszczyzn. Jeśli są nawet gotowane na mię nie lubiącego ciężkiej pracy i wysiłk:Jw finiejszej ludności wielkich mia:st, która hołdu E-ie (cżęściej zaś na k't>ściach), to mięso w nich zycznych.
Anglia była krajem bogatym, do którego
je wyłącznie poka.~mo m miąsnym i ~lee mym, odgrywa rolę · dodatku smakowego i okrasy.
a barszcz, ka1puśniak, chhdnik . u waza za po: Drugim - swego rodzaju „narodowym" da- przywożono na}le-psze mięso z Argentyny i
karmy „chamskie", wcdn;~te, m~ .lo pożywne i niem naszej kuchni są· gęste paipki roślinne Australii. masło - z Kanady i Danii, jaja tru.dnostrawne. Je·szcze dz iś - choć jU'ż rza- (bigosy, kasze, szpinaki, grochówki, tarte zie- z Belgii (a teraz z Polski) oraz najp'ękniejsze
clz'ej, niż to bywa.Io dawniej - uważa się mniaki), do których mięso pieczone lub sma- jarzyny z Francji i Holan'tł-ii. Mając na ilepowoce i zieleniny za najbardziej niebezpiecz- żone jest swego rodzaju sutszym dodatkiem sze z całego świata produkty, potrafią ie Annv i zakażony pok;irm, kotóry się jada z największymi ostrożnościal!li.
Jabłka,
grnszki,
winogrona obmywamy częstokroć przed zjedzeniem w przegotowanej wodzie, nie obmy\ warny jednak wędlin, se-rów i gailaTet mięs:
nych, choc iaż są one d oskonałymi. pożYwkam!
dla różnych zaraz.ków ohorobolworczych.
ID\'Wanie owoców mot ywujemy komecznosc1ą
Byliśmy gośćmi Komitetu Słowiańskie-I
Po defiladzie wojskowej - na Pl. .Czer•płókania z nich zarazków chorobotwórczy<;h.
Jest to pogląd w zasadzie słuszny, ale chcąc go ZSRR. I muszę stwierdzić, że gościnność i wony napłynęły fale różnobarwnych kolumn młbdzieży - pięknie to \vyglądało.
b yć konse-kwentnim należnlobv jssz<:.ze _sta: Komitetu była prawdziwie słowiańska ranniej obmywać wędliny, które tygodmanu przyjmowano nas serdecznie. Samo miasto A potem długi pochód ludności Moskwy l~ią czasem na ohvarcych slravanach na ryn- odrazu zrobiło na nas wrażenie imponujące robotników i inteligentów radzieckich, wzno
- szerokie, szerokie ulice, monumentalne szących entuzjnstyczne okrzyki na cześć
ku lub na pólkach sklepowyćh.
Całe szczęście, że nic każdy zarazek choro- gmachy, niezwykle ożywiony ruch uliczny swoich wodzów i pokojowej odbudowy
bątw_qrcz.Y.. potk~ięty przez nas wywołuje . za- pieszy i kołowy. Oczywiście nie sposób ZSRR.
.
katncj' clforobę. Gdyby ta•k bylo, to naiw1ęk tu nie wspomnieć o metrze moskiewskim. ~ Aktualne zagadnienia odbudowy Związszą zapadalność na choroby i śmiertelno.ść p~ Każda z 52 stacji metra jest swoistym arcy ku Radzieckiego obrazuje urządzona estewinniśmy spotkać wśród lekarzy, obsługi s_zp1- dziełem sztuki.
Ale na szczególną uwagę tycznie wystawa ,którą szczegółowo zwietalnej i aptekarzy. Tymczasem tak me iest. zasługują dwie stacje zbudowane podczas dziliśmy„ Interesujące są cyfr.y mówiące
„SKARBNICE BRUDU"
wojny w 1943 i 1944 r. ( ! ) - stacje im. o rozmachu rozbudowy. W ciągu bieżącej
Największą „skarbnicą" brudu i wszelkich Partyzantów i im. Kaganowicza. Czyż te pięciolatki plan przewiduje budowę 5.900
zarazków są banknoty papierowe, które tros- stacje nie są symbolem odbudowy, rozbu- przedsiębiorstw, czyli 3 przedsiębiorstwa
kliwie pielęgnujemy w nigdy nie mytych port- dowy ~ siły . z:viązku Radzieckiego?
dzien?i~ ~
• ,
.
.
_
felach i portmonetkach. Ale i brudne bainknoKazdy dzren pobytu dostarczał nam noMrehsmy moznosć zwiedzenia wytwórm
ty nie szkodzą nam bardzo i szkodliwszy jest wych ciekawych spostrzeżeń, nowych dowo samoch9dów im. Stalina - ZIS - jedną
raczej ich „niedobór" niż „.nadmiar". Nie lękaj
my się przeto szkodliwych zarazków na po- dó~ żywoti:o~ci i mocy państwa zwycię- z. n:i-jwiększych„ Prac;ij.e tu 25.0~0 ro~ot„
.
mkow. OIJ:>rzymia kuzm~ wyposazon.a łest
karmach roślinnych. Jaik stwierdził dr H. Much skiego socJahz~u., .
W ~rzede?m~ . ~więta RewolucJi Li~to- w hydr_ai:hczne mło~y. Wielka odlewma J~~t
żywych roślin nie można zakazić np. zarazkami gruźlicy, albowiem zarazki te po wstrzyk- pa~oweJ ~wiedz1hs~y Ma~1zoleum .Lemna. całkoyncie zm~ch~mzowana. Przyglądallsnięciu do tkanek rośliny zostają tam szybko Kazde sformuło~a;me bę~zre frazese,m w~- my się montazowr nowoczesny~h s'.'lmocho·
bee na~ał~ mysh, ~czuc, wzruszen, kto- dow osobowych typu „ZI~ 110 . Niezwykle
tniszczone.
CO MÓWI DIETETYKA?
ryc?- dos':"la~czył kazdy z nas, ~~trząc. W• s~ybko, b? systemen: ta~~owym odbywa
Dziś w· nauce
o racjonalnym odżywiani<u obhcze ~elk1ego ,Wodza Re.w~lUcJi, gem:l;l- się z;iontaz samo~.~odow cręzarowyc~ - co
{dietetyce) nie mówi się wylączni-e o białk~, nego Tworcy panstwa SOCJahzmu. Lemn 5 imnut „schodzi gotowy samochod.
tłuszczach i węglowodanach, lecz zaznacza się żyje. żyje w ludziach Związku Radzieckie'Robotnicy korzystają ze wszelkiego rowyraźnie ,iż pożywienie musi zawierać odpo- go, żyje w zwycięstwach i
osiągnięciach, dzaju urządzeń socjalnych. Fabryka ma
wiednią ilość 'soli mineralnych,
bez których żyje w potędze ZSRR.
własne sanatorium, piękny żłobek, przed·
występują
zaburzenia „głodu mineralnego"
0 tej potędze, imponującej sile Związku szkole, własną. poradnię lekarską.; 250 Ieoraz uzupełniających składników pokarmo- Radzieckiego, świadczyła wspaniała parada karzy fabryczn~·ch czuwa nad zdrowiem
wych, wśród których najważniejszą rolę od- w dniu 7 listopada. Na Placu Czerwonym robotnika.
grywają witaminy.
Pokarmy zwierzęcego po- oglądaliśmy z trybun olbrzymią rewię sił
Zadzi"lłil nas rozmach pracy lruJturalnochodzenia mogą nam w zupełności, a nawet 71brojnych ZSRR. Piesze i zmotoryzowane oświat..owej, siedliskiem które.i jest wielki
w nadmiarze, dostarczyć białka i tłuszczów, oddziały Armii Czerwonej przedefilowały klub - świetlica. Istnieje biblioteka cenale są ubogie w węglowodany, których musi. my spożywał czte.ry razy więcej niż białek; przed l\fauzol'eum Lenina, przed przedsta- tralna - fabryczna i szereg bibliotek odwicielami rządu radzieckiego i partii bol- działowych. Fabryka posiada własny teatr
uboższe sa również w sole mineralne, zwłasz
cza waipti, -potas i krzemionkę, oraz uzupełnia szewickiej. Przedefilowały słynne „ta.czan- z dużą sceną obrotową.. W teatrze tym
„katiusze" i setki czołgów, których występują kilka razy w tygodniu artyści
jące składniki pokarmowe, których wytwórnią ki",
moc uderzenia poznał na własnej skórze scen moskiewskich 1 (gdyby tak i w na·
eą w pierwszym rzędzie organizmy roślinne.
szych świetlicach p okazali się ~r~yści łódzNależy pamiętać, że chociarż pokarmy ro- wróg ni~miecki.
N a uwagę zasługuje fakt, że można by- cy!), zespoły fabryczne, wyswietlane są
. ślinne są na ogół uboższe w bial•ko niż pok.ar. my zwierzęce, to jedncrk usitrój nasz leipiej i ło zobaczyć motory \vyłącznie sowieckie też najnowsze filmy. Przed naszą delegaąją
dokładniej wykorzystuje białko roślinne, gdy typu ZIS, Jarosławskich Zakładów i GAZ wystąpiły tu w repertuarze pieśni ludowych
ze spożytego białka zwierzęcego znaczna (fabryka im. Gorkiego).
2 robotnice i 1 robotnik - wszyscy obda·
. część nie zostaje zużyta do odbudowy tkanek
Jarzyny i owoce, jaiko świeży pokarm ro"Alinny, są koniecznym uzupełnieniem naszego
codziennego pożywienia. Niezależnie od rodzaju naszego podstawowego pożywienia czy będzie się ono składało z mięsa i prodi\liktów mlecznych, czy z chleba, grochu i produktów mącznych - musimy spożywać co pewien
czas pokarmy ze świeżych, soczystych roślin.
Przyczym ci, którzy jadają pokarmy mięsne,
potrzebują większej różnorodności jarzyn, owoców i przy~raw roślinnych, niż wegetadanie (jarosze). Ludów wyłącznie mięsożemych,
mog'!cych się obywać bez zielenin, na świecie,
nie ma.
To samo robią nasi wieśniacy, dla których
mięso jest rarytasem, jatlanym jcdyn'e w czasie uroczystości. Podstawowym pożywieniem
naszego wieśniaka są ziarna roślin w postaci
chleba, klu•sek, kaszy, grochu, fasoli, a jedna>k
i to pożywienie uzupełnia on zawsze polewkami z zielonych roślin: szczawiu, kapusty,
buraków. Sam instynkt dyktuje człowiekowi

0

glicy w genialny sp-0sób „paskudzić". Ich zupy -to obrzydliwe klajstry, których chętnie
unikaj4, a jarzyny są paskudnie wygotowane
i bez emaku. Podstawą d·wu głównych P'Osił
ków dziennych Ang!ike jest mięso (hsfsztyk,
rozbef ,l<ub pieczeń), przymldzone bez smaku i
przyprawiane na &tole różnymi sosami z „flałizeczek",
Dzięki rozpowszechnieniu różnych
sportów pozornie znosi Anglik debr.ie to c 'ęż
kie pożywienie, które go czyni oeiężałym i
niezbyt „lo·tnym". Nie mają oni wesołości i
dowcipu Francuzów ora21 terope-ra:nent.i i zdo:.
ności Poolaków.
Angiel&ki mechanik, obsłu11u·
jący precyzyjną 1naszynę, s.taje się beziadny,
gdy go postawić przy innym typie maszyny,
a polski majster ba·rdzo się łatwo ;m:ystoso•
wuje do nowych wynalazków. D\d :e go na·
szych robotników zagranicą bardzo cenią I sza•
nuje. Patrząc na dobrze odżywionych l wy~
sportowanych Anglików, motnaby 14qc!zic ±e
s1 wydajniejsi w pracy, n!ż nasz - często :iie·
dożywiony i mizerny robotnik poi-ski. A ty:'ll~
czasem c:o mówi najnowsza (z m;ija br.) staty•
Sotyika wydajności pra>y górnikówr
Wydajność dzienna wydobycia w,gla wy•
nosiła w maju 1947 r.:
1.682 kilogramy
w Polsce
w Angltl
1.440
"
w Francji
959
"
Do tego należy dodać, że w Anglii f Ameryce Północnej jest bardzo rozpo~zech!11;:,ny
katar I wrzód żołądka oraz jest najwię~~za
śmiertelność z powodu raka.
Nie zazdrośćmy przeto 1mi zdrowia, ani
„ku<:hni" Anglikom. Pozostańmy rpn:y naszeJ
polskiej kuchni, w której przewagę mają oo•
karmy roślinne, a mięs.o bywa dodatkie;n i o•
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Wrażenia

z podróży do Moskwy
rzeni wyjątkowo pięknymi głosami. Fabry·
ka ZIS posiada też swoją drużynę sportową
„Torpedo", którą w roku ubiegłym oglą.
daliśmy na boisku łódzkim.
Ta fabryka - kolos - jest wzorowo
zorganizowana i ciągle jeszcze rozbudowuje
się.

Również i wieś radziecka leczy zadane
przez wojnę rany. Przekonaliśmy się o tym • .
zwiedzając niewielki kołchoz „Kłos" poło·
żony o 70 km. od Moskwy, a po drodze po„
dziwialiśmy słynny kanał Wołga Mos·
kwa.
.
Ale nie tylko gospodarczo dźwiga się
ZSRR. W zachwyt wprawiają osiągnięcia
kulturalne ---:- upowszechnienie kultury, podobnego zJawiska w tych rozmiarach co
w ZSRR nie ma w żadnym kraju.
Byliśmy w szeregu teatrów moskiewskich _ Moskiewskim Teatrze Artystycznym, t. Z\Y. MChA-cie, w Wielkim Teatrze,
CDKA, w teatrze komsomolskim i ogrom·
nie ciekawym teatrze kukiełkowym Obraz·
cowa.
Wszędzie dobry reper.war, wysoki
poziom gry scenicznej, doskonała reżyseria,
piękne dekoracje. Publiczność moskiewska
tłumnie zalegająca salę _ jest ocrromnie
teatralna" reaguje bardzo żywo "'
" Z
t
d . k' • . r, ·
.
, , ar ys ami, r8: ziec u;m. mre ismy moznosc zapozn~c _się u mmistra Mołotowa.;
podczas przyJęcra, urz.ądzoneg? dla kor.-p~su dyplomaty?znego 1 Z8;gram~z1;1ych %0·
sci. Występowa~i tam .znan~ artysc~ so~ec·
cy -: Kozłowski, Lemieszynska, MrchaJłow„
Dawrd?wa'. ~oryse~ko'. .
•
. Zwiedzrhsm~ .rowmez m~zea moskiewsk1e - Kreml I Jego ~spamał~ bogactwa
- pałace ·z XIV, XV, l X:~ wieku ..Zabytkowe e~sponaty o wysok1eJ wartośc~ arty·
styczneJ przechowywane są starannie. Ty·
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S'dY Obywatelsk1·e

~t;r~~s~~~~
~~;órniedopałków"· zatruwa częZaletą :pokarmów mięsnych jest fakt, że

lJ,f

zawierają
zazwyczaj znaczne ilości tłuszczu.
dającego przy spalaniu w ustroju znaczne iló·
ści ciepła (dwa razy więcej niż węglowodany
białka),
co ma ważne znaczenie dla mieszkaiiców północy, zwłaszcza w okresie zimy.
f'oza tym są one na ogół szybciej strawne niż
l'
bogate w tłuszcz i biahko nasiona roś !Il
·. (groch, bób, soczewica, soja) ade to trawienie
i

odbywa się dobrze tylko przy jednoczesnym
spożywaniu jatzyn i owoców.

ZNACZENIE POSTU
Zjawisko to tłumaczy nam wprowadzoną
1ako na1kaz religijny instytucję postu, tj. bądź
ca~kowitego pow.strzymania si.ę od pokarmów
-{np. u mahometan) bądź tylko od poka·rmów
ł tłuszczów z,wierzęcych.
Celem postu jest
umożliwienie ustrojowi oczyszczenia się l uwolnienfa od szkodJJwych produktów przemianagromadzających się wskUltek
111iewł11.<iciweao.

.iednostronneao

odżvwiania.

W styczn1·u powstan·1e r"ch sto na teren;e Polski·

Pisaliśmy już o Sądach Obywatelskich, któ- dla

re powołane zostały dekretem, obowiązują·ym
już od roku.
Sądy Obywatelskie odciążą w znacznym sto
pniu Sądy Grodzkie, rozpatrywać bowiem będą
drobniejsze spory cywilne i karne przy udziale czynnika społecznego.
Jak się dowiadujemy, w styczniu nastąpi
w całym kraju wybór ławników i sędziów do
Sądów Obywatelskich spośród kandydatów,
przedstawionych przez Rady Narodowe Mi.ejskie. Orzeczenia Sądów Obywatelskich będą
miały pełną moc prawną i wyroki będą wydawane w Imieniu Rzeczypospolitej. Pro-;edura
w tych sądach będzie tak uproszczona, że pozwy będą mogły być podawane nawet ustnie.
W całym kraju o?ecnie 1;1'.uchomio~yc~ będzie 100 takich sadow w roznych dz1eln1ca<:h

I

ny -materii,

roznoczną
dziala~1·nos·
c·
r
i
różnorodnych środowisk
społecznych
ludności wiejskiej. robotnicze] i inteligencji.

W naszym województwie po przedyskutowaniu zebranych przez czynniki sądowe i oby
watelskie materiałów, przekazany~h Ministerstwu Sprawiedliwości, będzie uruchomionych
kilka Sądów Obywatelskich, które wykażą,
czy eksperyment jest słuszny. Pierwszy taki
Sąd powstanie w gminie Bartoszewice w powiecie brzezińskim, 0 raz w powiecie radom-

t .

s~ące, tysi~ce lu~zi mają. możność obejrz~~

ma, sk•~t·bo~, · ktore ,ongis były własnością
carow i moznowładcow .
Nie sposób opisać wszystkie wrażenia
z naszego pobytu w Moskwie - jest ich
zbyt wiele. A przecież zwiedziliśmy i to pobieżnie tyljm stolicę tego wielkiego kraju,
Wszystko, co widzieliśmy świadczy o niespożytej sile ZSRR naszego sprzymie·
rzeńca ostoi pokoju.
Krótki pobyt - zetknięcie się z ludźmi
radzieckimi - robotnikami, inżynierami, 
kołchoźnikami i artystami, przekonało nas
naocznie, że idea braterstwa narodów sło-;
wiańskich jebt codzienną treścią pracy bu-;
downiczych państwa socjalistycznego.

DALSZE TRANSPORTY ZBOZA
RADZIECXIEGO
W

myśl

umowy polsko-radzieckiej do kraju
dalsze transporty zboża, które ilo•
Oddanie w ręce czynnika społe-;znego naj- ścią swą, powa.ź::?ie przekroczyły przewidywa·
bardziej powszechnych spraw jest doniosłym ny plan dostaw.
wydarzeniem wychowawczym. Ważna rola Są
Na dzień 30. 11. b. r. zanotowano ogółem
dów Obywatelskich wymaga, by na sędziów
i ławników wybrano ludzi, którzy mimo braku prżybycle na graniczne stacje polskie w .Jawykształcenia prawniczego posiadają wysokie ~rf1zl n!~, . Przemyślu, T~<"espolu I inne 12.565
- .' ~
walorv moralne, umysłowe i spoleczne.
szczańskim.

napływają
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Krajowa
Narada
Kolejarzy
wzywa og61 pracownik6w PKP do akcii wsp61zawodnictwa

W dirugiirn dniu Óbrąd OEJólnokrajowej Na·
r.:d!" Ko·l~jany d}'1iikutowaino nad zagadnie·
mem W1Spolzawo·d:n1c•t wa pracy w kolejnictw.ie
aa podstawie tez zawair.tych w referatach oraz
ll'a pod1ta:wie właisnych do.świadczeń.
Kilkudzieaięc\.u delegatów rn. I~. Siadaik z
OOKP. Pl;lznari, Pr·Ufl1zyns\ld z Wa-ruawy, Chmie
leW~l z~ Sz.:;zecina, Riuidolf z K/Jitowk pod·
lu'~~lafo'. ze me_ mil t11,~iego d~lału Ptil'CY w ko·
leJmctw1e, gdzie wspołza.WQdnictwQ nie było·
by mo'i;Hwe.
Dyreikitor deipairtame.ntu mechall'!kznego Mi•n i·
st~rstwa Komunikacji Mfodeokii ~bwie.rdził
te dzięki dotychcza~owym, niedost~tecwhi je'.
s~cze rozpra;~wwym premiom już podni0$ła
51ę wydainosc pracy o 30 proce.nt. Mówca u·
wiaiia za najzu1Peł1n'iej mQ'i!iwę w WWliku pod·
jęci.a współ;zawodniclwa zwiększenie t-ej wy·
cłajnoścl o d111lsie 25 iprocent.
O rpęłnych możliwościach w~1pół?:11wo#i•nic·
twa pracy w słuźble dnigowaj mówił m. in.
11J12, Pn:ed1peł\$1k.i - dy•niktor dP..p 1rtame•11tu od·
Q.uoowy.
Mówca · . podkreś.Ja, że stos-0 wąn ie specjail·
ay<:h prenm przy pr,rnkuwa·~iu torów w dy·
r~k<:ji ka1towiC1kiej i krnlkowGJkiej, &tasowanie
ttawek akordowych 'PIZY rozbiórce Dw-o<rca
eiłównego w Wą•I\52.awie i
przy ocl-budowle
inosru w Szcze<:inie, pozwoliło podnieść zaroibk! pracowni<:ze często ponad 100 pro.cent.
Ltczne były wy&t<Jipienia wzywające zgro·
n:adzo1111'.ch do 1:-Po.wszedmienia ws,półzawod·
rnctwa l prze•poien ia cał!lj ma6y kolejairskiej
świadomością, że kolejnictwo win<no p·okonać
w wyścigu p1ra-cowników i :roibo1miików iruiyich

.

pl":emysłów.

W5pólzawodni<:twa P'racy, us·prawnienia ząo'Pa·
trzenia m.atetiałowego i nar;i~d:z:lowego, UlilPra·
wnienia sy-s·temu premii i .n ag•ród oira.z opracowa.nia m!fm1!1ków p1racy wląkszych 0 1b iekt6w
kniejowych, .tiłutb 1 dyrelkeji.
Na;rada odwołuje 6ię do świadomości kla·
sowej i 11mc.zucia pa:triotyc~n-ego ogóbu kole·
jan~y, by wziąli 6'lieroki u.dzi~ł w r<nwoju ma·
sowego ruchu współzawodnictwa pra-cy. D.o·
tychczą,-sowe osiągnięcia kolejlTlicbwa,
~tó.re
µ...,i

_
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Helena
CA-

zawdzi~zamy
ofiarnej pracy kolejarza po!·
skie-go, dają gwaorancję, że wsp6łtawodnictwo
pr-a cy na P;KP poiwoli 111a da lsze usprawnie-nie
prl!JCy :kolejnictwa.
'
Na.ra-da wzywa wsa:yfitkie Zarządy Oikręg-0·
we ZZK, Za1rz~y Kół i Sekcje Fachowe, by
ispirawę rozwoju wsoi:'11lzawodnictwa 'Uczyniły
czgłowym zadaniem swojej pracy pod hasłem:
„PRZEZ WSPół..ZA WODNICTWO ~RACY
DO POPRAWY BYTU I ODBUDOWY P~P".

Kijeńska - Dobkiewiczowa

laureatką

nagrody muzycznej m.

Dnia 10 grudnia rb. pod przewodnictwem
o.b. wiceprezydenta miasta Eugenitl5Zll Ajnenkiela odbyło s1ię posiedzenie komitetu Nagro·
dy Muzycznej m. Łodrei.
W po;;iedzeni·U udzia.ł wzięli: ob, Bugeniusz
Aj.nenkiel - wicepre2ydent miasita, ob. Ed·
waird Andrzejak - przewodnic-zący M. R. N.,
ob. Mieczf6ław Drohner - delega1t Zwią7-ku
Zawodowego Muzyików, o•b. Roman Iży;kowiski
- delegat Związku Zaw. Muzyków, ob. Julian
Jagodziński przewodniczący WydzLafo Kul·
tury i Sztuiki, ob. Ludwik Piotrowski - naoezel·
nik Wydział-u Kultury i Sztuki, ob, prof. Mar·
celi Poip-ławski - delega1t Związku Kom.pozytorów, ob. prof. Władysław Racz.kowski - dele·
gat Związku Kompozytorów, ob. rektor Kazi·

Łodzi

•

Przemysł

obuwiany

wyko11ał

w ciQgu 11-lu mi

walczy o

Kto pierwszy?

*

•

Należy usprawnić prace 'Sądów Współzawodnictwa
Nowe zadania dla

----

KOWALSKI
Wybamcie naszą otwartą szezerość w
ocenie Waszego wiersza. Napisaliście go
wcale nieźle, ale tak, ja.khy mógł pi!!l!i chyba wcale nie cdowiek pncy. Csyi dla rolnika ziemia w Jesieni jest „runutm\ wdową"?
Dla robotnika tymbardziej nie.
Dla jednego i drugi«o, Jłlllień jest okre•
sem intensywnej pracy, a nie melancholijnych weskhnień, (ostatnfo slowa wienza, ma
jące dodać otuchy, nie zmieniają wcale zasadniczego motywu) licujących z 1u·:::ciyciamt
jakiejś rozczarowanej panienki, lub przeży
wającego okres „weltszmercu" młodeg-0 ,,sztu
baka".
Prns·i my nie naiać się m~ trochę
zbyt ostrymi słowami - a. t~'lko uwi;,.inie nad
nimi się zastanowić i pisać łnacieJ, Jepief I
prawdziwiej.

mie.rz Siikorfki - deleqait Pań~twowej Wyż·
szej Szkoły Muzycznej, ob. dr 'Wincenty To·
maiszewicz - deJegait P.rezyidiilllm M.R.N.
Po uzaudnieniu zgło6zonej kandydatury
Komitet jednogłośnie uchwa.lił przymać w ro·
ku bieżqcym Nagrodę Muzyczną m. Łodzi ob. PRAK'l'YKANT WARSZTATÓW ELfi:KTRO·
TECHNICZNYCH PKP WIDZEW
Helenie KJjeńsldej · Dobkiewiczowef, proirektorowi Pań-stwowej Wyż;;zej Szko-ły Muzycznej
O ile według zmienionej ustawY praktyka
w Łodzi, za dlugoletnią i wydajną działalność Wasza ma się skończyć w lutym 1948 r., to
w dziedzinie krzewienia kuHury muzy,cznej na
na.pewno Dyrekcja Kolei do ustawy tej się za•
terenie na-szego mi~ta.
stosuje.
'Wręczenie nagrndy Laureatce o·dbędzie się
na urnczystym po1;iedzeniu Miejskiej Rady
w :;;prR.wie przydziału węgla. dla młodzie·
Narodowej w dn•i u 19 s•t ycznia 1948 roku, tj.
ży radzimy zwrócili się do zarządu miejS'co•
w dniu Swięta Oswobodzenia m. Łodzi sipod
wego koła ZWM.
okuipacji n.ierrt!e<:kiej.

Wyniki dysik'llsji zr.eaismno,wał wic~rze
ZZK, tow. Zuikows1ld.
W ;vyniku obrad :zgr"Omadzll!Ili jedoogfoś·
nde, wsród gorących oklasków przyjęli rero·
W myśl zarządzenia C.Z.P.Wł. z dnia 27. 10. wa.gę, że ilość przodowników dochodzi juq; w
tucję, ik:.tó:ra wzywa ponad 350-tyisięczną ma·
br. n11Ieży powołać we wszystkich zai'k ladach poszczególnych zakładach do se·tek, a współ·
Ją ~ol.ejarzy polskich
do natyichmiastowego pracy, podległych C.Z.P.Wł., Sądy Ws,półza, zawodnictwo w ogóle objęło wiele tysięcy pra
P?dJęc1a W;>Półzawodni<::twa pracy
w k.a<lej· wodnictwa, które ustaliłyby protolkólamie, ja· cujących. Trzeba uważnie, cierjpliwie i bez·
lllCtwle, ktorą zamieszczamy poniżej:
cy przodownicy każdego mie!iiąca zasługują &tmnnie radzić nad wyłowieniem z setek kan·
na wyróżnienie materialne i moralne. Spra· dydaitu.r tylko dziewięciu przodowników, kttóREZOLUCJA
wa jest bardzo waina. Należy wziąć pod u- rzy najbardziej zash1żyliby 111a wyorómie.ni~.
, m w_ , . . . . . . . , , . _
Obrady Krajowej Narady Koleja·IZy, po·
~więcone sprawie
'111'6półzawodn!ctwa praoey,
~alkońayły się wc:i:oraj pTzyjęciem rero[ucjd.
Po omówieniu 09óilino'P.airodowego macze!lia wsip6ł'lawodm.ictwa iprący, Te-zolu,cja stwier·
aięcy
!ka, że:
·
W
końcu
listopada
pai1stwowy
przemysł
białoskórnicza w Chojnowie wy
Garbarnia
- Podnieść sto:pę żydową kolejarza można
tyllk~ ~-ragą .zwiększe'llia wydćlljności p'ra-cy i obuwiany wykonał roczny plan produkcji w k1małi! w dniu 29 !i-stopada rb. roczny plan
produkcji w 114,7 proc. wytwarzając 18.g.30
obniżen~a kosztów eks;ploaitacji i remontu ta- 101,3 procentach.
Produkcja tegoroczna osiągnęła w tym cza ro kw. skór rękawic:znlezy-::h.
boru. . Rucli wi;póhdwodnjctwa łączy klasę
robo11mcui, ponieważ służy jej celom. Dlate- sie 5.672.000 par obuwia wobec zapl4nowaW tym sainym ,dn.iu VfY!fOnała roqny plan
go . winien s:tać się ipodstaw<>wą Sipó }nią jed· nych na przeciąg całego roku 5.600.000 par, produkcji garbarnia białoskórnicza w świd·
Warto
przypomnieć,
że
w
ciągu
całego
1946
nohtego fron~u iklasy robotniczej.
. !Dla ułatwioola roiwoju ruchu współzawod· roku fabryki obuwia wyprodukowały 5.032.600 nicy, osiągając liczbę 32.000 m kw. wyprodu
kowanych skór rękawiczm ~zych.
·
mot~a pracy na PKP konieczne jest uspraw· par obuwia.
ntlenie syistellliU płac. W tym cel.u należy:
t) Przeipra1 cowa.ć isibnieją'Cy n!! PKP sys·tem
!PT~miowy tak, aże1by wzros't wyidajno·
śc1 pra-cy. by! na1leżycie wyin.aigri!!diany.
'l) Naae:zy dązyc do uz·ad-eilllieinia za.robków
każdego pr.aicowm.i!k,a
od jego wła~mej
· .pracy i pracy możliwie najilllil1iejszego
W PZPB Nr 1 we współzawodnlc-, pierwsze miejsce zajął St. Dybała (161,'7
zespo 1łu ws,pó~pracownitków.
twie „szóstek" pierwsze miejsca uzy- proc,), a na „czwórkach": Edward Cho3) Sysitem premiowy mul!;i być dosta.tecrz·
skały: Anna Bamus (161 proc.), . Irena lewa (148,5 proc.) I Leokadia Jurkow·
nie przejrzysty i umożili.wiający oblicze·
Wójcik (151,2 proc.), i Józefa Krzyża- 11ka (146,'7 proc.). We współzawodnlc·
tnie zarobku przez pracoW1I1itka w zależ·
mości od zwiębze•nia procentu wylkona·
nillok (147,8 proc.). Czesław Grzelak u- twie zespołowym wyprzedził Grzelak
mia normy.
~yskał 146,1 proc., a Genowefa Mall- (138,6 proc.) Bogdańskiego (137,9 proc.),
N~grody za najlepsze wynilk:i pracy poW>in11zewska (143 proc.). Na „czwórkach" ii. Pacholak (135,'7 proc.) Mankuta (134,8
liy być ustaJ.o·n e i przydzieiJone prze:z admini·
pierwsze miejsca uzyskały: Władysława proc.).
11traicję w tpOITO'Zumieniu z ZZtK.
Woźniak (148,9 proc.) i Kazimiera MarW PZPB Nr '7 w tkalni („czwórki")
. Celem zwięks.zenia wpływiu ogó.łu pr·acowozak (142,1 proc.). We współzawodnlc- pierwsze miejsca zaj~ł Franciszek Korok6w na jakość i ilo·ść wyko1nywamej pir acy,
twie zespołowym wyprzedził Stolarz pacz (162,9 proc.), a drugie Stanisława
należy Wlp•rowadzić we wszystkich jed111osobkaoeh
Stefan (112,6 proc.) Stolarza Zygmunta Leszczyńska (161,2 proc.). W przędza.I·
PKP'. w zad~ości od rodzaju służby, zwoły
{110 proc.), Skonka (124,1 proc.) Jabłoń- ni ('780 wrzecion) pierwsze miejsca zaw>alllle lllairad warsztatowych, trakcyj-nych, rusldego (118,'7 proc.), a Kibler (111,9 proc.) lęły: Władysława Jochim (152,'7 proc.) i
chowyich, clrogowyoh i~d. W naradach tych
Engla (100,2 proc.).
Władysława Baryła (149,8 proc.).
winni brać u<lział oprócz dainego zespołu praCOWIIlików, przedstawideJ.e admiillistracji
W przędzalni cienkoprzędnej bezape
W pżPB Nr 9 wyróżniły się w przęZZK.
Jacyjnie pierwsze miejsce n.jęła Bro- dzalni (3 strony) Krystyna Grygielska
Narada przyjmuje z wz.na1Jl1iem rzapowiedż /
nisława Switoniak (192,5 proc.). Maria (183,8 proc.) I Zofia Kulczyńska (142
!Przedistawideili Miillistemtwa Komunriikaqji u·
Oubis uzyskała 1'73,2 proc., a Zofia Ko- proc.), a w tkalni („Hóstki"): stanisła
dzielarnia jaik: na.jsze-rsze,go poparcia ruchowi
tlarek 1'70,4 proc. W przędzalni odpad- wa Kubik (188,5 proc.), Feliksa Pakulkowej uzyskał Ignacy Nowacld 1'78,4 ~ka (166,1 proc.) I Teodorta Dzięcielska
proc., a Józef Wachecki 1'70 proc,
(162,9 proc.).
Przemysł wełniany
W PZPB Nr _2 w przędzalni, wśród
w PZPB Nr H wyróżniły slę: Anna
pierwszeństwo
PfZądek ob~~gUJl\CY_Ch cztery strony, ~włątkiewicz (151, proc.) I Helena ZawiWe współzawodnictwie tkaczy pracujących
p1erwsze nueJsce za.Jęła _Maria Adamu- 4lak (804 WTZ. _ 141 proc.).
ijfak (13'7 ,6 proc.), a wśrod prządek ob.
.
11a dwóch kro-sna'ch kortowych w PZPW nr 1
dugujących trzy strony - Weronika
W PZPB Nr 16, w przędzalni (cztepierwsze miejsca zajęły: Zofia Frankowska
Wudarska (142,9 proc.). W tkalni uzy- ry strony), na czoło wysunęły się: Fran
p52,7 proc.) i Irena Karbowska (150,5 proc.).
~kał Bronisław Ciula na. sześciu kros- oiszka Jaguszewska (165,1 proc.), Zofia
W PZPW Nr 2 czołowe miejsca zajęli: Zdzi
11ach 102 proc. Na „czwórkach" osią Stolecka (15'7,9 proc.) I Aurelia Lisowsław Frątkiewicz (160 proc.), Bernard Wajni;ka (15'7,5 proc.).
gnęły: Halina Sobieraj (125,8 proc.) i
gertner (159,6 proc.), TadeuS'z Karliński (155,7
W PZPB w Pabianicach w tkalni
[rena
Kucharska
(122,8
proc.).
proc.) i Franciszek Pilarski (153,8 proc.).
W PZPB Nr 4 wykonała tkaczka Jó- („czwórki") wyr-óżniły się: · Anna PaluW PZPW Nr 3 wyróżnili się: Hieronim
iefa Wróbel (ósemki automatyczne) swo czewska (15'7,2 proc.), Tadeusz GtabowWalczak (145,8 proc.), Bolesław Sobala 045,8
(155,8 proQ.), Kunegunda Cieślak
ją ńormę w 154,6 proc., a Piotr Zabo- ski
proc.) i Władysław Jóźwiak (141,6 proc.), a w
rowski („czwórki") w 151,9 proc. W (151,9 proc). i Antonina Kurzawska (150,'7
PZPW Nr 35: Franciszek $piewh1.ski (15~,9
W przędzalni (3 strony) plerwprzędzalni (3 strony) pierwsze miejsca za proc.)
proc.), Wojciech Raczyński (149,4 proc.) i -Jan
lęły: Józefa Marciniak I Daniela Lang- •ze miejsca zajęły: Władysława SzmytStaszews1d (141,5 proć.).
ka (168,4 proc.) i Stefania Wajerowicz
ner (po 148 proc.).
W PZPB Nr 6 w przędzalni odzna- (159 proc.).
czyły się:
Wiktoria Strumiłło (169,9
W PZPB w Żgłerzu w pnędzalnl (3
proc.), Janina Łuszczyńska (166,9 proc.), drony) wyróżniły się: Francl!lzka Koło
6 grudnia we współzawodnictwie między
.Józefa Michalak (148,9 proc.), Kazimie- dziejczyk (160 proc.), Ewa Ulewicz
fabrycznym w przemyśle bawełnianym pierw
ra Pazik (142,6 proo.) i Irena Dubel (151,6 proc.) l Helena Wałęsińska (145,3
sze miejsce zajęły PZPB w Pabianicach wY{140,3 proc,). W tkalni (na „szóstkach") proc.),
konując zadanie dzienne w przędzalni cienkoprzędnej w 105,6 proc., w pri:ędzalni śred
nioprzędnej w 101,5 proc„ w przędzalni odpad
p..,.._; "" 1 n.::; nl"oc„ a w tkalni w 108,3 proc.
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roczny plan

Chcę stwierdzić
p~odownicy są

i przypomnieć, źe r"'h0tnky·
bardzo ambitni i że gra id?Jf!
nie tylko o nagrody pienię7Jne, leci również
o sam fakt wyróżnienia. Jednym słowem po•
wołane Sądy Współza.wodnictwa winny, po·
dobnie jak ikażdy i•n ny sąd, wyr<:>k.Qwać sipr<lwiedliwie. Tak powinno być. A czy taik jest?
Ponieważ kalenda•rz wsdca:wje nam już 11
dzień grudnia, zaczęłam wędrówkę po faib ry·
kach. celem 11twie(l'dzenia i opuiblikowania na•
'liWtak najle!P<.!zych pr:ood<>wniików poprzedni.;. ·
g:i mie6iąca.
StwierdzHam, że niem.ad we wszystkich za~
ktadach jeden punkt wy-tej ws.pomnia!l'lągo za•
rządzenia C.Z.P.Wł. jest zr-ealizowarny: w ,bramie na hO'Ilorowym miejSC!ll wisi hono-rowa tab-lica z nazwisok:ami.„ czło~ów Sądu Ws).-'Ół·
zaiwodniotwa. Nic więcej. Sądy ~ę jaszcze
nie zebrały i faikty•cmie pirzer.z:uciły całą pn·
cę wyłącz.nie na kierowników Wyd'Ziałów Pła·
cy i Praicy.
Prawdopodobnie .t-e u~teriki i niedoc',ągnię·
cia istnieją tyilko w pierw&ZY1111 miesiąou rea·
lizacji słusznego zarządzenia C.Z.P.Wł. i
pewno zni1kną w na6tępnych. Należy bez·

n„.

względnie

jak najszybciej usprawnić dziC'lal· •

ność Sądów Współzawodnictwa i jak we wszy&tkich poczynania.eh w•i nny się tą &prawą na·
ty.c hmiast zainteres·ować koła pa.l'ty}ne PPR i

l PPS.

Każdy dzień odgrywa rolę. Do.b~ załat·
Idajność
wiona sprawa powwa w szybki-m temipie wy·
produk·c:ji na.przód, źle iz:ałatwiO'l'la 1

hamuje w:z:oros>f: wydajno5ci, a

.1 je
I

wi~ wl!t•rzymu~

tempo Planu Tuyletniego.

B. Bee.Ius.

Niedoszła

konfidentka

przed SQdem

Na·taHa Ani6Zik:iewicz wyirokiiem S4clu Okcr:ę.
gowego zo'Stała skaza.n~ prz-ed kiJikoma mie•
siącami m.a karę śmierci za w'Sipóllpracę z ge·
s·taipo i za rzekome wyid:anie szeregu o~ób w
ręce ge11•t apo.
Sąd Najiwyiszy jednak wyrok ten uchylił,
bio·rąc pod uwagę fakt, że aik:ita gesta;po nie
zawiera•ły naz-w isk orob, rzekomo wydanych
przez konfidentkę a ujawniono na ro~ra·
wie, że podpisała ona zobowiązarnie na kon·
fidentkę, zmu6zona do tego phez gest~owca
Stie•ra (sprawa jego odbyła isię róWIIlież niedawno w Okręgowym Sądzie Ka.mYll11 i został
on 61kazany na karę śmierci), o·r>a.z, że wyiwiaq
poJicyj.ny U5·tailił, że w posesji wymienionif).j
w akcie o'Sikairżeni:a, jako a.dres dom:niemainej
ofi.airy A:nis'Z)kiewiicz, niik:it lilie mies?Jkał, • g-dyż
był tam og.r6dek.
W dniu w~zorajsrz:ym NataJia Aniszk!ewia:
ponoWU'lie przed Okręgowym Sądem
Ka.mym.
RoZ!prawie przewodniczył gędzia
Szałański, o<.>karźał prokura.tor Kulbi!k,
bronił
adw. F.rick- Wo~ońsiki.

I

stanęła

Ws~y.sci'. świadkowie zemaiwa.U na korzyśt
oskarzoneJ. Okazało się, że zmusrona praez
Stie 1 ~a
rzeczywiście
podpisała zobowiązanie
wspołpra:y z Niemcami, jednalkie nikogo nie
wydala i ukrywała się, by lilie składać mel-

dunków.

Sąd skazał Naitalię Ani&wew!icz na 3 Jota·
wię2lienJ<i z zaHozeniem dotychezuoweao are·

sztu.

Str. 6.
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REJESTRACJA KART NA MLEKO
Miejski w Łodzi - Wydział Aprowizacji - podaje dC' wiadomości, że w Sklepach Miejskiej Sieci Rozdzielczej nale ży rejestrować II kupon .reJ c5tracyjny na mleko
świeże z kart żywnościo.wych na miesiąc sty
czeń 1948 roku.
IR Dz. 0-3 Powszechne Zaopatrzenie, IR
Dz. 0-3 RCA, IR Dz 3 Ministerstwa Komum
kacji „M'" (Macierz yńskie) Powszechne Zaopa
trzenie, „M'" RCA i „M'" Ministerstwa Komu
nikacji.
Re jestracja trwa od dilld 11 grudnia do 22
grudnia rb . włącznie.
Jednocześnie Wydział Aprowizacji komunikuje, że od dnia 1 stycmia 1948 r. w Skle
pach Miejskiej Sieci Rozrlzielczej wydawane
będ-zie na kartki mleko świeże w ilości 7 litr
11a wyżej wymienione karty.
Zarząd

ILE OSÓB KORZYSTA W ŁODZI
Z ZAOPATRZENIA KARTKOWEGO
Pewien ciekawy objaw ~potykamy w osta1tnich miesiącach, a mia1I1owicie to, że zwiększa
się w naszym mieście ilość osób,
uprawnionych do zaopatrzenia karlik.owego. ·
Ogółem na miesiąc listopad rb. wydano w
Łodzi 349.825 kart zaopa~rzenia za.sadniczy.ch,
a ze ws~ystkimi dodatkami („D'", „M'", „C'")
437.'150 kart.
UWAGA, KOMITETY DOMOWE!
Zarząd Nieruchomośu podaje do ogólnBj
wiadomości zainteresowanych Komitetów Do
mowych, że do dnia 15 grudnia 1947 roku w
Biurach Rejonowych Nr Nr I - Łagiewnieka 37 II - Piotr:.Cowska 46, III - Kilińskie
go 94, 'vr - Świerczewskigo 60, VII - Piotr
kowsk.a 104, VIII - Piotrkowska 38, IX Srebrzyi1skc: 75, po wpłaceniu odpowiedniej
kwoty można pobrać węgiel, który przeżnaczo ny jest do ogrzewania skanalizowanych
ubikacji ogólnych celem zabezpieczenia przed
popękaniem rur w okresie zimowym w czasie
mrozów. Zaznacza się, że zlekceważenie spra
wy mo~e spo'.".odować .uszkodzenie instalacji
w całe] posesJ1 ~~ dlu.zszy okr~s czasu. Zarząd Nierucho~osc1 po 1ec.a Komiteto~ Domo
wym traktowac sprawę 1a<1:0 bardzo pilną.
ODCZYT w LIDZE KOBIET
Zarząd Ligi Kobiet w Łodzi podaje do wia
domości, iż w dniu 13 bm. o godz. 18-ej w
lokalu własnym odbędzie się odczyt na temat:
„Grużli-::a wróg ludzkości", wygłoszony przez
,
Ob Dr. MarguliSO"\-:ą.
1 ,,
/

I

PROMOCJA

PODCHORĄZYCH

W dniu 14.12 1947 r. na Placu 9-go Maja

o godzinie 10-ej odbędzie się ·uroczysta pro·
mocja podchorąiych Oficerskiej Szkoły Poli
tyczno-Wychowawczej W.P„ połączona z przy
sięgą i wręczeniem sztandaru dla Klubu Spor
towego OSPW.
Społeczeństwo łódzkie, które niejednokrot
nie dawał-O wyraz głębokiego
przywiązania
do Odrodzonego Wojska Polskiego, da i tym
razem przez masowy udział w ttt"oczysłościilch
wojskowych.
Z DOMU KULTURY MILICJANTA
sobotę, dnia 13 bm. o godz. 17, 19, 2l-ej
wyświetlany
będzie
film produkcji polskiej
pt. „Zakaza•ne pio;;enki"; o godz. 18-te j - wiec:z.ore-k ·taneczny.
W niedzielę, dnia 14 bm. o godz. 10·ej rano - odczyt ob. prof. Aleksandra Cichockiego
pt. „Społeczeństwo w okiresie dzikości"; o godzinie 15, 17, 19, 21 - film produkcji polskiej
pt. „Zakazane piosenki"; o godz. 17 - wieczo·
rek taneczny.
DNI PRZECJWGRUZLICZE
W związku z „Dniami Przeciwgruźliczymi"
w niedzielę dnia 14 grudnia 1947 roku o godzinie 12-ej odbędzie się uroczysta akademia
w sali Domu Żołnierz.a przy ul. Przejazd Nr 34
Tegoż dnia z okazji
„Dni Przeciwgruźli
czych'" wygłosi przez radio okolicznościowe
przemówienie Prezydent Miasta, tow. Eugeniusz Stawiński.
ZJAZD DZIAŁACZY SAMORZĄDOWYCH
STRONNICTWA DEMOKRATYCZNEGO
Zjazd działaczv samorząd-0wych Stronni~wa Demokratycznego z terenu województwa
łódzkiego odbędzie się w Łodzi w sali konferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego przy ul.
Ogrodowej 15 w na i bliższą niedzielę, dnia 14
grudnia br. w zjeździe wezmą udział poza
czołowymi
działaczami samorządowymi Str.
Dem. -z naszego terenu także działacze samorządowi innych ugrupowań, wyżsi urzędnicy
samorządowi łódzcy, radni .miejscy itd. Prze·
· widywany jest udział w zjeździe olroło 300
działaczy i samorządowców.
·
Porządek obrad przewiduje przede wszystkim referaty zas.a<f?i-:.ze po~ła ~itolda Wen
clika i mgi;a ~azimierza. Bo_mec~1e~o .. Następ
nie odbędzie. się dys~usia 1 omow1eme pracy
samorzą~owei Stronmctwa
Demokratycznego
w,-, tereme
,, ,
W

STYPENDIA MIEJSKIE M. ŁODZI IMIENIA
Dra STANISŁAWA WIĘCKOWSKIEGO
Na skutek starań Kom. Wojewódzkiego
Stronnictwa Demokratycznego w Łodzi Kolegium Zarządu Miejskiego w Łodzi postanowiło ufundować dla słuchaczy
Uniwersytetu
Łódzkiego 5 stype·n diów imienia Dra St. Więc
kowskiego po 20.000 zł rocznie, w czym 3 dla
Wydziału Humanistycznego,
2 dla Wydziału
Lekarskiego.
1
W wyniku wniosku, zgłos:i:onego w imieniu Frakcji Radnych Stronnictwa Demokratycznego w Łódzkiej Radzie Miejskiej przez
radną St. Aletową Kolegium Zarządu Miej,
skiego postanowiło ufundować stypendium imienia red. Józefa Wasowskiego, śp. prezesa
Zw. Dziennikarzy, - dla słuchaczy Studil\m
Dziennikarskiego w Łod2)i.
UWAGA!
Kompania honorowa Związku Uczestników Walki Zbrojnej, o Niepodległość i Demo
krację w Łodzi zarządza zbiórkę kompanii w
dniu 12 bm. o godzinie 18.00 w lokalu Zwią·
zku przy ul. Piotrkowskiej 49.
Stawiennictwo obowiązkowe!
KURSY KOMUNIKACYJNE W ŁODZI
Ministerstwo Administracji
Publicznej w
czasie od dnia 15 do 20 grudnia 1947 roku or
ganizuje w Łodzi w sali obrad Miejskiej Ra·
dy Narodowej, ul. Nawotki Nr 16 KO'.rs Ko·
munikacyjny, w którym wezmą udział przedstawiciele przedsiębiorntw komunuacyjnych z
całej Polski.

W dni1u 10 grudnia br. na terenie Centr&!
Zbytu Przemys-łu Papierniczego w Łodzi odby·
ło się wspólne zebranie ak:tywńych działaczy
miejscowych kół PPR i PPS przy u-dziale pre•
legentów tow. Łagiszew.;.Jciego z dzielnicy
PPR i tow. Miśkiewicza z dziel.oni<:y PPS. Pa·
piemicy stawili się bardzo licznie.
W zebraniu uczestniczył róW'inież dyrek1ol
nacz. tow. A. Lewiński, niestrudzony bojo·
wnik o je<lnolily front klasy ro.botniczej i za·
srufony dziaołacz z okre1;u OCOJl.ti!Pira~:ji.
Ze.branie 'l:agaił tow. Krzyciki (PPS}, przewodniczył tow. Dobiewski (PPR), Nii. wstępie
oPk-retarz ko•la PPR Micliniev.~ki odczytał pa·
miętnll umowę o jedności działania.
Z kolei
zabrali głos obaj prelegenci. Omówili oni ka.
lejna wspa'l'liałe osiągnięcia jed!nolitego fro.nm
robo rniczego.
Uchwaleniem wspólnej reooiucjł i odś.pie·
wa111em pieśni rewolucyjnych zakończono to
ideo '.C: gicune zgromadzenie.
REZOLUCJA
„Pracownicy Centra11i Zby1tu P.P„ czł<!>nkc·
wie i sympatycy bratnich ipaTtii ~PR i WS, po
wysłuchaniu referatów tow. ·tow. Mi~kiew.icza
(PPS) i Łagiszew-sikiego (PPR) stwierd1.ają, że
jedno!Hy front je·s·t ipo~dstawą ~ągnięcia 2do·
byczy społecznych, gos,podarczych i politycz•
nych, które zagwliiranitują •Poisce ważną pozy•
cję wśród na.rodów e-uiropejslkidl.
Wzmożonf,
wysiłek, sumienna i uczciwa pra<:a JYI:zyniosł.ł
na,m w konsekwencji podniesienie stopy ż~
ciowej i zwJększenie dobroby;tu narodoweg~.
W&pólipraca wbotniczych paTtii PPS i PPR &ta.
nowi gwci,ra.ncję, że cel, jaki sobie 1'1ysna'Cz,r"
liśmy w zdemokratyzowaniu Polski, napewno
06iągniemy.
'
Idea jednolitego !r<>ntu k.Jasy pTaCUjl!Ct!\1
Niech żyje!"

PODZIĘKOWANIE

OGŁOSZENIE

Miejski w Łodzi ogłasza przet~
nieograniczony na
wykonanie i d~stawę
10.00() znaczków rejestracyjnych dla psow.
Szczegółowe informa-::je oraz ślepy kos"llto.rys otrzymać można w Wydziale Gospodar~
czym, ul. Legionów Nr 10, IU pi.ętro, pok6J
14, w godzinach od 9 do 13 .
Oferty pisemne, odpowiadająca treści k.nsz•
torysu ślepego w zalakowanej kopercie z rla„
pisem: ,,Oferta na 'il<-ykonanie 10.000 zna~
ków" należy składać do dnia 15 grudnia
1947 roku, do godziny 9 rano, pod wyżej
wskazanym adresem, gdzie również w tym
samym dniu o godzinie 10 rano nastąpi otwa.r
cie ofert.
Wadium przetargowe zgodnie z przeDisad
w wysokości 3 proc. od sumy oferow(lj\ej należy wpłacić do Głównej Kasy Miejs~ej, ni.
Roosevelta 15, a kwit dołą<:zyć do o~rty·.
Zarząd Miejski zastrzega sobie prawo Wl/boru dostawcy bez względu na cenę, a ~ii.e
prawo uznania, że przetarg nl.e dał wytrlkii.
Łódź, dn. 4 grudnia 1947 r.
ZARZĄD MIEJSKI W ił..ODZl
OGŁOSZENIE

Dyrekcja Miejskich Majątków Rolnych w
Łodzi wydzierżawi warsztat ~lusarski ot.a.z tokarnię o napędzie moto:em Diesla
Szcfegóły poda biuro Dyrekcji, ?ł.6f)Z~ ul.
Pabianicka 47, tel. 136-18.
Łódź, dnia 5 grudnia 1947 roku.
Dyrekcja
Miejskich Majątków Roh1yeh w to4zl

!---------------------------------------------------' GRUZLICA jest chorobą zakaźn~
,Nie ma gruźlicy bez zakażenia si'=!

CENTRALA ZBYTU
PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO
w Łodzi, ul. D-ra

OGŁOSZENIE
Miejski w Łodzi ogłasza przetarg,
nieograniczony na założenie instalacji telefo·
hicznej w budynku Zarządu Miejskiego przy
ul. Piotrkowskiej nr 17.
Oferty pisemne, odpowiadające treści kosztorysu ślepego należy składać w Wydziale Od
budowy przy ul. Piotrkowskiej 64, pokój Nr 5
do dnia 22 grudnia 1947 roku do godziny 11
w kopercie należycie zamkniętej z napisem:
WYRÓB i SPRZED.Aż
TOWARÓW TRYKOTOWYCH

>>T RYKOTP OL<<
ŁODż, ul. Piotrkowska Nr 22.

i porcelany

Zarząd

I

Zarząd

szkła

nabycia

od

Biuro Konstrukcyjne Odbudowy PFSJ Nr 4 w Łodzi, ul. Sienkiewicza nr 47, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:
a) posadzek z płytek klinkrowych na asfalcie kwaso-odpornym
i zaprawie cementowej około 2.300 m kw.
b) okładziny ścian z płytek klinkrowych i terrakoty na asfalcie
kwaso-odpornym i zaprawie cementowej, około 4.500 m kw.
c) wykonanie posadzek ksylolitowych (z mączki drzewnej) i magnezji oraz z wykonaniem pokładu, około 3.800 m kw.
Na terenie Państwowej Fab'f-yki Sztucznego Jedwabiu Nr 4 w
Żydowinie podkładki przetargowe otrzymać można w Biurze Konstrukcyjnym Odbudowy, Łódź, ul. Sienkiewicza nr 47 oraz w PFSJ
Nr 4 w Żydolinie.
PFSJ Nr 4 do "powyższych robót dostarczy płytki, cegłę, wapno
i cement portlandzki.
PFSJ Nr 4 zapewnia pracownikom przedsiębiorcy kwatery zbio
rowe 1 wyżywienie na warunkach obowiązujących pracowników
PFS.J Nr 4.
Oferty należy składać w zaklejonych i zalakowanych kopertach
PRZETARG NIEOGRANICZONY
z napisem „Posadzki i okładziny ścian i podłoga ksylolitowa" z doSpółdzielnia Budownictwa Wiej!lkiego „SAMOPOMOC CHŁOPSKA"
łączonym kwitem wpłaty wadium w wysokości 1 proc. oferowanej
z odpowiedzialnością udziałami w Warszawie, oddział w Łodzi ul.
sumy na konto BGK 1207 w Łodzi, lub zaświadczenie zwolnienia
Piotrkowska 26 ogłasza przetarg nieograniczony na budowę;
wadium. Informacji do dnia otwarcia ofert udziela Biuro KonA. Podstacji wysokiego napięcia.
strukcyjne Odbudowy, Łódź, ul. Sienkiewicza nr 47 i PFSJ Nr 4
B. Linii wysokiego napięcia w tartaku „Samopomocy Chłops
Nr. 4 w Żydowinie. ,
kiej" w Strykowie.
Dyrekcja PFSJ Nr 4 zastrzega sobie prawo dowolnego wyboru
Wszelkie informacje, ślepe kosztorysy otrzymać można w Spół
oferenta względnie podziału robót na więcej oferentów, lub uniedzielni Budownictwa Wiejskiego oddział w Łodzi ulica Piotrkow- 1 ważnienie przetargu bez podania powodu.
ska 26 w godz. od 9-tej do 13-tej.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.12. 1947 r. o godz. 10-ej w BiuOferty w zalakowanych kopertach z napisem „Budowa podstarze Konstrukcyjnym Odbudowy PFSJ Nr 4 w Łodzi, ul. Sienkiestacji wysokiego napięcia" należy składać do dnia 20,12 br. do
wicza nr 4'7.
12052
godz. 12-tej w Wydziale Gospodarczym Spółdzielni.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.12. 47 r. o godz. 13-tej.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru oferenta bez względu
na wysokość oferty oraz unieważnienie przetargu bez podania powodów.

CENTRALA TEKSTYLNA
Wydział Gospodarczy
Ogłasza. PRZETARG NIEOGRANICZONY
na dostawę 130 kożuchów długich i 20 kożuchów krótkich.
Oferty w zalakowanych i zaadresowanych
kopertach „OFERTA NA DOSTAWĘ KOŻU
CHÓW" wraz z załączonym kwitem na wadium, wpłacone w Narodowym Banku Polskim - Oddział w Łodzi, konto Nr 402, w wysokości 2 proc. od oferowanej sumy należy składać w Wydziale Gospodarczym Centrali Tekstylnej Łódź, ul. Więckowskiego 35
do dnia 22 grudnia 1947 r., w którym to dniu
o godz. 12 w południe· nastąpi otwarcie ofert.
Wydział Gospodarczy Central! TekstylneJ
zastrzega sobie prawo wyboru oferenta bez
względu
na wysokość oferowanej sumy,
zmniejszenia lub powiększenia ilości kożu
chów, jak również i uni~"'"':hi.te~ia przetargu
1 !>.03G
be7 nadania powodu.

źródło

W sklepie Państwowej Centrali Handlowej,
W dniu 9 listopada 1947 roku w lokalu
mieszczącej się przy ul. Piotrkowskiej Nr 82
Dzielnicy PPR „Bałuty'" przy ul. Zgiers~ej 73
odbywa się i;przedaż szkła i porcelany po ceodbyła się podniosła
uroczystość
wręczenia
paczek odzieżowych dla 82 najbiedniejszych nach zniżonych. Do niedawna sklep ten spełr
nial wyłącznie rolę źródła nabycia przy za•
dzieci. Paczki zawierały: dla dziewcząt kupie hurtowym, obecnie każdy może w ni\1i
dwie sukienki, koszulkę, bluzeczkę lub swetr;
nabyć po cenach hurtu (znacznie niższych
dla chłop.-::ów kurtkę wojskową, spodnie,
cen obowiązujących na mieście) wszelkie Z'!ljj
koszulę i szali>::.
dujące się tu artykuły z branży szkla i poIC',.~
Odzież uzyskano staraniem tow. Wasiaka,
lany. Wykorzystanie tego taniego źródła naczęść w Wydz. Opieki
Społecznej,
część z
bycia leży w interesie świata pracy.
Miejskiego Komitetu Opieki Społecznej Nadmienić należy, że sklep ?CH jest bodzięki przychylnemu stanowisku kler. M. Pol gato zaopatrzony w asortymenty r6żnogatunko
kowskiego i dyr. B. Kruka.
wych serwisów, zastaw sz.k.lany.~h i kryszta·
Dla zrozumienia potrzeb najbiedniejszej łowy:h, fajansowych itp. Pondto w tym punk•
dziatwy i udzielenia
pomocy odzieżowej cie sprzedaży nabyć możua cały szereg drobKomitet PPR Dz. „Bałuty'", tą, drogą składa nych przedmiotów szklanych porcelanowych,
jak wazony, popielniczki 1 inne dr:ibiazgi.
serdeczne podziękowanie.

PRZETARG NIEOGRANICZONY

CENTRALA ZAOPATRZE.SIA MATERIAŁOWEGO PRZEMYSŁU
· ~ · .r,•WŁÓKIENNICZEGO W ŁODZI
ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wykonanie wewnętrznych robót budowlanych przy przebudowie
parterowych pomieszczeń ocieplonych w budynku „A" pr;i;y pl.
.Zwycięstwa Nr 2 w Łodzi - na biura CZMPWł.
Kosztorysy do wypełnienia oraz wszelkie informacje otrzymać
można w .Ref. Budowlanym - Wydziału Gospodarczego CZMPWł. w
Łodzi przy ul. 6-go Sierpnia Nr 4 (oficyna I p.) w godzinach od
10 - 14. Oferty należy składa·~ tamże do dnia 22 grudnia 1947 r.
do godz. 11 - po czym nastąpi komisyjne otwarcie kopert.
Do wn~trza koperty ofertowej należy włożyć kwit na wp1acone
w kasie CZMPWł. wadium w wysokości 1 proc oferowanej sumy.
CZMPWł. zastrzega sobie prawo dostawy niektórych materiałów budowlanych, wyboru oferenta, podziału robót między kilim
oferentów lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek odszkodow.ań.
12057

Tanie

Wlęckowskiert łl

zaangażuje:
,,Oferta na założenie instalacji telefonicznej
w budynku Zarządu Miejskiego przy ul. Piotr
kowskiej 17.
Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu
o godzinie 12.
Dz~ale
Szczegółowe informacje oraz kosztorys śle
Wymagane
są: Wysokie kwalifikaęłe
py z warunkami przetargu otrzymać można w
i
wieloletnia
praktyka.
Wydziale Odbudowy Oddział Budownictwa
przy ul. Piotrkowskiej nr. 64 pokój Iłr. 116.
Zgłoszenia wraź z podaniem, życm:z:y
Zarząd Miejski zastrzega sobie prawo wysem i odpisami świadectw poprzedniej
boru ofert lub unieważnienie przetargu bez
pracy w Dziale Personalnym pol.~ój Nr.
podania powodu.
33 w godz. 9 - 13-ej.
Wadium przetargowe zgodnie z przepisami
obowiązującymi w wysokości zł 20.000.- na- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . :
leży złożyć w Głównej Kasie Miejskiej przy
ul. Roosevelta nr. 15, a kwit wpłaty dołączyć
do oferty.
'
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KALISRI

centrum

garbarskiego w Polsce

Komenda MO 16-62.
Po pierwszej bytności w
Kaliskich ZaPrace nad przebudową fabryki postępują
Jak mogą i powinny wyglądać i
czym
Miejskie Pogotowie Ratunkowe I Straż kładach Garbarskich-pozwolę sobie podzie naprzód, jednak daleko im jeszcze do wła- być „Raliskie Zakłady Garbarskie" w na·
.
Pożarna 21-77
lić się odniesionymi wrażeniami, tak z nie ściwego rozmachu i tempa, w jakim winny stępnych fazach swego rozwoju?
fachowym czytelnikiem, jako też i z tymi, być prowadzone.
Informacja Pocztowa - 12-11
Państwowe Zakłady Garbarskie w Kali"Inform kolej. i biuro podróży .. Orbis" od których w znacznej mierze zależy urzeW inwestycje maszyn nie wkłada się na- szu mają wszystkie dane, by stać się Cen•
czywistnienie wysuniętych przeze mnie razie wiele, a szkoda. bo jest to sprawa pil- trum Przemysłu Garbarskiego całej Polski,
tel. 12-95.
wniosków i projektów na przyszłość.
na i ze w:zechmia.r konieczna.
wzorowym zakładem pracy, największymi
Kaliskie Państwowe Zakłady Garbarskie
Maszyny jedynie utrz~muje się w .~tanie zakładami garbarskimi w Polsce, szkołą
Dyiurv aotelc
w obecnej chwili - to duża fabryka, z poDziś dyżuruje apteka mgr. Ptasińskie nad 150 maszynami produkcyjnymi i po·- zdRtnym do :"'ykonywa?ia produkcJ1 w o- fachowców garbarskich, orM sercem i zród
becnym plame, gdyby Jednak była dosta- łem rozwoju miasfa i ludności Kalisza.
go, ul. Kanonicka 6.
mocniczymi, z załogą przeszło 150 ludzi, z teczna ilość zapasu surowca i większa bryp z G w Kali·s u m· s
'
,
k
t ,
t
· . .
z - ie zcząc s·ię na k ranbardzo wielką różnorodnością wyrabianego ga da mec h am"k.ow,
. onserw'.1- orow, , 0 • na cach miasta, mają olbrzymie tereny wolne
towaru, ,z rozległymi terenami niezabudo- tych .s~i;iych mas~ynach mozna by . smiało · pod budowę i racjonalne rozszerzenie zakła
W pl ąt~k, dnia 12 ·bm. o godzinie wanymi, z nieograniczoną wprost możli podmesc produkcJę 0 50 pr~c., bez zadnych·. dów garbarskich, jako też nadające się na
19.15 „Domek trzech dziewcząt" operet wością rozwoju.
dodatkowych wkładów specjalnych.
budowę nowych pokrewnych zakładów pra
ka w trzech aktach.
--~-----------------~----~------.. *
cy, a przede wszystkim wielkich fabryk to-

!

I
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Re i estra·c1·a

Ki n a
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o' wrzem·1es' ln1· czych ;~~~~rinf~~aó~t~:~k~~;~~~nfj, r~~i~~cz(~~~

zakład

sza) i innych, na paski, pantofle damskie,
rękawiczki i ubiory do kapeluszy i t. p., fane równif'ż w nied7ielę dniia 14 bm . o<l bryki ekstr'.1kt~w syntetycznych, malarni
g<xl-zi,ny 8 do 13. Podkreśla się, że z uwa artyst~czneJ sk~r.
.
.
gi na krótki okres czasu - załatwienia . Powmna tutaJ powstać i pow~tame spect .
. ..
,l
,
d
t t IJalna fabryka maszyn garbarskich. W tej
1 . od"!
~J .sprha":X med ~atezy.
" aubac 0 . osba fabryce jest pole do kształcenia młodych
me1 c Will. g yz ermm 20 m. me ~- · talento'w kl s
·
·
· ·
di ·
•
a Y pracuJąceJ.
,
.
· •
. .
.
.
<..iz1e prze UZOIDy.
Przy fabryce powinna powstać specjalna
mu z akiadu) b 1u10 Związku będzie czyn .
Zarząd. 1
szkoła garbarska z wydziałami: mechanicz
1
•-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-111-•111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111-1111. . . .11!1-1•-11
nym i chemicznym. Powinna r.ównież pow·
stać specjalna szkoła artystyczna z wydzis
1
łami: malarstwa artystycznego na skórze
i wyrobów artystycznych ze skóry.
Fabryka musi posiadać własne centrale
Cukrownie okręgu poznańskie.go przy Turku za udział w wysiedleniach oraz konfidenta gestapo Roo.ols.kiego.
Ten siły, złożone z pożytecznych zespołów kotłowych i turbinowych, dających energię
jęły do chwili obecnej 7,5 milionów q bicie i iże.nie Polaków
skazał na karę sam. Trybunał skazał na karę 15 lat wię nie tylko całemu zespołowi fabryk, ale do·
buraków, z czego przerobiono 7,3 milio
śmierci Oskara Fandrycha. Sąd Ókręgo zienia Alfreda Swana za udział w are.sz starczającą jej również do sieci ogólno·
nów q. Dotyc h\:za6 uzyskano pona<l I
państwowej.
mil. q. cukru, pnekraczając tym samym wy w Ostrowie 6kazał na karę śmie.rei towaniach Polaków.
Taka rozbudowa Państwowych ZakładóVI
• wyznaczoily plan produkcji. Calkmvite
Garbarskich w Kaliszu pozwoli Kaliszowi
zakończenie tegorocznej kampanii cu·
zmienić oblicze i przeistoczyć się w mia!!to
przemysłowe.
krowniczej nastąpi w połowie bieżącego
miesiąca.
Kaliskie Zakłady Garbarskie wchłoną w
Dnia 6 bm . o godzinie 19 w świetlicy gkJsił referat na temat ,,Wypadki polisiebie cały przyrost ludności pracującej,
*
mie.jski·ego koła ZWM odbyło się zebra I tyczne zachodzące · w chwili obecnej w nietylko męskiej, ale i wiele setek kobiet
Państ'..vowe Zakłady Obuwnicze w Po
nie, poświ~cone pierwszemu ocrólnopo1- Europie i na świecie", następnie kpt. znajdzie dobrze płatne zajęcie tak w fabryz1naniu wykazują tały wzrost produkcji
skiemu zjazdowi ZWM w Warszawie. Szymanowicz przedst~wił zebranym sy- ce galanterii skórzanej, jak i w innych dzia
obuwia. W listopadzie osiągnęły zakłady
Pierwszy 1abral głos kol. Strogulski, tuacię walki o pokój ws1echświatowy. łach.
123 proc. produkcji planowanej.
który pr.zeds.t ił koleg ,SolcarskiegQ, Z anie
zako1i.czono
odśpiewanie.:-n ·
Zakłady tak rozbudowane winny zatrud*
jako nowego przewodniczą-cego Mi-ej· łiymnu ZWM.
· - 'nić cória.Jmmej . OO p o
,
*
W ostatnim czasie odbył się na tere- skiego Koła ZWM . Kot Strógulski ·wy-..-- t
nie z rodzinami da utrzymanie, licząc najnie Wi·elkopolski szereg rozpraw prze1 ' · ~krb'm'rlł~j. 15'.oM tłfdności,
a doliczając
ciwko ooobom, które w ckn~sie okupacji
wszystkich, którzy te rzesze pracowników
znęcały się nad ludnością pols ką, względ
będą musiały ubrać i wyżywić, otrzymamy
nie przeciwko konfidentom gestapo. Za
cyfrę nowozatrudnionej ludności ponad
znęcanie się na.d Judn9ścią pols.ką oraz
Prace przy budowle dwu nowych ko- wi konstrukcję o wadze około 420 ton 25.000 i Kalisz z miasta, gdze są je11zcze
za ud.ział w aresztowaniach Sąd O.kr~·
gowy w Lesz.nie &kazał na karę śmie.rei palń węgla „Ziemowit" i „WeSiOła" po· i 55 m. wv1;nko~ci. Przv pomocy spe- bezrobotni, stanie się miastem o ~kiej
Niemca Gerharda KnappegQ. Sąd Okrę ~tępują szybko naprzód. Ziednoc1enle cja•lnych dźwigów podnosi się części stopie życiowej, miastem bogatym, zajmu·
gowy w Kaliszu na ~esji wyjazdowej w Biur Projektowo • M{)nfaż o wych przy· konstrukcji o wadze de 25 ton, a następ jącym miejsce wśród grona miast przemy·
'
ostatnio w kopalni „Ziemowit", nfe montuje całość konstrukcji. Do słowych Polski.
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliil stąpiło
Pieniądze otrzymywać będziemy za wy.
do budowy nowej wieży wyciągowej, chwili obecnej zmontowano około 250
eksportowane zagranicę wyroby artystyczobliczone.I na około 8 tys, ton dzienne· ton stalowych częśd.
ne, o motywach ludowych, które i;ą, bardzo
go wydobycia węgla. Wi·eża ta stano·
----dobrze płatne i poszukiwane na rynkach
Uwaga, absolwenci byłej Szkoły Han ·
zagranicznych. Wyroby te nie wymagaj~
dlowej i Liceum Handlowego w Ka·Jisz-u.
wiele surowca i materiału, lecz gu11tu i talentu.
Zarzą-0 Koła abwhvtentów podaje do
Za solidne wykonanie walizki, torby
wia<lcmości, że w dniu 13 bm. odbędzie
itp. Zagranica płaci twardą walutą.
się w budynku s7kolnym o godzinie 17
Produkcja opr1ędów iedwabni'ka w "ą pomyślne warunki dla .rozw<Jju hodo'To są podstawy finansowe rentowności
zebranie zarządu, a o godzin~e 18 zebra
r.
b. ·wyni<isła 120.000 litrow I równa WIJ f.prf'\'1•!11-nl~ńW . ().c!>An:rv Wvh1ują nowych Kalisldch Zakładów Garbarskich.
nie ogólne a-hsolwentów. Uprasza się o
Wierzę, że moje wrażenia urzeczywi!!tduże zal111teresowanf.e produkcją oprzę
"ię produkcji roku 1939,
jak najliczniejsze przybycie.
nią się niebawem przy wybitnym współu
Rozwój iedwahnictwa w Polsce uza· dów, która stanowi poważny dodatkodziale władz i całej ludności Kalisza, oraz
leżniony jest od hodowli ąrzew I krze- wy dochód w gosp<Jdarstwie rolni<'zym.
na skutek celowych zarządzeń naczelnego
wów morwowv<'h. którvch przed wo}ną Hod"'wca otrzymuje od Państw. Zakł. dyrektora Centr. Zarz. Przem. Tow. mag.
Jedw. Naturalnego w Milanówku za I Ochaba i współpracy całego $ztabu jego
mieliśmy ok. f5 miln . sztuk.
Na Ziemiach ()r!rvc:bnvch. gdzie !~t gairniec oprzędów t m. materiału jed· najbliż11zych pracowników
W dni'U 8 bm. organa Milicji Obywa ·
Inżynier Wacław Łącki
wielka ilośr rozwiniętych drzew morwy, wabnego l 315 zł.
t.elskiej zlikwidowały tajną ga•rbarnię w
miejscowości Bramzyn, gmina Bluis.ki u
Kolańskie·go Stefana.
Kolal'Jski trudnił się nielegalnym gar
bowaniem skór od roku 1945.
"'
Kino „Stylowy" wyświetla film pro·
PQWiatowy Związek Cechów w Kali
aukcji a'1gielskkj pt. „Spotka.nie" I kro
nika
szu podaje do wiadomości wszystkim za
,
· . · .
db
Kino „Bałtyk" wyświetla film produkcji -. t „
m ere~owanym, ze w 7W1ązku z o ' ywa
amerykańskiej „Belita tańczy" i dodatek.
'aq sie rejestracją warsztatów rzemie
Kino „WOLNOŚĆ " wyświetla film produkcji '·
•
·
francuskiej p.t. ,,Cieme przeszłości" i dodatek. ślniczv<:h (zaw\ado mieni·e 0 prowadze-
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Budowa nowych
I

kopalń

:Komunikat

Hodowla jedwabnika wPolsce

---Likv1idacia tajnej
garbarni

----

80

OBRAZOW WYCZOŁKO'W SKIEGO
GALERII W BYDGOSZCZY.
Inż. Szulisławski

DLA

z Wirt pow. starogardzkim
do galerii obrazów w Bydgoszczy
cenny zbiór dziel Leona Wyczółkowskiego, Uaący ok. 80 prac. Dzieła te inż.
Szulisław&:C.i
otrzymał od Wyczółkowskiego częściowo dro;ą darów, częś-;iowo po nim odziedziczył.
ofiarował

Przygody
Jasia
WieniuiUJ

111111111111111111111111111111111111111111111111

Ładna

papuga!

Proszę pieczeń

z papugi!

Nabrałem

go!

Rzeczywiście
usmażyli

ją?

Wydawca: Mtel1k1 1 Pow1ato'M' ltoD'lt•t PPR w Ealtaau. Redckoja 1 Ad11dni1trczc1o Colin, A1 Marsz Stallno l?, teł. 10-26. T•L ll.OCllY 11·10 God%1n y przvjęć ; li 'r:k~or Naes. 18-19,
&elaetarlat: 10-1'Zakł. Grai. Sp. Wyd. ,.Prua• Ud&, ZwiilEa l'J,
018781
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Partii i e sportu

UWAGA SEKRETARZE KÓŁ PRAWEJ
$ ROD.M IEJSKIEJ
Dziś o godz. 17,30 w lokalu. własnym przy
ul. Gdańskiej 75 odb~zie się odprawa sekreta:·zy wszystkich kół. Prawej-Sród~iejskiej.
Sprawy b a rdzo ważne. Obecność obowiązko
wa..

Wdlgę ::zne

pole 8tO pracy

N icwyczerpai'le rezerw y dla naszego spo rtu
ZEBRA NI A KÓŁ PPR
W dniu d ziskjsz:nn odb~dą się z ~br :i.nla kryj e do dzisiej sze go dn ia w ieś. Na tym. polu
kól w mst~pujących fab r ykach i instytm Jjach: wiele m oże z działać ZWM. Zast~pca ki ero wnika W y dział'll WF i PW, tow. Gutowski, poRUDA PABIANICKA
nl'sza właś nie to za.g adni enie:
O i;odz. 17-ej kole terenowe.
„Nie o•d 17cczy będzie również ws.pomni e ć
o Ludo wy ch z .z-;.połach Spo·r towych, k tórych
WIDZEW
W y dz ic.I ma za rejes trowany ch około 300. Jest
O itodz. 16-ej pracownicy b iurl\
zmiato wrira ~'i'dzi e je3zcze raczej zagadn ienie orga~a rhi ~nn:i PZPB. Nr 5 f. ,.Azl)cst" f. „Di"zen:zacyjne n iż spo Ptowe, ałe nie można porniwliiski", koła te~enowe Nr· ł i 5.
n ą ć tych aktyw11y ch kół młod z ieżv w ie j,ki ej,
Gó~XA

o g ·~{b;

16-f"j I'ZPW Nr 6 -

O gcd:::. 15 3"

o<ldział

Ląl.;owej. I

~miau?, przędzalnia

I

będą miały

Ludow.e
i

łatwo

Zespoły

p rzy jmuj e się p i łka nożna, ·
z~aśnictwo, lekkoatle tyka terenowa i gdzie
niewątp liwj e znajdzie się w n iedalekiej przyszłości w iele talentów.
Trudne jes t zagadn ienie kadr instruktorskich. Niewysoki, jeszo:e przeciętmy poziom
siportowy h a mu je mascwe szk olenie ś·red.nich
ka·dr, Jeśli chodzi o k.J. dry wyżej kwail.ifi'k:owa
ne, to zes.z lor9.czny ku r-; A '-<il cl~mii WF uko11cżyło 34-ch Z\V~- orw.có w, z których część pracuje w nas1.ej organizacji.
gdzie bardzo

Sportowe

.
· "'
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, .,,„
·' ·;, 'f'J

1'. ·
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K- ·. ra '1. .i - ł. s
N ·. 16
omunlr.{at
u porto ,fłego r•

zmiana :hien ' Dział

przy ul.
o go•1z. 13,30 PZPB Nr 17 - tkalnia I.
- zmiana I. O godz.
18-cj terenowe koło kobiece.

aa.

wie. ś

ZWM usportowi
o#Affcjaln@ LOZB
!

il

KS Filmowiec - KS Vic toria w dniu 11. 12.
1. Zezwala się Łódzkiemu Klubowi Sportowemu ha wyjazd do Krakowa celem rozegra- br. o godzinie 18-tej - ob. Klimczak.
nia zawodów towarzyskich w dniu 14. 12. br.
ŁKS H Zryw H w dniu 12.12.br. o godzinie 19-tej - ob. Rumiński.
z KS „Cracovią".
2. Zezwala s-ię KS ,;Włókniarz" (Zgierz) na
4. Do Wydziału Sportowego doikooptowany
rozegranie zawodów towa•r zyskich z KP „Zjed- został , o. Wyrzykow6ki Bronisław (Paibianice).
noc·1.0ne" (Łódź) w dniu 14. 12. br. Delega.tem
Przewodniczący:
W. S. na powyższe zawody będzie ob. Bednaw z. (-) Czesław Kuczkowski.
SRODMIEJSKA LEWA
rek.
Sekretarz:
3. Delegatami na zawody dru'i:yn9we klaO godz. 16.30 Gazownia - koło I. O godz.
A. Klimczak.
15,30 Centrala Odpadków koła I i II. O godz. sy B będą:
16-ej Kombinat - Łódź Północ, PWPW, CKS
·wi. Centrala Filmu Polskiego, KEł, - koło 4.
O godz. 13,30 f. „~tefan Werner". O godz.
14.·eoj II kom. 1\1.0. O godz. 17-ej Film PolWzywa się wszystkich przodowników, in- 18-ta.
ski-Realizatorzy.
Na.kłada się na kluby obowiązek dodatkostruktorów i trenerów bokserskich, będących
w ewidencji na.gzego Okręgu, pod rygorem o- wego powiadomienia o powyższym instrukto~RODl\łIEŚCIE
. O godz. 15,30 Fabryka Dziewiarska, Tele- debrania licencji, do stawiennictwa w lokalu rów czynnych w idl sekcjach pięściarskich.
Referat Wyszkoleniowy.
!ony Miejskie, Łódzlde Z11.kłady Garbarskie. Ł OZB , uL Piotrkow«ka 67, w dniu 16 bm. godz.
O godz. 17-ej CZPWł. Dyr. Przem. Wełn.
O godz. Hi-ej Zje<ln. Bud. Aparatów Elektrycz
nych, Bank H~ndlo,vy, Centr. Zarząd TOR.
O godz. 17,30 , . Współpraca". O goc1z. 15-ej
PAP, J{ontro!a. Prasy.
GÓRNA PRAWA
O godz. 13.30 PZPW Nr 5 koło 2. O godz.
15,30 PZPW Nr 1 - koło 3, p r ~c r. wnicy biura PZPO im. Stn:elcz~·ka. O gorlz. IG-ej Ośrodek Konf. Nr 3 k nlo 3, Pai1stwowa Fabryka Czółenelo: - koło 1.

Przyszłość

naszego sportu

w mlodzle!y.

rekordziści

Nasi działa•cze siporto:wó. ws.póbpracują na
wszystkich szczeblach z Radami WF, Związka
mi Spor towymi, Związkami Zawodo1w ymi i Sa·
mopomocą Chłopską.

Kon1unikat Referatu Wyszkoleniowego Nr. 3

Stała poprawa
pełna
stabililz,acja

waTUJilików gospoda1rc.zych,
poli·tyczna,
naWliązanie
s7czerej i serdecznej WiSpółpracy organizacji
młodzieżo•wych, i.wła.szcza '"®póbpraca z Wydziałem Sporta.wym bratniej or,g ani:zaoji OM
TUR pod l«ierunkiem kał. kol. Gli1nkd i Bookiego, oraz nasze dotychczasowe os-i ągnięcia pozwalają spokojnie patrŹeć w p-rzy.;;a;ło.ść na&zego spcntu".

ulubieńca

Cardan - Raadik (Tr;1f czny

leży

narodzą się ki edyś n~wi

Z tych malców

Francji)

STAROMIEJSKA
O gcdz. 14-ej odprawa sekretarzy, oddziałowych PZPB Nr 2. O godi. 18,30 Urząd Wo- I
jew. Aprowizacja. O godz. 16-ej 3kła.dy Opa.- J
łowe, Fabr~·l;;a. Nr · :l5 koła 1 i ł.
War- '
sztaty Samochodowe MB. O godz. 13-ej Fabryka. Gumowa Nr 3, Fabryka Gumowa Łódż
Północ.
BAŁUTY

O god::;. 15,30 PZPJ Nr 8 godz. 16-~j „St>oł~m".

tkalnia.

o

UWAGA, SLUCHACZE V KURSU DZIELNICOWEGO GRUP B.
Komitet Łódzld Wydział Propagandy zawiadamia, że dziś w Pil\tek lZ grudnia. br.
3 godz. 18-ej odbędzie się w ramach V Kursu
r.>zielnicowego dla grup B kolejny wykład na
temat „PPR - w wa.lee o Niepodległość".
Wykłr,dają, w Dzielnicach: Dzielnica Staromiejska - tow. Alpern, Dzielnica Sródmieś
cie - tow. Ja.szczyn, Dzielnica Sródmieście
Prawe - tow. Lewandowski, Dzielnica Sródmieście-Lewe tow. Maliniak, Dzielnica
Górna - tow. Unger, Dzielnica Górna?Prawa.
- tcw. Madaliński , Dzielnica Górna-Lewa tow. Kurowski, Dzielnica Widzew. - -tow. Bogucld, Dzi~lnica Ruda Pabianicka - . tow. Mro
zowski.
WSPÓLNE ZEBRANIE KÓŁ NAUCZYCIEL
SKICH PPR i PPS.
· W dniu 13 bm. {sobota) o godzinie 18,45 w
lokalu ZNP ul. Zachodnia Nr 72 odbędzie się
wspólne zebranie Kół · Nauczycielskich PPR
i PPS, na którym tow. Jan Baculewski wytłosi referat na temat:
„Problem modelu nowego człowieka".
Sympatycy obu Kół mile widziani.
'Vowości

w;JJdawnicze

- ~ k'1 sz Iorm"
„ W ie
„Czytelnika" ukazała się z dru
dla starszej młodzieży Ryszarda
Manugiewicza pt. „Wielki sztorm". Książka
ta wypełnia w ·zaszczytny sposób lukę w naszej literat urze morskiej dla młodzieży. Zaznajamia młodocianych czytelników z morzem,
z życiem marynarzy, uczy poznawać i rozumieć morze. fnteresująca narracja przedstawia dzieje młodego Franka Kądziela, jego
przygody i przeżycia w służbie polskiej marynarki w okresie wojny, daje barwny i piastyazny obraz bitew morskich i służby okrę\Ów polskich w konwojach na oceanie.
Książka ta będzie porywającą i pouczającą zarazem lekturą dla naszej młodzieży.
Nakładem
KU powieść

CENTRALA I{RAJOWYCH
SUROWCOW WŁOKIENNICZYCH
Łódź, ul. Kilińskiego %6
· p_rzyjmie natychmiast:
KIEROWNIKA do Wydziału Planowa.pia,
oraz
RUTYNOWANE SEKRETARKI ?.e
znajomoś ci ą maszynopisania.
Zgłoszeoia osobiste do Wydziału Personalnego.
120ti 3

M. Cardan bożyszcze Francji, nokautował
wszystkich swych przeciwników
„ .at spotkał się z Estończykiem Raadikiem.„

Za chwilct jednak wy;>trzeli p9j~na kontra

Na razie Raadik broni
1jlll'i

z lewej.„
po której i Cardan.„ zapozna

się

z -

deskami

Przed n1eczen1 z „Radon1iakien1u
~-----------------------------------------------------------------

„Cracovia" przeegzaminuje pięściarzy ŁKS-U
W nadchodzącą niedzielę, jeśli chodzi o Zdaje się jednak, że przyjdzie się przejechać
ro zgrywiki mi>Strzowskie, pięściarze ŁKS-u bę- do Radomia. „Radomiak" bowiem nie pawidą świętowali i z zaciekaiwieniein oczekiwali nie'l1 mieć trudnej przeprawy we Wrocławiu
na wynik me<:zu: Radomiaik - IKS (Wrooław). i prnwmien conajmniej zwyciężyć w stosunku
Od tego bowiem wynjku b~zie zależało, czy. 1·2:4.
w następną niedzielę 21 bm. łodzia111om wypaWYJPrawa pięściarzy ŁKS-u do Radomia,
dnie
droga
do Radomia, czy
do Wrocła~ia.- gdzie przyjdzie im się zmierzyć z drużyną
_____
....;;;..._____________
.;;.____________________________________________
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Zarząd

U w a ,,.. a. k 0 I a r z e I
:111

członków

o

wcześniejsze zgłaisza111ie

I

niedzielę

stoczą

w Krakowie z tamtejszą „Cracovią",

DHS•U

Sekcji Kolars.kiej DKS-u podaje do

Sieradzana, Czortka i Kobkowskiego, juri: dzisiaj wzbudza pewne niepokoje wśród SYID«latyków druży;nowego mistrza Pols-ki. Nawet w
sferach J.c;Jubowych nie ukTywa się, że będzie
to ciężka próba dla dmżyny ŁKS-u. Chcąc ja'k
najlepiej przygotować się do tego ciężkiego
spotkania,
aby
nie „wyjść
z ciosu", wpięściarze ŁKS-u, to1
wp.rzyski
mecz

sikł~~

swego u-

wiadomości wszys·bkim zawodnikom i człon- działu w tej uroczystości, co pozwoli na na-

I

mecz kra!kówski

wyjeżdża nastl}pujący-

Waga mus.za I -

S·tasiaik

mu.sza II kogucia -

Różycki

1

Waga
Waga
Waga
Waga

kQm s·e kcji, że dnJa 27 grudnia rb. 0 godz„ 17 leżyte zorganizowa.ruie opłabka przy ~wią tecz- ·
Paipielaty
1
piórk~wa
-- Pa"•lak
w lokalu klubu, przy ul. Nawrot 73 -75 , o db ę- ne1' choince.
v
·~
Równocześnie !:arząd Sekcji 'przypomina
lekka - Bonikowski
dzie się tradycyjny opła,tek, połączony z uro- wszystkim zawodnikom, łicencjow.aB'lym 1 z
czystością .rozdania nagród, za z.a:wody szoso- kartami wyścigowymi, że w myśil za,rządzenia ·
Waga półśrednia - Olejnik
we, zorganizowane przerz DKS w ubiegłym &e- PZK wprowadzona zostaje obowiązkowa zaWaga średnia - Pisa•rski
zonie, oraz za konkuris wycieczek turys1ycz- prawa z•i mowa. Za.prawę przeprowadzi 2)bioWaga półci ę'ilka - Kosiński
nych. WszyiScy kołarze i. ich rodziny, chcący rowo okręg, a 7-awodnicy, którzy j~j nl'e przej
---wz1ąc ud'z-ia·ł w tej tradycyjnej i miłej uro- dą, nie będą dopuszczani d-0 zawodów w przy- O
·
czystości, winni zgło&ić i;wój udzia~ w Sekre- szly;m sez<0nie. Wprowadzone również będą
mistrzostwo hl. B
tariacie Klubu, w godzinach od 15 do 19 co-1 obowiązkowe karty zdrowotne ewidency jne
dz·i ennie do dnia 19 grudnia rb: włącz.nie, w.pi- dla wszystkich katego.rH zawodników. Szczesując się na listę uczestniotwa.
góły i term~n
rozpoczęcia zaprawy zimowej,
Dzis'iaj w -ramach ·toczącyoh is:; rozgrywek
Kierown ictwo ·;2.Jccji apeiUlje do wszystkich podany będ7iie d-0 wiadomości przez ŁO~.
o drużynowe mistr:Zos·two k~asy B odbędzie się
w hali Wimy ciekawie zapowiaiddjące się spo-t
kanie pomi ędzy drugimi drużynami Zrywu i

Dziś walczą Zryw

Biblioleczka sportowca

!. Ppłk . dr' J. Mazurek. Zaprawa Mar-s.z owa .
Wydawniczego (WiINW - Łódź, Sienkiewicza WINW 1946 r., s.tr. 47, rys. 13.
21) wyszły z druku w cy.kfo „Biblioteka Spor2. Inż. Jerzy i Tadeusz Grabowscy. Piłkil.

towa" następujące k&iążki, które 6;ą do na1by- nożna. W1INW 1946 r., str. 85, rys. 37.
cia w Głównej KiSięgarni Wojskowej i innych
3. Władysław Dobrowolski. 15 minut gim\punktach iprzed·a iy:
na.&tyki' poralllilej. WINW 1946 r„ str. 95.

28

d ·

grU n a W

Zarząd

Polskiego

p

Związku

~

•

oznanlU

Bokserskie(JO zapierwszego powojennego
mecz.u pięściarskiego Pol28 grudnia br. S;potkanie to
odbędzie się w Poznaniu, w ha.li cięż'k:!ego przemysłu Międz ynarodowych Targów P :nndńsk :cb.
Hala ta może pomieścić ponad 12.000 Juct1.1.
Drugi występ repr ezenta cji w ęg:ers ki ej w
Polsce odbę~zie si ę 30 grudnia br.
.
Propozycję urzCldze.ma drugi~ spo:.k:1ma

akceptował termin
międzypaństwowego
ska-Węgry na dzień

----·------------·-o.trzymał ' Ł0ZB.

ŁKS li

ŁKS-u.

Nakładem Wojskowego Instytutu Naukow.0 -1

POISka _ Wagry

·u-

4. W. Dobrowolski. Lekka Able.t yka (metodyka i trening) wyd. II. WINW 1947 r„ str. 172,
rys. 93.
5. Fonferko Tadeusz. Praktyczna budowa
kaJaika. WINW 1947 r., str. 19, ry6. 12, 4 schematy.
6. Henryk Zapo!lski-Downar, lDubeJ..tc>wkpśru
towa, nabój, strzeianie. Wyd. II. WifNW' 1947 r.,
str. 85, rys. 20.
7. Andrzej Nonas. Cwiczenia, zabawy i gry
terenowe. WINW 1947 r„ str. 172.
Na k ł adem W y dawnic twa Zachodniego ukazała się ksią:żJrn Eryka W ilka pod tytułem :
„Idzie Młodzież $wiata". Są to wspomnienia
9! ~ Oli.~iady odbytej w 1936 .r. w &I'linie.

I

Początek

150

meczu o godzinie 19-tej.

chłopców

na

pływalni

YMCA

hasłem
urządza Hufiec
Łódź-Widzew w niedziełę, dmia 14

Pod tym

Harcerzy
gru'dnia o
gotlz. 16-tej w basenie Po1sikiej YMCA zawody pływa.ckie o mistrzostwo drużynowe Hufca.
W programie biegi indywidualne, sztafety i
skoki pokazowe. Do zawodów zgłosiło się około 150 chłopców w wieku od 13-20 1at.

Ku u.wadze
Państwowy Umąd
że

k~ułlów

WF :i PW zawiadamia,

Ministerstwo Przemysłu i Handlu za pośred
nk twem unzędującej Izby Handlowo-Przem:· słowej w Waa-szaiwie wyjaśniło, że k).uby sijior
to1We nie Pc:>:91:e!lają O'bo,Wli~kowi u~kaa:iia
zea:iwo1€nia ko:ncesy'jne.go.

