p

1911 RlłHAI 2 zł.

PISMO POLSKIEJ PARTII ROBOTNICZEJ
~OK

111

SOBOTA

1:ł

GRUDNIA 1947 ROKU

NR. 341 (90G)

n broni · Kru· pa
Anglosaski minister sprzeciwia się rozbiórce
niemieckiego przemysłu wojennego
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przemysłu

wojennego 2) fabryki

przemysłu

t::w. zakazanego, jak aluminium, stocznie ok• ę
tl'we itp„ 3) fabryki o produkcji tzw. >>:rani- .

Raf

LONDYN ·PAP Czwartkowe posiedzenie
PRZYJĘCIE PROPOZYCJI RADZIECKIEJ W czonej, jak produkcja chloru, niektórych che- I
dy Ministrów Spraw Zagranicznv:h poświę- SPRAWIE
UTWORZENIA
CENTRALNYCH mikalii itp. 4) fabryki przi?!:naczone zasadni- I
cone ·było w dalszym ciągu rozpatrzeniu do-Il
DEPARTAMENTOW NIEMIECKICH.
czo do produkcji pokojowej, ale przerobione
kumentu . brytyjs:-:~c>go dotyczą:::ego przyszłeNastępnie ministrowie na wniosek Bevina, przez Hitlera na fabryki przemysłu wojennego r~n.woiu .gosp?aarczego Niemiec.
zgodzili się by przedyskt1tować wniosek ra- go.
_Mm1strow1e osiągnęli porozumienie w· spr a- dziecki w sprawie utworzenia centralnych
Minister Bevin stanął na stanowisku, że
wie:
•
niemieckich
dP.partamentów
gospodar<:zych demontowane m:iją być jedynie zakłady nie1) po~1omu pro~ukcji stali w Niemczech,
oraz zniesienia fuzji stref anglo-saskich, je- mieckie, należące do 11ierwszej kategorii, a
2) ogolnego poz10mu produkcji przemyslo-: dnakże dopiero po rozpatrzeniu dokumentu ze z zakładów należących do pozo!ltałych
wej w Niemczech,
brytyjskiego, który punktów tych nie prze- trzech kategorii nie powinno się usuwać na3) _ustalenie dat demontażu określonych za widuje.
kładow przemysłowych.
LONDYN CPAP). W uzupełnieniu spra-ł.'O- wet częściowo urządzenia technicznego w ce- 1 •..
Poi:adto ministrow~e z_godzili się_ przedysku zdania z posiedzenia konferencji 4 'ministrów lach odszkodowań wojennych.
towac wniosek ra~zieck1 :V s;-raw;e utwor~e- I spraw zagranicznych podajemy szczegóły dysZ poglądem Bevina nie zgodziły się delenia
centralnych
memieck1ch
depar!amentow
I kusjI.
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pozostawienie urza_dzeń technicznych w zakła'.Jlo-saskich. c oraz zmesienrn uzi i stre <m- w spra
e roz b"10r
las za. dach o produkcji zabronio·nej i ograniczonej
\;'brew przewidywaniom, sprawB odszkodo- ~rz.emyr, ł owych . S z~zeg? ł Y. t ~rzuca j ą ~w ie .
wan na posiedzeniu czwart;;:owym nie była swiatło na stanowisko m1mstra BeYma w teJ stwarza niebezpieczeństwo, iż zakłady te moomawiana.
sprawie.
głyby być w przyszłości ponownie 1>rzestaPodczas dyskusji nad par. 30 dokumentu wione na produkcję wojenną. Zagraża to więc
POZIOM PRODUKCJI PRZEMYSŁOWEJ
brytyjskiego. dotyczącym ustalania dokładnej w pierwszym rzędzie bezpieczeństwu krajów
Ernest Bevin.
W NIEMCZECH.
listy fabryk niemieckich. podlegających de- sąsiadujących z Niemcami.
Jednakże wobec niejasnego stanowiska ml•
Dalszym punktem dy~kusii b ł par. 27 pro- montażowi, minister Bevin stanął w obronie
W trakcie dyskusji minister Marshall, bio- nistra Bevina w tej sprawie, który nie móg
pozycji bryty kiej, dotyrzący rewizji. pozio- ' niemieckich zaklad1)w przemy low~·eb wbrew rąc pud uwagę zastrzeżenia radzieckie i frco.n- się zgodzić z poglądem pozostałych ministró\~
mu produkcji niemieckiej.
.cuskic, za_proponow:ił włączenie do programu w sprawie rozbiór i, kwestia pozostała Ttarazie
1opinii wsz,ystkich pozostałych ministrów.
Wszyscy mimstrowie zgodzi.i się, z~ proIstnieją zasadniczo 4 kategorie takich Jie- rozbiórki całkowitej lub częściowej również otwarta aż do czasu zredagowania przez
dukcja sti'Ji w sztabach winna być zwiększo- mieckich zakładów przemy łowych: 1) fabryki fabryk, należa_cych do ka.tegorii 2, 3 i 4.
delegacJ·ę brytyjską J'ej propozycJ'i.
ia do 11,5 miliona ton rocznie.
Przyjęta przez wszystkich
czterech mini· ~-----~---=----.._----~---------_,_.......-
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iz_eby wyznaczone ściśle ilości produkcji nie1111eckiej. mającej pierwszorzędne znaczenie
dla odbudowy gospodarczej Europy, jak w~
giel, koks i energia elektryczna, były eksp-0rtowane. Rada Kontroli przedsięweźmie jednoPółtora
reakcy ~nymi rządami
cześnie wszelkie kroki, jakie uzna za koniecz
ne, aby organizacje niemieckie rozdzieliły te
RZYM (PAP). Izba Pracy postanowiła 12 ~mu w pierwszym dniu strajku powszechnego ny interesów bezrobotnych w północnych
zasoby we właściwy sposób na terenie ca- głosami przeciwko 7 kontynuować strajk po- w okręgu rzymskim, ogłoszonego przez rzym- Włoszech.
Komitet stwierdził iż ilość bezrobotnych
łych Niemiec".
wszechny, ogłoszony na znak protestu prze- ską Izbę Pracy, odbyło się posiedzenie Izby
OEMONTAZ NIEMIECKICH ZAKŁADOW ciwko odrzuceniu przez rząd postulatów Izby., Pracy w Mediolanie, na którym uchwalano w tym okręgu wynosi 1 milion 500 tysięcy
PRZEMYSŁOWYCH.
MOSKWA (obsł. wł.). Jak donoszą z Rzy- powołać do życia Konstytucyjny Komitet obro osób. Izba Pracy uchwaliła wysłać depeszę
do członków rządu w których stwierdza się
, :fak wiadomo na konferencji moskiewskiej I
iż rząd wykazuje· zbyt słabe zainteresowanie
fnm. Bevin wysunął propozycję, przewidującą, I
sprawą likwidacji bezrobocia i pomocy dla
że Rada Kontroli ustali w terminie do 1 lip- •1
bezrobotnych. Mediolańska Izba Pracy rozwa•
ca 1947 r. listę zakładów przemysłowych prze
znaczonych na demontaż dla pokrycia reparażałjl. również kroki,' konieczne dla obrony in·
teresów bazrobotnych w skali krajo\;Vej.
lista powinlw
na objąć również urządzenia fabryczne, oraz
PARYŻ PAP.
W czwartek ogół górników incydentów w związku z decyzją pracodawo~rabiarki znajdujące się w zak~adach które okręgu Nord i Pas de Calais przystąpił do ców wydalenia z piacy pracowników, którzy
me są przeznaczone na demontaz.
.
.
. .
. .
kierowali akcją strajkową.
Akademii Sztabu Generalnego
Min. Bevin sprzeciwił się propozycji francus pracy. Robotmcy portowi w Nicei, straJkuiąW Mont Rouge metalowcy zastrajkowali
WARSZAWA (PAP). Minister Obrony Nakiej i wycofał się z poprzednio zajętego sta- cy od 15 ubiegłego m1esią::a, postanowili kon ponownie wobe<: usunięcia 5 członków związrodowej, Marszałek Polski Michał Żymierski,
nowiska.
tynuować swą akcję. W całym kraju doszło do ku z fabryki.
dokonał w dniu 12-ym grudnia otwarcia akademii sztabu ge,neralnego w Warszawie. Uroczysta inauguracja akademii dokonana została
pod wysokim . protektoratem i w obecności
Prezydenta R.P. Bolesława' Bieruta, najwyż•
szego zwierzchnika sił zbrojnych.

m·I ona bezrobotnpch pod

de Gasperi

Nowe incydenty we Francji

cj~'7n~!~~1rny~i~ault oświadczył, że

związku

z usuwan;em z pracy

straiku~ących

robotników

Uroczyste otwarcie

,,

marsz armii ludowej

Zwyci~ski

w północnych i środkowych Chinach. Oswobodzenie znacznej części kraju.
Wielka zdobycz wojenna. Tysiqce oficerów i żołnierzy kuomintangu w niewo Ji
MOSKWA PAP. Jak donosi komunik\lt
demokratycznej armii chil'lskiej wojska Judowe podczas ostatniej ofensywy w Mandżurii
rozgromiły 3 dywizje i 11 pułków armii rzą::lo
wej oraz wyzwoliły znaczne obszary o powierzchni ponad 38 tys. km kw„ zamieszkałe

P''"

2.000 ly>. ludnoś<t.
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Zemsta Schumana

oraz odcięła ważny ośrodek strategiczny i po
pułkowniku
lityczny Nanian, położony na południu od
LONDYN (obsł. wł.) Jak donoszą z Pa·
mintangu oraz wyzwoliła 15 miast powiato- Lo-yan.
wych.
W toku walk chińsxie wojska demokra- ryża, władze francuskie wszczęły dochodzeW okręgu Ranczena (południowo-zachod- tyczne wzięły znaczną zdobycz, m. in. 31 nie dyscyplinarne przeciwko szefowi fran·
, nia część prowincji Henian) armia ludowa u- dział, 232 karabinów maszynowych oraz 1300 cusktej misji repatriacyjnej w ZSRR, puł
kownikowi Marquie z powodu jego oświad·
dornmnił• oi•n;ywę 20 am>ii kuomlntangu ly•. c'"tn„ów •boża
czenia na konferencji prasowej w Moskwie,
w którym zdemaskował on kulisy antyradzieckiej prowokacji, wszczętej przez rząd
l
Schumana.
ciągu ubiegłego miesiąca położyła trupem,
lub wzięła do niewoli 112.160 żołnierzy kuo-
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Form ozo

Chin~ Rząd amerykański otworzył

~

nad woJs.kami kuomintangu
MOSKWA PAP Jak podaje radio z
ostatnio w stoCzang,ka1-szek.
, demokratycznych, rząd Kuomintangu postano- licy Formozy konsulat
Marynarka wojenna
~hiń&ka arm_ia ~e_mokratyc~na „odniosła po • wił sprzedać wyspę Formozę Stanom Zjedno- or~z lotni~two
amerykański~- wykorzystu~ą
waze su,Jccesy rowmez w prowmci1 Shan-tung, czonym za cenę dalszej pomocy amerykań- JUZ obecme ?~zy na Formozie. Ame.rykame
gdzie z~jęla stację kole_iową. Gaomi w pob~iżu . ski . Cał
rzem sł Formozy znajduje się wy_sła~i rówme~ :ia. Formo~ę kilka tysięcy ianajwiell5zeg0 portu chin połnocnych-Tsmg- ! .. ei.
Y P
Y
. _ Wł d
K
ponsk1ch speC)ahstow wojskowych, ubranych
tao.
JU_z pod k~ntr~lą. amerykanską.
. a ze uo.r w mundury amerykańskie, którzy organizują
w _prcwincji Kiangsu (Chiny środkowe) woj ~m.ntangu llkw1dug ruch wyzwolenczy ludno- am.erykańską administrację . na. . tej wyspie:
ska :udowe w wyni:m ostatniej ofensywy za- sc1 Formozy.
Głownodowodząry aTI\.erykansk1ei
marynarki
jęli' 'e!'ytorium o powierzch'li
tysiąca mil
USA zorgamzowa!y na Fo1 ro ozie za cichą wojennej w zachodniej części Oceanu Spokoj,
k'~ ~drato~ch oraz wz!ęły do niewoli 27 tys. zgodą Kuo~intangu fikcyjny . ruch separaty-1 ncgo, admirał Cook przybył_ medaw.no wraz ~e
ż~~ierzy i oficerów Kuo~tangu.
styczny, ktorv wvslał delegacJę do Waszyng- swą flotą do portu Kilun 1 obecme lustruje
~a odcinku Heniaii.~_eltSi amri.a ludowa tonu.
Formozt;.
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Marquie

Kłótnie wśród

faszystów greckich

MOSKWA. PAP. Agencja TASS donosi
z Aten, że ostatnio znacznie pogorszyły się
stosunki między partią liberalną, a monarchistyczną partią narodową, na któ·
rych, jak wiadomo, opiera się obecny r~d
grecki.
. Z rozkazu ministra spraw wojskowych
oficerowie rezerwy liberałowie zsyłani
są do obozu koncentracyjnego na wyspie
Macronisi pod pretekstem, iż sympatyzy.i11.
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Pod 1es1e
damy
chleba. i.tab· alu,
więcej

OŚ\V adc1arą chłon f-~eperowcy

mięsa;

podniesiemy

na wielkiej konfereocii aktywu wgejsk ego PPR wo:ewództwa

.
.
,
.
W dnm wczoraiszym obradowała w gmaPo referacie tow. Kliszki wywiązała się
chu .c ent:alne1 Szkoły· PPR w Łodzi prz y Al. ożywiona dyskusja, w której zabier:tli trlos
Ko~c:u~zk1 65 n_ara~.a aktyw;-i wiejskiego P~R licmi aktywiści ternnowi. _ Między innymi
\lf.01ewodztwa łodzk1~go, posw1.ęcon~ omów1e- zabierali głos towarzysze: Wójcik, Nowogór-

ł6dzkiego

.
ważne dla miejscowych organizacji oraz brah
na siebie zobowiązanie dalszego a1k tywnego
LJdzialu peperowców w. walc~ o przebud~wę
l_rcia gospodarc.z.eg~ wsi. ~owcy v.:s1~azynak' S
k N
k. K
Z
.. 1 . N
li na komecznosc n1eustanne1 czu1nosc1 wo·bec
s 1, zewczy , owa., empa, wo 1WSG,
od , .
d
·
i·t
• kalslrn, Bok i inni.
P? z.e~1a g??Pp ar<;zego .·l 'P~ \ ,ycmego ,ea
g
·
' . .
Cjt i med9b1tkow m1kołaiczyJfowsk1ch.
Mówcy omawiając poruszone przez triw.
VI/ końcowej fazie dy.skusji zabrali gło-s
Kliszkę zagadnienia,
wskazywali na dotych- towarzy•sze : Potapczuk, Sztok, Gr.zesiak, Gąg·ocza-sowy dornbek partii na _odcin ku wiejsidm 11e1yicz, Sysak i Bukowski, którzy w swych
oraz omawia,Ii konkretne SiPrawy i zadania wy stąpieniach nakreślili szereg ..praktycznych

rj1u pracy organHzac11 party1ne1 na ws1,
. . .
.
.,
Ła,wy wielk1e3 sah wykładowej
zapeln1.h

przybyli na ko·nierenCJę ze wszystkich powiatów aktywiści partyjni: sekretarze komitetów
gminnych, sekretarze kól wiejskich i działacze terenowi.

Obrady z agaił pierwszy sekretarz Komite'" Wojewódzkiego PPR, tow. Marian Min0r.

Dlo

ai· ność

o

Wyg łoszenia

referatu o pracy partii n11.
tow. Minór udziela głosu przedstawic.i elowi KC PPR, tow. Zenonowi Kliszko, któ·
rego zgromadzeni przy jm ują długotrwałą ::iwaeją.
.
IVsi -

!ł!iin1q dzieri procesu HPOPP-u

Ostatnia· trójka

i-Sędziak

zdrajców i sz·piegów. ez·naje przed

s·ądem·

R.·, P;

WAR~ZAWA PAP - Na zakończenie ba-1śc; _ na iemat rucJm lturieró.w .dyploma.tycz- ·ma od wielu lat negatywny stosunek, uważał
.1an'.a osk. Obarskiego prokurator odczytuje nych na linii Warszawa-Moskwa oraz 'it'Y- go za..ciasnego polityka i siewcę nienawiści.
6Zerng listów, .przesłanych. osk. wraz z ~a~b"t~ dany w październiku 1946 r. okólnik Kwie- Lipiński ponownie podkreśla z. silą, że nie utami 1 bruletynam1, w. ktorych Oban;ki jest cińskiegcJ do -okręgów, w którym ani słowem -Ważał, aby w 1944 roku ·Niemcy zagrażali nie
P;.oszo~y 0 dostarczanie obtecanyc.h mforma- nie wsi;omina się o odwohniu wywiadu woj- poclległości Polski i integralnośc'i. jej terytóCJ! politycznych. Jeden z tych llstow domaga
k
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się w szczego 1nosc1 m orma·CJl o
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zarysowującym się, jak pisze autor listu _
Na za,,~n.czeme przes uc an.~a os. arzon~J
, W1er:iy zis, mow1 a 'eJ pro ura or, ze
rozłamie w PPS, w związku ze sp•rawą Wacho- I Sosno:vslneJ. P~'OkQ(ator wnosi. o odczytanie M:1koł~Jczyk ukrył d?kument .cad?g~na ~
wicza oraz informa.cji z KC PPR. Osk. twier-1 zeznan, , złozonych przez ~skarzon~ Sosno:v~ spra~ie naszych gra~uc z~chodlllch 1 ze Midzi, że listów tych nie otrzymał. Na wnio.s ek ską w sle·d;ztwie w sprawie wspołpracy Jej kołaJczyk ukrywał rowniez dokumenty o baprokuratora Sąd stwierdza, że w śledztwie osk. z Obarskim.
niebnej współpracy sanatorów i endeków z
Sosnowska własnoręcznym padlJisem stwierZ ofic:i:ytanych protokółów wynika, ze Niemcami, z którymi sam potem współpraco·
dzila, że b yła ona autorką tych listów. Pro- Obarski dostarczał „Stoczni" informacji, cha- wał na emigracji i w kraju. Nie żmniejsza
kurator odczytuje następnie list skierowany raktery:.;ujących sytuację w PPS i WRN, to znacz<inia dokumentu, w którym wyraźnie
przez Kwiecińskie.go do Obarskiego. W liśde · charakteryzował wybitnych działaczy PPS, mówi się o wYJaśnieniu okoliczności . pobytu
tym .Kwiec.iń~ki. wosi · o. P~~yśpieszenie. dostar- nadsyłał informacje o przebiegu rozmów w Polsce Rydza i czynników sanacyjnych;
czerw:i m :małow. ~ 1 :' 1 e-cmskJ. z mie1s~a p~- między PPR i PPS, w spr:i.wie zawarcia urno- współpracujących z Niemcami, na podstatw1ndza autentycznosc tego ilstu. podaJC!c, ze
. d nosc1
· · d zia
· ł allla,
·
d ama
·
. przeprowa d zónego porozum1ema
· · 1· ugo d y
.
b • d t
Ob ars k.1emu przez d r. wy o Je
sprawoz
z wie
mi·a1 on yc os qrczony
•
•
•
.
Franio (skazaną już w innym iproceis ie 0 szipie- przebiegu obrad R~dy NaczelneJ PPS 1 t. p. Na
. Następ~1e Sąd p;zystępuie ~o .. r:rze~h!cha·
gostwo) ornz przez Gałaja
,p ytanie przewodm1C:ząceg-o
Sosnowska po- ma ostathrngo ot>karzoneg-o w n11;i.1e1s.ze1 S[pra1
.· .
.
.
twierdza swe zeznania w śledztwie.
wie - Stan.isł.awa Sędzi.aka.
WARSZA NA (PAP). N:! wstępie 8-g.o 1ma
Na pytanie, czy oskarżony Sędzialk po·c zu·
rozprawy ".>Sk. Sosnowska kontynuuJe swe
wa się do winy, pada od/powiedź: „Poczuwam
odpowiedzi na pytanie obrony. Obrońcy posię do wi.ny calkowicie w . zakresie wywiadu
szczególnych -oskarżonych pytają Sosnow1>ką
wojskowego i do przynależności do organizao jej kontak \y z poszczególnymi współoskarcji nielegalne;. Nie poczuwam się do winy w za
żonymi,,

kresie akcji samoobrony".

"

Lipiński

Sosnowska
w vJ .wiedziach oskarż011a usiłuje przerzuc ić odpowiedzialność za wyw.iad wojskowy
na zlc',stępcę Kwiellińskicgo - nie występują
cego w sprawfa - Czarm ckiego.
Proku.ator zbijając twierdzenia oskarżonej,
cytuje fragmenty jej listów i okólników do
poszczególnych informato::ów siatki wywiadowczej „Stoczni" o.r az do okręgów.
W liście do jednego z kierowników okręgów
Sosnowska poucza go, że w raporcie są pewne części zakreśl.me i, że części te mają słu
żyć wyłącznie do wżytkJU wewnętrznego. Tak
wygląda prawda o przes.}'łaniu do okręgów
!tylko . 1n'.i.eiktórych ozęści rapo1Iltów-1Stv6_eridza
prokurator.
w dalszym ciągu prokurator cytuje· list
SosnowskiPi rl<, t:!q ~qka . Ż:Mhl. ia, f!V urfailnmn-

Po przesłuchaniu · oskarżonej Sosnow;;~, •?j,
prokurator prosi o · pozwolenie zadania kilku
dodatkowych pytań oskarżonemu- Lipińskie
mu.
Prokurator: Czy oskarżony pisywał w jakich gazetach?
Osk. Lipiński: W połowie 1946 roku pierw
szy mój artykuł pt. „Operacja Overlor" ogło
sił „Tygodnik Powszechny", następnie w „Gazecie Ludowej" we wrz.eśniu fragment z mego pamiętnika „Obr~ma Warszawy" w 1939 r,
poza tym tygodnik „Warszawa" ogłosił również dość. znaczne fragmenty tych pamiętników.
·
Odnośnie swęj współpracy z „ Gazetą Ludową" oskarżony wyjaśnia, że w sprawie umieszczania swych artykułów zwracał się do
red. Giełżyńskiego.
Prokurator: Czy Mikołajczyk wiedział o
współpracy oskarżonego w „Gazecie Ludowej"?
Oskarżony: Przypuszczam.
Pytany· p;rzez swego obrońcę mec, Maślan
ko odnośnie osoby Mikołajczyka - oskarżony
twierdzi. że do Mikołakzvka :\ako oolitvką.

następującą rezolucję:
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ł?dlak'organizacji terenowych woje•
o z iego.
Dyskusję podsumował -tow. Minor, który
w k,rótkim przemówieniu ocenił znaczenie od·
bytej narady. Stamowi ona - mó.wił t~w. _Mi·
nor _ dalszy wkła.d organizacji woiewodz:
kiej PPR w obecnym pochodzie wsi P'oloskieJ
.
.
..
·
ku . nowoczesn~j ~r~amzacJl ro'.'m ctwa, w~so:
k1e1 ku!oturze z1em1 . 1 go.s podarki, ku wydaineJ
pracy na rnli, podniesieniu plonów, ku oświa·
cie .i wiedzy.
Na zakończem.ie obrad zebrani uchwalili
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Sos owska- Li

kulturę

I wWJSókdaztań
z wa

pańPrzeciwstawiamy się z całą siłą między ciwkJ Związkowi Radzieckiemu
narodowemu obozowi imperialistycznemu,
stworo Demokracji Ludowej.
Referent na wstępie omówił polityczne po·
który pod przewodem okrdlonych ameryI\:~nfm:encja solitlaryzuje się z walką rolożenie Polski na tle sytuacji między;1<1r0Flokal'tskich
kół
kapitału rr:onopolistycznego
botników
francuskich i milionowych rzesz
wej, podkreślając szczególnie rolę kaipitału a·
merykańskiego, dążącego 'do ·narzu<:enia :anrodąży do owładnięcia gosp,1darczego, 'ł nii.bezroln~'f)h i małorolnych chłopów we
pie i światu swych wpływów gospodarczych
stęp1~ie i . politycznego narodami europej WJoszech dzi·:olących samorzutnie. ziemię
i politycznych. Jako prezciwwagę tych dążskimi i odbudowy potencjału militarriego
obszarnic7.ą widząc w niej godną i naleności mówca widzi potężniejący front międzyNiemiec.
żyt;;i odpowiedź na zak;.iąy rodzimej reak..:
narodowych sił demokratycznych, na czele ze
Próby narzuce nia Europie planu Marcji dążącej do podporządkowania narodu
Związkiem Radzieckim.
shalla są wyrazem dążeń zagranicznych kół
interesowi doldra.
W ogólnym układzie sił na are·nie międzymonopolistyc7nego kapitału amerykańUcieczka Mikołajczyka jest wyrazem
narodowej wzrasta szq:ególnie rola Polski Lu·
skiego, zmierz~jących 'dJ zawładnięcia gobankcuctwa politycznego i rozkładu ideodowej. Wiele miejsca poświęcił tow. Kliszko
spodarką suwerennych państw europejwego w. obozie reakcyjno-peeselowskim,
omówieniu spww gospodarczych wsi i zamie·
skich i pozaeuropejskich. Plan ten, przektóry reprezentował w Polsce interesy
rzeń rządu w kierunku jej gosp9darczego i spo
widująoy odbudowę gospticlarczą i miliobcych mocarstw i zaprzedawał zagrałecznego podniesienia oraz :zadwi dołowych
tarną Niemiec gudzi szczególnie w interesy
.nicznym imperialistom interesy narodu
ogniw partyjnych na odcinku wiejskim. Szczenarodu polsk]ego.
polskiego.
gółowo omówi~ zadania spółdzielczości na 1
Konferencja. wita z i:adością naradę
Konferencja widzi w 3-letnim planie
wsi, zwracając szczególną uwagę na inteligen- I
cję wiej-ską,
zwłaszcza naoczycieJi,
którzy i
Dziewięciu Partii Marksistowskich, wigospodarczym potężną dźwignię rozwoju i
nogą i powinni spełnić doniosłą rolę w ty~h !
dząc w niej realną siłę, zdolną nie tylko
odbudowy państwa, zwiększenie i umocwielkkh pracach. Referent wska'Zał wytyczodeprzeć ataki światowe.;o obozu imperianienie bazy materialnej systemu Demone dla dołowych ogniw :partyjnych, wskazu- i
listycznego, ale i zdolną do pokrzyżów1mia
kracji Ludowej i dlatego też dołoży
jąc na przodującą rolę, jaką powinno odgry- '
jego zbrodniczego planu wywołania trzewszy~tkich starań, aby na odcinku wiejwać na wsi koło partyjne.
ciej wojny światowej, wymierzonej p··zęskim zrealizować wszystkie wskazania go11111111111111111111!111111111111111111111111111111.1„1,1 1r11<1'11:111:1111111111111111111111111111111n1111:111111111111111111111111111111111111111111111111•1•11111111•111111111·1·1· 1"1 1·1 1·11·11: n •I 1'11·1 1 . 1 1 1 "m111111111,111111:1111•1rn1 1rn11 111111111111r 1111'11111111111111111111111111111111111111 11 1111111111 11111111 11111111111111111111111111111111111111111111~11111111111111
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Sędz.fok

Osk. Sędziak oipowiada szcze gółowo o
swojej działa,lności w mchu podzi\~mnym od
drugiej połowy 1944 r„ ponieważ odziałał on
na teren.ach, które w tym ci:asie zostały już
wyzwalone. Opowiada on o pieDw.szych rozkazach zachowania broni i prześcia do konspi·racji. Polecenie sabotow'!nia pobmu do wojska p_ol~kkgo zawarte ~ było w rozKazie nr.
1300 wyidanym przez rzą,tl łondyńslki.
Od października 1944 r. terenem działania
Sędziska jest woj. białostockie. Charakterystycznym jest s•posób, w jaki Sędziak _ do.stał
się do Białegostoku. Przyjecha} miBiilowicie 'Z
transportem wojskowym jako plutonoiwy woj·
ska poJ.skiego i w Białymstoku zdezerterował.
Przy okazji osk. Sędziak, na pytanie :przewo·
wy"j.aśnia,
ż!!
rpiektqre oddziały
zbrojne wyco1aly się przed na:ęfępującym .Woj
skiem Polskim i Armią Ozerwonq r.dzem t oddzialami niemieckimi. '

spodarcze Partii i Rządu, poprzez zorganizówanie współzawodnictwa i wyścigu
pracy, na wszystkich odcinkach gospodarki wiejskiej, poprzez i;acieśnlenie sojuszu
robotniczo - chłopskiego i jedności dzfałania.
całego obozu demokratycznego.
Aby zrealizować te zadania jakie przed
partią postawił K. C. w okresie zimowym,
konferencja postanawia zwrócić szczególną uwagę na:
1) Uaktywnienie i umasowienie Z. S.
Ch., poprzez wstąpienie do niej przede
wszystkim wszystkich PPR-owców na
wsi, rugowanie mik<'.ł.ajczykowców i
bran;e aktywnego udziału w pracach
kół i Zarządu Gm. Z. S. Ch. jak i spół•
dzielni S. Ch. Spółdzielczość przez wy• mianę towarową wsi z miastem będzie
potężnym spoidłeni sojuszu robotniczochłopskicgo, umocnieniem drugiego filaru Obozu Demokratycznego Polski
Ludowej.
2) Uruchomienie gminnych ośrodkó.w
maszynowych i narzędzi rolniczych,
organizowanie związków branżowych,
które staną się drogą do podniesienia
dobrobytu i kultury mas chłopskich,
oraz przyczynią się do włączenia drobnej produkcji rolnej w ramy planowej
gospodarki narodowej.
3) Współzawodnictwo poprzez pod:.
niesienie wydajności z ha, racjonalne
·wykorzystywanie. siewruków, nawozów
sztucznych, maszyn i narzędzi rolniczych, racjonalną upra
t i hodowlę,
likwidację odłqgów i walkę z chwastami.
4) Przyjście z pomocą mało i średnio
rolnym chłopom w uprawie roli, przez
wykorzystanie Dekretu Ministerstwa
Rolnictwa o pomocy sąsiedzkiej.
5) Zwrócenie uwagi na odbudowę
paiistwowego sektora rolnego, przez
podniesienie produkcji rolnej, uzdrowienie stosunków między administracją i robotnikami rolnymi,
oczyszczenie aparatu administracyjnego z elemertów reakcyjnych, urządzanie narad
na majątkach, utrzymywanie ścisłego
kontaktu z Komitetami Folwarcznymi.
6) Zainteresowanie - się akcją Przysposobienia Wojskowego przez współ
pracę i przejmowanie kierownictwa tej
organizacji, metodą szkolenia i wychowania młodzieży w gminnych szkołach
P. R. W„ otwieraniem. świetlic, bibliotek i rozpowszechnianiem czytelnictwa
gazet, a zwłaszcza „Chłopskiej Drogi''..
Dla wype1menia
powyższych
zadań
konferencja 11ostanawia usprawnić, , uak•
tywnić pracę, przez planową obsługę Ko·
mitetów Gminnych i kół terenowych,
wzmóc masową akcję werbunkową wśród
robotników rolnych, bezrolnych, mało i
średnio rolnych chłopów,
wzmóc akcję
wśród kobiet wiejskich,
zakładać kursy
szkolenia partyjnego, by przez podniesię
nie poziomu ideologicznego i przestrzegania
dyscypliny partyjnej' osiągniąć postawione
!')am zadania przez K. C. na,szcj Partii.
W REALIZACJI POWYŻSZEGO KON·
FERENCJA WIDZI JEDYNĄ SŁUSZNĄ
DROGĘ DO UMOCNIENIA DEMOKRACJI LUDOWEJ, DO MARSZU NAPRZÓD
WSI POLSKrEJ, KU LEPFZEJ PRZY·
SZŁOŚCI
CAŁEGO
NARODU
POL·
SKIEGO.

W dniu 9 grudnia 1947 r.
pm;terunku
ś

zginął

na

•

t p,

FRANCISZEK CYBULSKI
Długo!etni sekretarz Zarządu Miejskiego w Bełchatowie zasłużony praco-1
wnik samorządowy

dniczącego

o czym zawiadamia
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Fala lasz11zacjl zalewa życie łJS·A

ro aktorachI lilmowych - autorzy
Nie

„antyamerykańskiej

Skarga Wasza jest słuszna. Ponieważ EeJ:k
trownia Łódzka traktuje Was już teraz lepiej ,
faszyzacji dziękujemy Wam więc za zaufanie i obiecu·
amerykańskiego życia publicznego, przyniosła jemy w przyszłości pomóc Wam, gdyby zno·
między innymi ten skutek,
że wy~awnictwa wu zaszła po temu potrzeba.
w obawie przed represjami przestały wydawać
łt
utwory liberalnych pisarzy, zai;nyik:ając im w R. G.
ten sposób dostęp do szeroki-eh kół -czytebi·
Zarówno trześ~ jak i forma literacka. wier
czych.
(jkcz).
sza nie podoba nam się. Natomiast korzysta·
libyśmy chętnie z korespondecjl I report~
z Waszego terenu pracy. Spróbujcie się jesz
cze porozumieć z zarządem Samopomocy
Chłopskiej i ZWM. Moie Wam coś doradzą.

działalnośd"
nie·
już donoszą o

których aktorów filmowych, a

dyk;:tu:~:jam;~~:c~!~k~ t~~:t~;~wej

literaturze

dotknęła mięazy inn)'.mi jednego 'I. najwybitniejszvch powieściopisarzy młodego pokolenia

USA -

Howar-ia Fasta,

książki

k'órego cieszyWydane przez
niego do tej pory sześć powieści ukazały się
w nakładzie sz.eściu milionów egP plarzy. Napisana przez niego ost:ilnia powi<>ść ubizała
sie na skutek stanow: 3 ka wvd.'!wcv w ilości
tyiko pięciu tysięcy egzcmplurzy i io-stała cal·
kowicie przemilczana w rccenzjnch prnsowych.
Przyczyna takiego .noste,.powania tl:wi w tym,
,.
że jest on członkiem prezyd'um antyfa,;zy:;tow·
skiego komitetu uchodźców politycznych.
Znany autor woj.skowy, gen. Carlson padł
·
· · f'
·
· i „ b 'k t
·
rowmez 0 tarą wspomniane] 2 '-CJ 1 OJ ·o owej.
Na skutek jego demokratycznych poglądów,
ameP.rkańska n,. rasa '':ojskowa orlmó\.•::la umieły się olbrzymią poczytnością.

LICEUM I GIMNAZJt!M

SPOŁDZIELCZEGO

literalurze
1 Kampani~ ~eakcji p~zeci~ postępowej
minęły jeszcze echa s~andahcznej afery sowych wybitnych -członkow tego Leg10nu,
Wzrastającaz dnia na dzień fala

Gray, opublikował w prasie demokratycznej
artykuł,
w którym dema·skuje inspiratorów
nowej kampanii przeciwko wybitnym, postępo- Legionu
Amerykański Związek Przemywym pisarzom amerykańskim. W kampanii słowców, który decyduje -0 jego dzia•łalności
tej zai;tosowano szereg środków , mającyd1 na politycmej. Próby wydania książki przez
celu niedopuszczenie, względnie ograniczenie Greya na powyższy teml!Jt nie powiodły się.
zasięgu w.pływu pisarzy, nie poddających się · Ą~ ·-·~-~- -~-

t. zw.
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Strzeżcie swoich praw jak oka w głowie
Gosc
• • :'ł zagranicy
•
d o p. o Ia kow
•

Przewodniczący Holenderskiego
Związku
Rob'o:ników Przemysłu Włókienni-czego i Kon
fekcyjnego, tow. Leuskin, biorący udział w II
Zjeżdzie Robotników Przemysłu Włókieanl·
czego w Łodzi, przesiał do redakcji „Głosu

1·

My w Holandii, musimy jes2cze w sposób
zacięty : .rozpaczliwy walczyć o najbadz'ej
elemen~arne prawa. Walczymy przeciwko pró
b!1m obniżki płac, o uznanie w fabrykach
?rzedstaw.cielstw robotniczych deleuatów,
Robotniczego", następujące pismo:
o wys.u<banie głosu naszych Rad Zaklado·
·
p oscy.
l
t T owarzysze.1
wycli ·
Rob o t mcy
„Jestem wdzięc;zny Zarządowi Głównemu'
M'ęsn i masła prawie nie widzimy. Gotuje·
. .
.
mv stale na margarynie. Otrzymui2mv naj·
Przemysłu Włok1en111czego w Polsce za go-. •. . cl d , h l"t
,
;· N
1 row me
1 k a .na t Y.t·1.,
ścinność, z jaką nas przyjęto, a przede wszy· wyze1
woc
z.e.l. : a·
sze
E-łynne krowy holenderskie dają wnr iw·
5lkim za możność uczestniczenia w Waszym
·.
. .
· ·
· "'d
Id~ e r:ódal mleko, ale me jest ono przeznaczn·
'Zjez ~.e.
.
.
.
ne dla r.as. Cześć jego zużywaja i:b.sy uo·
Pr?.V\Słuch1wałem się obra.dom, zapozna 1ac
.
.
· . .
. ·
· ~
sie z Vlaszymi sukcesami i brakami.
· · nada1ące, a r~szta 1dz1e za gram~ę~ '-V z.am:an
ia co zakupujemy armały, czołgi 1 o:inc1sk1.
·
szcz?nia jakichkolwiek jego prac.
I Obecnie, gdy staram się porównać prawa, lrnpe::alistyczna wojna w Indonezji spy,:ha
Nawet najwybitniejsze wnla••rnictwa ule·· uzyskane przez robotników polskich z sytua· nas na dno nędzy i poniewierki, a shp::i ży·
gają kampanii antypostępowcj, rozpętilnej w cją L:asy robotniczej Holandii, porówn<::ni·e c!owa kle>sy robotniczej w Holandii obm:i'a
prasie ajnerykańskiej i obawiają się publiko-. to wy:pada stanowczo na naszą niekorzyść.
;ię z dnia na dzień.
w ·1:,1 książek ~ cha:akte.rze . li?eralnvm .lub j
Fabr'1L w Waszym kraju należą io ro''"'·
CJ\o rozkosze kapitalizmu!
postęr.owym . Nie moze u1rzec swiatła dz:en-: n!ków, a przemysł kierowany przez vV'ls ci'.)·
l'r;,yjaciele! Strzeżcie jak oka w glt:;o.vie
nego książka o ameryka1i.skim faszyźmie, na- '.)!"CVl'adzi niewątpliwie do szybkiego wz~0;l11 wywa1c·zon)'Lh przez Was praw przeciw
pisana przez Johna Rcgge, zdymisionowaneqo rtobrobytc w Polsce.
w~zdkim zaf.usom wewnętrznym i atakom an
zas·tępcy •9ene,·alnego prokuratora Stanów Zje- j Vhsz u.strój, ustrój demokracji ludowej, g;cn•c1" Cti:o11cie tego Waszego skarbu, ctJv-,
dnoczonych
Jedna z największych firm wy- o~wo•·zy: olbrzymie perspektywy przed p::i!ską 'Cie go 1m gli w stanie nienaruszonym przedawni<:zych w USA - Viking Press, w obawie ~la-są rorotniczą.
kaza{' SW;'!im dzieciom".
prz~cl konsekwenc]ami politycznymi, zerwała
urno wę z Roggem.
Na czele kampaciii przeciwko postępowym
elementom w USA stoją członkowie farozy·

°·
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Plan roczny wykonany
N

·~epsze

resultaty

Do jednos ek przemysłu włókienniczego,
które przedterminowo wykonaqy roczny !Plan
produkcviny,
należy Ogólnopolskie Zjedno·
.. _
czenie Przemysłu Kapeluszniczego w Łoc\,zl.
które na dzień 1 grudnia wyik:onało .roczny
plan wytwórczości w 104, 6 procentach.
W przemyśle
jedwabnicze • galarnteryjnym,
który plan roczny wykonał w ciągu 10 mie•
s-ięcy, na:jle.psze rezultaty na dzień 1 listo~a·
da rb. osiągnęły: Państwowe Zakałdy P.rzem.
Dziew. i Galanteryjnego w Łodzi (118,3 iproc.
planu rocznego w ciągu 10-ciu miesięcy, P. Z.
Przem. Pasm., Łódź-Północ (115.2 proc.), P. z.
Przem. Pasmanteryjnego Łódź-Południe (114,S
proc.), Państw. Zakł. Przem. Jedw.-Gala'11teryj·
nego Łódź-Południe (108,9 ;proc.). Pańsbwowe
Zalkłady Włókiennicze Nr 7 w Kalisru (110,4
proc.). Państw. Fa,bryka Przemys!iu Jedwaibn.·
Galanteryjnego w Kamiennej Górze (Dolny
Sląsk) - 108,6 proc.) i Państw. Zakłady Prze·
mysłu Galanteryjnego w Nowej Rudzie (Dolny
Sląsk) 106,3 proc.).

.

'
Kampania o jakosc

~,~:~::::::~:::;~N~:,:~~:::~:;:'Wysiłki

ku podniesieniu poziomu .marki fabryczne1·

RADIOWYCH
W
CZECHOSŁOWACJI
W październiku 1947 roku wzrosła li:zba
abonentów radiowych w Czechosłowacji o
. Przemysł. włókienni.~zy ~naj~~1je si.ę obec-,
21.005, z tego w krajach czeskich o 18.003, r.a
me w trakcie kampann o Jakosc swmc;h wySłowaczynźie o 3.002.
Tym samym ogólna robów.
liczba właścicieli odbiorników radiowych wy
Dążenie!'i"l C~ntralnego Zarządu Przemysł<.1
nosi w Cze7hoslowacji 1.847.057.
Włókienniczego jest, ażeby wyprodukowany

Nagrodą własne

·

stoisko na Targach

tow:ir ?Ył ~ jak najleps~ym g~ttm~1:1 i ażeby
od odb1orcow wpływała Jak naJmmeJsza ilość
reklamacji.
·
Przygotowania do najbliższ_ggo wielkiego
spotkania z odbiorcami, przygotowanie do Mię

I

agn· e rozkładu i upadku
Dolf.ola

W 7 dniu i;rzewodu sądowe:,"!c osk. Obarski
kontynuuje swe odpowiedzi na pytania prokuratora i obrony.
Prok.: Czy 0sk. otrzymywał miesięczne ra1>orty wywiadowcze „Stoczni"'?
Oskarżony
w odpowiedzi wyJasma, że
otrzymywał raporty nie SZ)frowane kryptonimem „Stoczni<". Raporty te otrzymywał na
podstawie umowy z Kwiedńskim i były mu
one przekazywane za pośrednictwem sknynki kontaktowej.
„RÓŻNE

ZAGADNIENIA" OBARSKIEGO
Obro!l.ca mec. Rettinger: Dlac;zego. osk. -godził się na ud.dał
w Komitecie Porozumiewawczym, w którym zasiadali p1·zedst:lwiciele W'N. Stronnictwa Narodowego i Stronnictwa - Lipifa.kiego
ludzie obcy ideowo
gskarżonemu?

Osk.:

Oceniałem

sytuację
ną

polityczw 1946 r. jako

sytuację

wyjścio

wą

do
pewnej
konsolidacji politycznej na płasz
czyźnie analogicznej,
jaka
była
podjęta przez W.
R. N. już za czasów okupacji. Zasada łączenia się
dla celów polityroznych z ugrupow<:niami prawicowymi była zasadą
mającą
od
i!!awnycr. lat obywatelstwo w naszej partii.
Byłem w tej atmosferze działania koalicyjnego wycho\•·ywany i nie było to sprzeczne

z

naszą historią.

Prok.: C2y oskarżony łącząc się w komitecie porozumiewuwczym z SN i SNN działał
w imię ideałów socjalizmu?
Osk.: Tak.
Prok.: Więc oskarżonemu Stronnictwo Na1·odowe z jeg0 bandami NSZ-owskimi i WiN
~ jego banrlam; leśnymi były bliższe niż PPS?
Osli:. nic udziela jasnej odpowiedzi, tbma(, ' ;i, .-j:.:n:: zagadnienia.
Prok.: Czy to, co oska!'żony robił w kon"takci" z SN i SNN bvło walka o iedność ro-

I

Poznańskich

dzynarodowyc~ .Tar~ów Poznańskich ~ r.
1948 odbywac się więc będą pod znakiem
wzmożonej walki o jakość.
w otrzymanym do swej dyspozycji pawilonie wydzieli CZPWł 36 stoisk dla fabryk,
których produkcja wyróżnia się wysoką jako·
ścią.

Każda z branż, w zależności od jej zasię
gu, otrzyma do swej dyspozycji od 3 do 10
stoisk. Każda z branż w okresie do olerw·
qDroce§u czlon'-ów HPOPP
szego marca roku przyszłego zorganizuje wybotniczą, o której oskarżony mówił?
on zdolny do analizy historycznej swego stawy eliminacyjne, na których fabryki wysta
Osk.: T' było dążenie do uobywatelnienia upaclku. Ale odpowiedź, jakiej udzielił pro- wią najlepsze i najpiękniejsze wzory produ·
w środovlr:ku rob<.:tniczym koncepcji repre- kuratorow' tak organicznie, wypływa z kowanych przez siebie wyrobów.
zentowanej przez WRN.
dziejów jego drogi OD PRAWICY PPS DO
Trzeba dodać, iż eliminacje branżowe odNa zakończenie przesłuchania osk. Obar- „LEWICY" NSZ I „STOCZNI", ie aby ją bywać się będą w ramach grup. Grupy te
skiego prokurator prosi Sąd o stwierdzenie, dojrzeć wystarczającym jest w zupełności ten zostaną utworzone w zależnośc;i od położenia
że w rap::irtach wywiadowczych WiN. znaj- rozmach umysłowy na jaki stać Adama. geograficznego np Ośrodek Bielski, Ośrodek
dujących się w ;::osiadaniu osk. Obarskiego Obarsk;Dgo.
I Białostocki itp.), albo teź w zależnośc;i od proznajduje się szereg danych, dotyczących WojDługo namyślał się Obarski, zanim odpo-1 filu produkcyjnego (np. fabryki juty w raska Polskiego i stanowiących ścisłą tajemnicę wiedział na pytani~ „Czy NSZ i WiN były mach branż! włókien łykowych). 2'.wycięzcy
państwową.
oskarżonemu bliższe, aniżeli PPS" .i po dłu- w p~szczegolnych gru_pach otrzy.maJą prawcr
• * *
g'm namyśle odpowiedział: „To są dwa róż- zajęcia osobnego stoiska na Między~arodo·
Co w „działalności" Obarskiego jest szcze- nc. zagadnienia".
wych Targach w Poznaniu. Przyczyn~ się te
gólnie godne uwagi?
.. ,
.
.
. do spopularyzowania w kraju i zagranicą mar
1 tu nalezy rozwiac pewien mezupelme ki fabrycznej czołowych naszych zakładów
Naszym zdaniem - sam proces degeneracji
jeszcze
zamarły .mit WRN -u. Mit
obozu renegatów socjalizmu polskiego. Wła· ,
. o tym, ie pracy.
Jest to wprawdz:~ bardzo prawicowy, bardzo
.
.
.
. .
śnie OBOZU - a nie tylko Obarskiego. Blo- antyradziecki i bardzo antypeperowski, ale
Cddzielne st01ska zaJmą wyroby wlo~ien·
gosławieństwo Zarnmby udzielone Obarskie- jednak jeden .: kierunków rJbotniczych. To nicze I.·rzeznaczone ?Ja pr~~mysłu chem1czr.e
mu na drogę jego działalności szpiegowskiej, co prezentuje sobą szef wywiadu Obarski i go, ~·ęglowego, dla z~gl~g~ i~~· ,
•
było błogc•sł<>wieństwem nie tylko Zaremby, jego mafia, to jui dawno jedna z organizacji
Ni.e ulega wątphwosc1, 1z k1er~wn1ctw?,
ale i Ciołkosza i Arciszewskiego i Pużaka i ENDOSANACJI, jedno z ogniw JEJ działał- załogi fabryczne, Rady Zakłado~e 1 organ~·
całej tej mltfil sanacyjnej i renegacki~j. Całej
, . JEJ
Jk" P k JEJ
"b
.
zacje polityczne w fabrykah wytęzą wszystkie
.
. , nosc1,
wa i z o1s ą,
s1uz Y wyw1a.,
. b.
d
·
tej plejady więk!:zych i mnieJszych ong1s d
.
k.
siły, by zdobyc dla sie 1e prawo urzą zema
działaczy socjali~tycznych, którzy z takiego
owi ang1osas iemu.
własnego stoiska, pod własną marką fabrycz·
czy innego natchnienia wypisali jeszcze w
I nie jest anachronizmem fakt zasiadania ną.
pierwszych dniach swej działalności na swych Obarskiego obok Marszewskiego i Lipińskie- ' - - - sztandarach to, co wczoraj Obarski odpowie· go w KPOPP. Nie jest anachronizmem fakt.
~~~:-~;
dział na pytanie prolrnratcra:
. że to WiN, a _za jego. poś:ednictwem_ ośrod~~
~'JiECJ~
„ZASADA WlĄZANIA SIĘ z PARTIAMI •obcego wywiadu, fmansowały dz1ałalnosc 1 - - - - • - · - • - - :ll:
PKAWICOWYMl MIAŁA ZAWSZE PRAWO lmafii WRN-owskiej. Nie jest anachroniz- .
OB~WATELSTWA w PPS".
mem szpieg~wsk~ ~ziałalność o_barskiego. To
Cła
1
Obarski ma niewątpliwie :ację. dopatru- konsekwencJa drogi rozpoczęteJ pod hasłem
"J
'fłi
jąc się w tej zasadzie genezy KPOPP, gene- „wią_zania się z _Prawicowymi P_artiami", któ:
wyjaśnia
zy personalnEgo zrośnięcia się renegatów so- re.1 zał9sny komec znaczą „M1ędzymorze" 1
W związku z listem czytelników, zamiesz•
cjalizmu z aparatem wywiadowczym sanacji „Stocznia".
i endecji, personalnego i ide.-wego zrośnięcia
Mafia Wit!'- wzrosła organicznie i obóz czonym w ,,Głosie Robotniczym" dnia 24.9~47
r. w . sprawie wymeldowania pracowników z
sie z ba!ldańli WiN i NSZ.
endosanacyjnej reakcji
anglosaskiej sieci Ubezpieczalni Społecznej, Dyrekcja Okręgu
Obarski nie posiada orlego wzroku. Nie jest s::piegowskieJ.
P. i T. w Łodzi po przeprowadzonym docho·
dzeniu ustaliła, iż niedopatrzenie to pow<;tało
lnterpelacie nasz11cta Czutelnihów
na terenie samej Ubezpieczalni.
. Obecnie po obustronnej wymianie zdań,
sprawa została całkowi :ie wyjaśniona.
\Vin,ę w pewnym stopniu ponoszą również
sami pracownicy,
gdyż
niedociągnięcie to
Ob. Redaktorze! Jestem stałym czytelni- też możnaby wyłączać nam światło od godz. winni byli przede wszystkim usunąć w porokiem „Głosu Robotniczego" i pozwalam sobie 6-ej rano do 16-tej, a nie tak, jak obecnie, że zumieniu z Dyrekcją Okręgu P. i T. w Łodzi.
narpi;;ać parę słów,
d-0tyczących
Elektrowni przez cały dzień jest świaitło, co jest nam prze
Łódzkiej.
Dlaczego jęst tak bardzo pokrzyw· ważnie niepotrzebne, a gdy człowiek przycho- goococaaaoaoooooooaoooooaoooooooooooooooocoog ,
dzona wyłączaniE>m światła dzielnica Doły? dzi ? dziennej pracy i trzeba &porządzić jaki·
Szczcście
małżeńtwie
Co dzień od godz. 16-tej do 19-tej tu.b 20-tej kolwiek posiłek, to wtedy światła nie ma.
~
0
0
jesteśmy pozbawieni ś:Via~la
Czyż dzi~In ica
.Ap.elujemy więc, aby EI~k.trow_ni.a Łód'l.'ka : g
·
Ci OBRĄCZKI
g
Doły jest najgorszą dz1el111cą naszego m1Mta? zm1e111la nam fan program c1emnosc1.
~rZ!JillOSą .
•
~
Przecież można•by częściowo po'Zbawiać świa·
A. Kłusek.
g kUpl0H3 W
11-gO l1Sl0p8d8
g
tła wszvstkie dzielnice, a nie tvilko nas, albo
'li. Dolna 44 (Doły).
l"nn rn„arn~acooooorr.nnnnro 0 „ 0 oooaoooooorionooDDg

I

I

--------------'""!'li •

o11rek • Okr••u p.I-, .

Program

ciemności

Ig

g

w

CDD

Sklepie

3

:Str. 4

GLOS

'>

Nr. 3.41'

I

W Związkac~
Zawodowych

· .

Krątactwa,. kłamstwa
.
Proces

OSW ęc

mskl

rOZWfera

Wykręty, kłamstwo

i znów wykręty - to
jes-l ?tała meto.da . „o•b r?ny" . oskarż.onych p0tworow w pro<ee·s1e osw1ęctms.k1m.
Gdy to
wszystko nie odnosi s.ku bku, gdy miażdżące
.i.kty, przytaczane ciągle przez świadków, zadają kłam pe.rfidnemu i ohydnemu ' k,rętactw.u
- wledy spod ma-.;ki „śle•pego wykonawr.:y"
rozkazów „z góry" wygląda prawdziwe ohlicze s<.:hwyta11ego na go rącym u-czynku ~ohyd-

I

. ·h. I
k. h b. ,
I cymzm dl Ił, .erows
IC k Z lfOW uw~~.:·z~~::c::s::.~::~y;""'„
•
I
ohydne dno po OSCI

I

nego i strasznego bandyty.
ni egdyś cdw armU ,pel-,1
skiej, udowodniono fakt denuncjacji przez ;
niego płk. Bończy, pod dowództwem ktore90
Bqgusch służył, t"\n oświęcimski „b:uanek" 1•a
i:;ekundę się zmiesz a ł.
Lecz_ ty,l ko na sekundę.
Ale po upływie tej sekundy usiłował .fomr,1ć, [
iż był prawdziwym „aniołem stróżem" dla Po1
laków, których znał z dawnvch cza1sów i spe t· I
kal następnie w obozie.

Kiedy renegatowi Boguschowi,

bywającemu

służbę

wojskową

Pułkownik Bończa padł właśnie

z rąk fef:o

zbira:„ Pod desami, które ia·dawał sw:i'm ofiarom ·ten barczysty, o zwierzęcej twarzy i
ociężałych ruchach wołu oprawca, padało dużo ludzi.:.
Bogu1sch zabijał często po prostu
uderzen!em swo .' ej ogromnej ht·py.
Chwalił
;ię, że gdy „uderza" to już trawa µo tym uderzeniu nie będzie ros ła"„. Podobno lub'.ł eleg<mcko się ubierać i był zawsze dość mocno
uperfumowany.„
Kiedy przypomniano mu te szczeg:'Jły z jego obozowych „praktyk", nagle zmien:l t-i ktykę.
Przestał mówić o sw;ojej roli „a:i::iła
s'róźa".

na

'<'

•'

.Bes~ie drż~ z lęku

.

żył

".f

Uśmiechnął

się

niewyraźnie,

bezradnie th1ste, wielkie
ławie

łapiska,

i

rozło
us::tdł

o•skarżonych.

Ale szczyl t rekord cynizmu bezsprz~ctnie
pobił Grabner. Ten zalany krw i ą mil1::mów
bezbronnych oiiar. wyraf iPO'Nany kat, w
wnym momencie powstał z miejsca i cichy:n głcsem oznajmił, że był w istocie nie tyle dyginitarzem obozu śm i erci, ile tym, który robił
wszystko co mógł. aby zwalniać więźniów z
obozu!„.
Byłem cichym .pomocniki em w i")·\,11ów
nie waha się twierdŹić Grabneo: - ale prnsilem ich, aby tlię to nie wydało, że im pomagiim.
Chyba te słowa nie wymagają k)menlarzy.
LTEBEHENSCHEL
,r - - W ROL'! „OFI:ARY HITLERYZMU"
Tak jest! Ten, pozujący dziś na „zgnębiob
~-n l e~':!:inpoś~~J .;_a,Iany krwią .mak~~~z.ny
na•s tępca os"fawionego }foessa, głowna .sipręzyna całej krwawej „roboty" w o~ozie śmierci,
Ulsiłuje wys t ąipić dziś wobec Trybrnnał.u nie
we właściwej mu roli główneg·o kata, lecz w

August Rajmund
Bogus cli

ł

I. •
C110rzos

_ z

Wa

ł,

a OW

.

którego okna 10 bloku parr świadek
. . widział ·aik za-.;trzeliłem więźnia, błaga~me 0 1't
1 '. !?
3ącego
os~
. 1rr .
- .z osta·bme~o okna po ~r~weJ s•' ome.
Z~1.ste, danterską grozą wieje _od tych, na·
brzm1ałych. k.rwią mywan.ych shrw„.,
, d _
. Nie .mmej drama~yczme br~mi opow,a_. ~~1e Janmy FraJJJk1~w1cz o bestrnl.stwie oslrn
zone1 Br.andel. s.wia<lek zwraca Glę wpro~t do
6iedzącej na ławie m;karzonych małej, TJ.le~JGzorni.e wyglądającej, o śpiących oczach i ruskim czole <legeneiratki, kobiety w zielonka"W-yim swetrze i mówi o tym, jak Bra.ndel podczas rewizji znaJ.azła u niej fotografię jej
dzieci. Zbiła ją okmtnie, zadając razy wpn~t
w twarz i w piersi i powiedziała: „Szkoda, że
twoi·ch dzieci tu nie ma, toby poszły do gazu!"
Gazowanie dzieci, udział w selekcji kobiet,
''zabójs•twa niemowląt, bicie i pospolite krndzieże to sipecjalność tej małej ko1Ji2~y o
wyglą:dzi· e pok o jówlki z trzec<iorzędnego ho·
tel u.
Brand el z kamiennym spoko jem wy!:' lu chu.ie dnizgo,cących słów świadika. Ani drgnie zastygła w bezruchu aipatyczna i senna, drobna
twarz tej dostojnej µrzeds1tawicielki „herren·
~; ulku"

ników Przemysłu Spożywczego, oddział w ;,.„
_swoich
ze."'." dnm. 13-go ~rudnia t.J w sobo_tę , o go·
dz1me .15-ej.' w s?h przy u!. Połudmo~A 11,
odbędzie się ogolne zebrame wszystkich robotników i pracowrri~ów · browarów, zakładów wód gazowych, wytwórni cukrów i czekolady, i in. artyK,ułów ·spożywczych, zaś w
niedzielę dnia 14-go bm. o godzinie 11-ej w ·
tymże lokalu odbędzie się zebranie dla pra·
cowników Monopolu Tytoniowego, Spirytusoweg·o, sekcji piekarzy, rzeźników iJp.
s
b d
. .
Ob
st
tk" :ra~y k ,ar zob w~zn.e.
ecno
W 3zys·
i-:: cz on ow 0 owiąz..cowa.

~zi zawi~aamia wszyst~~h

człorrkó~,

PLENARNE POSIEDZENIE
w sobotę i w niedzielę, dnia 13 i 14
bm. odbędzie się plenarne posiedzenie Zarzą
du Głómego Zw. Zaw. Prac. Przem. Konfekc.
Dziś

Odzieżowego.

Po odczytaniu protokółu z ostatniego Ple·
num i sprawozdania z plenum KCZZ omówione zostaną sprawy wykonania uchwał Ko
nych ustach i zimnych, stalowych oc ~,c·1 wymisji Centralnej Zw. Zaw.
głasza te kłamstwa, stojąc przed mikrofonem
Poruszona zostanie również kwestia poi · nawet nie rozumiejąc całej ohydy tej me>amocy dla walczącego proletariatu Francji i po
mowitej, krwawej groteski. Swoje zeznan'a
wzięte odpowiednie rezolucje.
kończy z emfazą:
Sprawózdanie Komisji Rewizyjnej oraz wol
„Jeżeli ja jeszcze dziś
muszę cierp1ec w
ne wniosk"i zakończą obtady.
Polsce, to nie z powodu mojej winy. ,\l'ech
to będzie pokutą za niewinne ofiary Po1aW posiedzeniu
wezmą
udz,iał delega::l 1
ków!"„.
MARTYROLOGIA DZIECI W OśWIĘCil\·1IU
członkowie Zarządów poszczególnych, Od<lziaTe słowa oświęcimskiego ober-kata n:1b :cDzieci... Mandel zsiadała z roweru i qłas łów Związku. Początek obrad o godzinie 10-ej
r·ają
szczegóhnego znaczenia w zesi awieniu kała d-zieci, spotykane na glówTiei dro<lze obo- rano.
nie tylko z jego czyn&mi. ale ze słv1111 y m wy- iowej, a równocześnie asystowała na rampie
powiedzianym niegdyś przez tego S':lTJFgo przy selel<cjach, gdzie setki i ty,~iące d,:ieci KONFERENCJA ZW. ZAW. PRAC. SAMORZ.
Liebehensrhela zdaniem: „U nas nie wn;era wysyłano do gazu. Za jej właśnie Tząd6w no- I TERYTORIALNYCH
s;e iekko".
worodki zaraz po urodzeniu topiono lub . paW sali Powiatowej Rady Narodowej w
Prl)·.pomnieli mu to świadkowie.„
lono żywcem. „Wvręczały" ią czas~m .,k0ie- Łodzi przy ul. PiotrkowsDej 90 odbyła
żanki" D;i,nz, ·Brn.11del, głównie zaś „'l:O!ll się trzecia z kolei po wyzwoleniu konferencja
DRAMATYCZNE MOMENTY
Drlowsky", którą w lagrze nazywano „Hop, przewodniczących, sekretarzy i skarbników z
Nie brak tvch momentów w ramach obec- hop, dali, dnli!", stosownie do okrzyku, któ- 18-tu Oddziałów - Zarządu Okręgu Wojenego, jedyTieg~ w swoim rodzaju proc0s u.
rym pooęci?ala więźniów.
wódzkiego Łódzkiego Związku - Zawodowego
Może do najbardziej dramaf,ycznych nalePóźniej dzieci nie zabijano masowo, lecz Pracowników Samorządu Terytorialnego i Inży cha.rakterystyczna i straszna w s:imej pro- stworzono
takie warunki
matkom karmią stytm:ji Użyteczności Publicznej w Polsce z
stocie wymiana zdań, do której doszło w pew cym, że dzieci umierały setkami. Nownrridki udziałem przedstawicieli Władz Państwowycb
nym momencie między osk. Aumeierem a jed- oświęcimskie były w dwa dni po urodzer..:u Samorządowych i Związków Zawodowych.
nym ze świadków. Temu dialogowi ie 2gr'.l- tatuowallle i odtąd byly więźniami. W;,Jcute;z
Konferencję 0tworzył
Przewodniczący Ozą przysłuchiwali .się wszyscy obecni w tym m<:i.sow€go wymierania nie pozocStało v:h wtę- kręgu Tow. Edmund Kopciński, witając Nadniu na roziprawie.
cej, jak 10 nrocent przy życiu.
czelnika Wydziału Samorządowego urzędu Wo
Co pa1n świadek rozumi" pod słowem
Po wyjściu na~:azu od'blerania dzieci mc;t- jewódtkiego Łódzkiego tow. Wizenbergaselekcja? - pytał nerwowo, krę c ąc się na kom, w blokach działy się sceny dan•·eisk;c. Abdon·owi sza, Starostę Powiatu Łódzkiego miejscu.
W sierpn i11 1944 r. przywieziono cale rodziny tow. Mag Wasilewskiego, Przewodniczącego
tow. Weso·
- Identycznie to s amo, co o sknrżony z powsta nia warszawskiego. Dzieci, nawet Powiatowej Rady Narodowej odpowiada świadek.
k ilkumiesieczne, odebrano matkorp. : umi.es~- łowskiego, przedstawiciela Zarządu Głównego
. - Czy świadek widział mnie lciedyk.oiwiek czon.· o w bloku murowanym. Matki n'e minly - tow. Bednarza, przedstawiciela Okręgowej
tow. Spy
w izbie chorych, gdy tam leżał?
do nich dostępu. Wskutek wylnchu epidemj_\ Komisji Związków ~ą;wcP,owych ·
~Na szczę6cie., nie.
Bo inaczej - już n ie szka rlatyny, dyfterytu oraz gruźlicy - VviP,k- chalę, Przewodniczącego Zarządu Okręgu m.
~
Łodzi tow. Włodarskiego, Przewodniczące
żyłbym.
·
'
szość dzieci zmarła.
Pow.
go Zarządu Okręgu Olsztyn - tow. Gembickiego oraz wszystkich przedstawicieli Zarzą
Kino „WISŁA" Daszyńskiego 1
Pocz. seansów w dni powsz.: 17-ta
dów oddziałów i zaproszonych gości przybyPocz. seansów w niedzi~le i święta 15-ta
łych na konferencję.
"'
Następnie zabrał głos przedstawiciel ZaTHD;J$EP~=R!ANNowyI, ilł'lmPrLodtlJ1kc!:ll'ranclu:i:;eOj'
oc
.:._..JUN .-U
lfll
••
rządu Głównego Zw. Zaw. Prac. Sam. Teryt.
- tow. Bednarz.
w rolach głównych:
W imieniu wojewody Łódzkiego przemaODETTE JOYEUX, BERNARD BLIER, MAaCEL HERRAND, JEAN CHEVRIER
wiał Naczelnik Wydziału Samorządowego tow. Wizenberg-Abdonowicz.
Reżyser: JEAN-PAUL LE CHANOIS
Po części oficjalnej zebrani uchwalili rezo
Produkcja: OPTIJ\riAX-FILlVIS
Bilety bezpłatne i passe-partout ważne
lucję
przesyłającą
pozdrowienia i wyrazy
Eksploatacja: FILM POLSKI
od poniedziałku 15 grudnia.
uznania klasie robotnicze) Francji.

roli„. OFIARY!„. Ofiary ;hitleryzmu!.„
Ta ohydna groteska wygląda w ten S'POsób, że Lie.behenschel tłumaczy się, iż jego
podpisy na dokumentach, niosących śmierć
wielu setkom tysięcy ludzi, to była tylb ,.papierowa robota". Najlepszym dowodem, że
jego przełożeni nie byli z niego zadowoleni
jMt to, iż wypę'.dzono go z Oświęcimia „jak
osa", a celem .skompromi·towania .go odąrze
bano sprawę jego żony, która miała utrzymywać stosun!ki
z <pewną rodziną żydowską w
Wupperthal!„.
Nie wysoki, bla.dy człowie;k o wykrzywio-1
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Czytaicie
„Głos

Tlierese Brandt

I

Robotniczy"
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PAŃSTWOWA FABRYKA ZEGARÓW
Łódź, ul. Wigury 21

zatrudni:
TOKARZY NARZĘDZIOWYCH,
REWOLWEROWYCH,
,
FREZEROW,
SLUSARZY
i ROBOTNIKÓW niewykwalifikowanych.
12091

poniedziałek,

dn. 15 grudnia
w Kip.ie „BAŁTYK" (Narutowicza 20)
PREMIERA Nowego Filmu Amerykal'1skiej Produkcji
W

Triumf
Doktora O'CONNORA

J.e1g·oroW'icz?
- Rornmi€m to diosk{)na1Ie - odlpowietowarzyszu Pie dzia,t Pietriow. - Siprawa nie :podlega
trowie - wycedził przez zęlby starszy dysk.us1j.i, Jak to mówią, d10 cud1z,eigo kla
nrr,;żczyzna, ubrnny ·w ciemny garnifor, lsztoru nie JJChali si'e,. ze swoimi morałamdl...
trzymadący w ręku wytartą_.c;..yklistówkę. Już oddaję a1parat. ..
- A to - Wtskazał ręką" Vietr.ow na
Kierownik dele,ga·C!ii wręczył puifkmvnidrngie1go inteligentnie wygJą·dającerg.o mę1ż kowi aparnt foto1grafic~ny, rktóty z,osta!ł
czYzl1'e,:. - To nasz agronom, Miko1lad fio przez nieig.o wroiż·ony dlo forlby 10d:kerdorowicz. Poz.ostaje Jeszcze tylk·o· moja skiej,
skromna o·solba: Pie·tr.o w - przedistawiGości witano bardw serde·cznie. Wszyci·el przewodniczącego Obwodowerg•o [{)- scy na wyś·cigi stara'li się uprzyóemnić im
1nitetu.
czas, zwracali ba·cZ!Ilą uwagę, aby d1wż.o i
Oficer.owie przywitali się z gośćmi. - z a[le·tytem jed!li. Wyzna,cZ{)lno i·m dwie
Dziewc~ęta wstyd~iwie ~ mil~ ui.Ś'll1iech- ~fomianki: j€<lną dla dziewcząt i dlrugą
nęte, wręczyły pułkowmkow1 dU!Ży bu- dla mę~żczyzn. Wartn był10 p@afr:z;.eć, z
· !det zebranych P•O dr:odz·e wiosennyd1 jaką troskliwo·śdą i do'Mad'ruoisoią przy_gnspodarzy.
kwiatów. Pietrnw wycią:gnął aiparat fo- go•towywa!i ż.ołnierz.e miejsce wypo·czym- Wi.tam wa:s, towarzy•sze! - krzyk- t•oua:ficzny, na1Sta:wił ·i szy:bko wykona:ł lru dqa swoich g1 o·ści. J eid:e·n z ż.ołnfo.rz,y
.nął wesofo i jednocześnie bez najmn'i-ed- dw.a zdd1ę:cia.
nawet zaznaczył, że pun'ktem ho.norn gos
szej żenady ściska1ł rę.c-e Swiryd{)wa i
- Zrobiłem je dfa naszej olbwo·dowcii p1odarzy jest, alby „mieszkanie" przY1PDls~ojących obolJ( nie,g·o· - L€{)n~iewa i Bad1 ,gaiz etki - szy\blJm pow•iedziaQ, minro, ż,e minał{) g{)ściom atmo<Sf.erę depła domo~
mietiewa. - P-0zdrowienia, moi drodzy, g{) nikt Q t.o ni·e py.tał. - Nasz redaktor we•g,o.
od obywatelek i -0'1:iywat€li miaista lwa- PO'Żre to zdjęcie, słowo honoru, pu,żre...
Po półgudzinnyim odf[>•oczy;nku g{)scie
nowa i całeg·o iWa'll!owskiego olbwoidu. WYbaczcie, pułko·w.niku, że· nie zapyta- wraz z oficerami i •ż,o.łnierzami sJPoiywaPrnszę si·e,. ni1e gniewać, ż.e n:ara'Zie obed- łem, czy mo,żna tu fot·o 1graif.ować...
li suty P•osiłek. Do za•imprnwiz{)Waillego
dzi.e się bez oficdalne:go przemówienia,
Nic nie svkodlzii'... DrlQJbnostka. .. - stołu zasia·dfo· kilka oisólb. Pułkowy kuprosto po mbociarsku„ A ok> Wie·ra i To- uśmiechnął się dlQ•brodusznie Swiryd.ow. charz przed wofoą wac.owaQ w hotdu
.ni.a, przedstawicielki rnlł·odzie1ży, ~omso- - W tym mi·e1jscu fo nic złe1g·o, alle tro- „Mos1kwa" i , ja;ko mistrz WY1S{)kiej kla·s y
mołki. Ten oto f{) Iwan fogorowicz; chę dalej, flo bardz,o przievraisza:m, towa- w ·Sztuice kulinarnect pr1ZJYgQt·O'WY1Wał panie zwracajcie uwagi na jeg10 wiek, <Jn rzyszu Piefrow - trzeiba będzie- a·pcvr.at posi'l'ki smaecz1ne i :p101żywne•
nie jednego młodego „ w kozi róg za1pę- od'da:ć na iPrzechowanie. Trudino, talk ])UJ& .
dlzi". Stary robociarz, jeszcze z caratem wi'durla przeoisv fr.ont·owe
<D. c_ n.)
walczył. .. Prawda, Iw.an
'-- Różnie tam bywało,

- Ma pa1n racrję
z,godził si· ę iz in.ży!lforem Swiryd·o1w. - R·anek jeist1doskonały! Cisza, · ws;paniaife słońce· ... a ot{) i
oni!
Rzeczywiście za za 1cre,:t·eim sz•OiSy dał
się słyl"z€ć szum mo•toru, poczym ukazał
się wielki sanJ.ochód sztabowy, w którym
siedziało kilka osó1
b - cywilów. Na przed'zie widniało· rzadkie dla frontu zjawisko - dwie, panienki w ,czerwonych chusteczkach na gfowie, uśmiechnięte i, przy
jaźnie macha1jące rękami.

Z p·oid 1je'Żd'żającego .s.amochod'U pierw·
.szy wyskoczył chudy, uśmiechniit; ty rpę1ż
c,zyzna z balzną na le·w ym 'P·Oliczku i
,Y.7'I)aid~ z rozJPedem w grnpe witającyc:h

ROLA RADIA W TRANSPORCIE
Zgodnie z po,s•tanowieniern rządu radziec·
kiego mini&te.rstwo komunikacji przystępuje
już w tym roku do zaoipaitirzenia situ większych
S•lacji w s·ieć rndiową, która =orżliwi rnaille
wmjącym maszynistom komuniik:orwanie się ze
staicjami rozdzie·kzymi.
Na roik 1948 prrz:erwiduje się dalszy mą:wó
s1acyjnych sieci radiowych i rndiostacji w.a.go
nowych dla sieci wewnątrz pociągowej.

I-

Nr. 341'

Str S

GtOS

. Poranek artystyczny

Dzlu;g i 1-.ontplikacJe „Bizonii 0

Kto czuwa nad niemieckimi koncernami?
(Od specjalneqo lcore!ipondcnta

0

Glosu RobotniczeqouJ

dła

·przodowników pracy -

w'ó~~

arzy

Dnia 14 bm. o godzmic 11-ej w Teatrze
Powszechnym TUR ul. 11-go Listopada 21 od
będzie się PORANEK ARTYSTYCZNY poświę
eony Przodownikom Pracy - Włólmlarzo1m
W poranku wezmą udziuł:
H. Borowski, H. Brzezińska, J. Darski M„ M. Dąbrowski. B. Halm11'Ska. S. Ła;:iit'lski
Z. Łu.::zak, · S Piasecka, J. .Swiderski, Duet
Sutt, H. Szwajcer, Z. W12lher.
Za o mszenia roipr owa dza C'ZP\Vł w Lodzi,
oraz Wydział Propagandy KŁ PPR.

.
. ~erlin, w grudni~ 1'947 I.
py przemysłu metalowego. Fitzner był rówDzien'Ilik wymienia wiele jeszcze nazwisk
rlW1elu urz~ikow amerykańskich, zajmu- nież zależny od „Anacondy ·. zaś „Anacondę" i wiele nazw amerykańs~ich firm i trustów,
Jących kierownicze stanowiska w
zarządzie reprezentował w Niemczech p. Gaethke, dzi- które przez pakiety ak :Ji, przez układy kartewojskowym okupowany~h Niemiec je&t rów- siejszy urzędnik wojskowy. Ta sama ,Ana- lowe, przez wymiany patentów, a wreszcie i
1110-cześnie przedstawicielami firm, które clo- conda" nawiasem
po.w iedziawszy, nie' chce przez osobiste stosunki swoich kierowników
t1'.ch~zas. związane były
ściśle z pnemysłem uznać ~ac jona l i zowan i e 1akałdów Gieschego związane były wielokrotnie z pi zemysłem niemem1eck_~m. Te~o rodzaju polityka jest błę- 1przez rząd polskl.
mieckim, ~tóry zresztą - w l:itach poprzedza
dem, ktory moze powainie skomplikować w
P. Philipp Clover, kierownik \"lydzialu jących wojnę potężnie wspomogły frnansowo
~~szt.ości . spr.awę
pok1>~u
światowego„:~
Olei Mineral'nych w administra cji amerykai'lJeżeli więc dziś na czele niemieckich zakłd
Ważne przy wykończeniu budowli
Ktoz wypowi edział te znamienne słowa, zawie skiej, poprzedni wysoki urzędnik „Standart cl.ów i fabryk pojawia~ą się o sami ludzie,
Tające zresztą niedaj_ąr.ą
się zaprzeczyć naj- Oil". Mr. Clover przez 4 lat&, aż do wybu· którzy prowadzili je za Hitlera i podczas woj
PLYTKI Terrakotowe
fatotniejszą p r awdę? · Czy może ktoś z zażar- chu wojny b ył czynny w NiemC'Zech,
gdzie ny i jeżeli kontrolę nad mmi i nad ich ,,rozKAFLE Białe i Kolorowe,
tych przeciwników „bloku zachodniego", ktoś kierował filią am e rykańskiego trustu „Solony trojeniem" sprawują przedstawiciele trustów,
SZKŁO Taflowe
kto przeciwny jest zasadzie panowania dola- Vacnm Oil Co". Jak wiadomo, Standart Oil które są finansowo ,,spokrewnibne" z niemiec;rów na świecie?
posiadał w swoich r ękach,
działając
przez k.imi zakładami, to słowa senatora Voorkisa
poleca ze składu
O tóż właśnie, że nie. Słowa ostrej krytyki, Niemiecko-Amery :Cańs kie Tow. Naftowe, co- stają się zaiste prorocze.
Bo: błędem musi
CENTRALA ZBYTU
które zacytowaliśmy wyżej padły z ust Arne- najmniej jedną trz e cią wszystkich niemieckich być taka polityka, która zamiast stanowić o
PRZEMYSŁU MINERALNEGO
rykanina Jerry Voorkisa z Kalifornii, posła zbiorników-nafty, a miał równi e ż i wiele ru- pokoju dla dobra znękanego wojnami świa
Oddział w Lodzi
partii demokratycznej, który wypowiedział je muńskich źródeł naftowych, które tak owo- ta, stata się wzmocnić fundamenty, na :Ctórych
w Izbie Reprezentantów jeszcze przed dwo- cnie pompował Antonesr 1.1 - dla hitlerowskiej spoczywała machina wojenna wilhelmowskich
Kilińskiego 70, tel. 127-32
ma laty.
Luftwaffe
·
i hitlerowskich Niemiec.
Jerry Voorkis słuszme przewidział wów- ;.:;:,;;,;.;..:.;;:__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~~~;....~~;....;.;..;..;;;;;;~;;.;...----..r-----....:=========::::::=::::::::;:;;;:;::=-:-:.!
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Zasady r e1· estrac1· 1· wo1-nych zaWOdO
•W

:~~rn:i~żl~~o~~~s~o~~~k~~~·tą~::~iala~~ ;~~:i:

li zwołania :conferencji „wielkiej czwórki" "
·.·
. . .
Londynie stanowiły na terenie Niemiec jeden
wielki splot komplikacji, które 'l dziwo! narastały głównie w tej części kraju,
nad którą
Vl myśl art. 1 Dekretu z dnia 28 paźdz ier
il'Ozpościerała się władza wymienionych przez , nika 1947 roku. (D:<.U.R.P. Nr 66, poz. 403)
.:.Voork.isa urzędników.
jw sprawie obowiąźku zawiadomienia o prawa
Gdy dzisiaj, po upływie niemal tysiąca dni dzeniu przemysłu i w ykonywaniu ni ek tórych
okupowar.ia Niemiec og~ądamy się za siebie zajęć zarob k owych, osoby. które w dniu 1
~ Z!" zdziwieniem dostrzegamy w s t refa ch z.a- sierpnia wy k on ywały zajęda zarobkowe, obo
chodnich istniejące wciąż jeszcze takie „fir- 1 wiązane są złoż yć zawiadomienie władzy ~amy" jak Krupp lub jak IG-F~rben (naj"':ięk- morządu zawo dow ego i uiści ć należną opłatę.
szy w Europie koncern chemiczny). to mimo-·
.
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Dotyczy to wolnop;aktyku jących lekarzy, den
tystów, adwokatów i tp.
Od obowiązku uiszczenia opłaty zwolnione są osoby,nie uprawiaiące wolnej praktyki
i czerpiące dochody z poborów, od których
opłacają podatek od wynaJrodzeń, względnie
ustawowo zwolnione są od tego podatku. Za
podstawę do obliczenia wyso~o~ci opłaty bra

lnwa11·do'
wR• p• wŁodz·1
.

skiej wojny.
W tych. ,d n ~ach ?_cl.b y ł s • ę Z.i az.d Delegatow
Taj emnice tej dziwnej Jak na powojenne 1
1 O~ręgu . Ło o.z k1 e go Zw. Inw. ·woi. R.P. V: Ło
stosun k i „protek cji „ w stc 5 lmku do maqna- dz1, w swiethcy Pow. K o ła Zw . Inw. WoJ . RP
·
· · k iego
.
·
t ow
mem1ec
..przemys ł u o.d s ł.ama
.'.'T aeZjazd otworz ył dotycb czas owy przewodnig l ;c h e . .Run d as: l1au
orgdn a d mm1s t raq1. ra- czący Ob. Kaźmi ercz ak Wincenty. W Zjeździe
dziec~ieJ w NiemC7e.ch. ~ostały w ymienione 1 uczest niczyli przedstawiciele partii politycznazw1s 1•a szeregu os Ob , kt ore , .Ja k t-o. }1rz~.d nych, Zw. Zawo dowych i bratnich organizacji,
d\~oma laty za~wa._yl demo kra~a. z Kali ornn, następnie przedsta wiciel Izby Sk arbowej. Uzaimuią odpowiedzialne stanow1sKa w apara- rzędu Akcy z i Monopoli Urzędu zatrudnienia
cie. adi;ninis.tr~cyjnym' okupowanych Niemi.ee, 1 i t. p.
'
a r 0 wn oc Z eS me. .
:
p
d ·
ł p
z
d
Gł ·
Zreszt ą - powtórzmy lepiej te nazwis~ a . a
r~~wo n!czy , r,ez es
arz ą u . .ownego,
wóvvczas stanie się zroz•1miale to, co się dii2 : Płk. ~iek zynsk i, . ".tory .uszcił .p anuęc. p olegje w tzw. · ,bizonji", cz ,11 - połączonych stre łych 1 zma_rlyc'.1 rnwul!dow 1ed:nommut?W:ą
. h
)
ciszą. Nas1ępm e wysła'Ilo delegację z wienfach za ~ 1„;d
·- me .
·
·
,.
z ·
Oto p. Peter S. Hon~lun<I, jeden z kietow- · ~amt na grob Niezn a~ego ołi::erza, n~ ?; 0 ~
ników amerykańskiego wydz ału gospodarcze- by pol egły ch bohater?W Armu ~adziecKieJ
go. Mr. Hoglund był przed wojną kierowni- oraz na Kw aterę grobow Inwalidzkich na staikiem za kładów Opla pod Franld nrtem . które, rym cmentarzu.
ja:C wiadomo, należały w znacznej części do
W częś~i drugiej .ustę pujący. Zarząd zdał
koncernu General Motors. Nieprzeszkodziło to · sprawozdame, nad ktorym wywiązała się dyw niczvm zakładom Opla wnieść swój potęż
ny wkład do hitlerowskiego
„Blitzkriegu".
Po wojnie i zakłady i kierownicy i<:h pozostali na miejscu, pana v . Opel „zdenazyfikowano '' po zaplacęniu przez niego kary: 2000
RM„ a same zakłady ożyły i produkują już
seryjnie nowe wozy na e:.sport i - dla Niemiec.
W PZPB w Rudzie Pabianickiej we
Oto p. Frederic Gaethke - kierownik wywsp ółzawodnic twie „ósemek" pierwsze
działu kopalń i materiałów opałowych: przed
miesca zajęły: Irena Ziółkowska (169,5
wojną Mr. Gaethke zarządzał z ramienia arne
proc.) i Marta Majer (158,7 proc.), a we
rykai1skiego trustu
,.Anaco!1da"
niektórym
wspó.łzawodnictwie „szóstek": .Stanisiakopalniami niemieckimi na Sląsku, współpra
wa Baranowska (155,5 proc.) i Janina
cując pocif'hu z Otto Fitznerem który kieroKłopotek (141,6 proc.).
W przędzalni
wał koncernem Gieschego. Fitzner był człon
(trzy str.ony) pierwsze miejsca uzyskały:
kiem partii i nielada dygnitarzem: a;;.ransował
on
na_
stanowisko
kierownika gruHelena Kociołek (160 proc.) i Eugenia
_ _za
_ _Hitlera
_ ,_ _ _
_,...,,._,..
„~ . ....._ .•
Dobrogowska (154 proc.).
W PZPB Nr 1 w tkalni na „szóstkach" czołowe miejsca zajęły: Maria Py
warczy o pierwszeństwo
ziak (157,5 proc.) i Janina Jurek (150,1
proc.) Stefan Pietrzykowski osiągnął
We współzawodnictwie t:Caczy pracujących
ll!a dwóch krosnach korto1vych pierwsze miej
l53,4 proc. Na „czwórkach" pierwsze
sca w PZPW Nr 2 zajęli: Stefan Andrzejczyk
miejsce zajęły Aniela Izabela (156 proc.),
- 160 proc„ Stanisław Łuk ·isiak - - 159 proc.
i drugie Stanisława Szupa (144.,7 proc.).
Francisz·e k Pitarski - 158 proc., Zdzisław
We współzawodnictwie zespołowym
Fraczkiewicz - 147 proc. 1 Wacław Linczew
wypr:::edził Ki bier
(117 ,1 proc.) Engla
ski - 145 proc.
(103,2 proc.), Stolarz Stefan (124,8 proc.)
W PZPW Nr 3 nd czoło wysunęli się: Wła
Btolarz:a Zygm. (123 proc.), a Skonka
dysław Jóźwiak 145,8 proc., Hieronim Wal
{132,7 proc.) Jabłońskiego (119,7 proc.).
czak - 143,7 proc. i BolesłdW Sobala - 143
W przędzaini cienkoprzędnej WYróżprocent.
W PZPW Nr 35 wyróżnili się: Alfons Bieniły się: Bronisława świtoniak (184,5
siada - 158 proc„ Mana Bartczak -· 157,~
proc.), Zofia Kotlarek (181,8 proc.) i Ma
proc. i Franciszek Ro: ke - 145,2 proc„ a w
ria ·nubis (172,7 proc.).
PZPW Nr 36: Józef Boczkowski - 143 proc .,
w PZPB Nr 2 w przędzalni wyróżHenry k Bomba 141 pror. , Krystyna Gozniły się: Jani.na Mucha (4 strony dowska - 136.2 proc. i Wddaw Ebel - 131,9
l40,3 prnc.) i Leokadia Błońska (3 stroDrocent.
'IY - 143,7 prnc.). W tkalni („szóstki")
uzyskał Bronisław Ciuła 126,l proc., a
Prz ,gmysł włókienn·czy
~nna Makowska 122,1 proc. Na „czwór
złom żelazny
kach" wyróżniły się: Helena Płachta
Kilka miesięcy temu Centralna Dyrekcja
{164,8 proc.) i Zofia Wielińska (131,5
Przemysłu Włókienniczego wydała zarządzenie
proc.).
o zbiórce złomu. Inicjatywa ta , nie pozostała
W PZPB Nr 3 w tkalni („czwórki")
bez skutku.
na czoło wysunęły się: Bronisława MatDyrekcja Przemysłu Bawełnianego oddała
czak (173 proc.) i Maria Cygan (167
do dyspozycji Central! Złomu 8.873 ton złomu
- oroc.). We współzawodnictwie zespołożelaznego i 40 ton metali barwnych, a Dyrekwym wyprzedził Człapiński (133,5 proc.)
cja Przemysłu Wełnianego 1.503 ton złomu
romczaka (121,4 proc.), · a Zalasa (112,7
żelaznego.
proc.) Tosika (112 proc.). Salowy MaDyrekcja Przemysłu Włókien Łykowych
zebrała 1.166 ton żelaza, Dyr. Przem. Włókien
mrot (111 proc.) wyprzedził Szelesta
Sztucznych 172 tony, a Dyrekcja Przemysłu
(107,1 prÓc.), a Bnchner (111 proc.) Bo;Dziewiarskiego 840 ton . złomu żelaznego.
r,iana (104,8 proc.).
Pozostałe Dyrekcje dostarczyły mniejszych
![ości złomu .
.
Łą c znie zebrał przim1vsl włókiennic:zy po-.
"Ind 13 .000 ton złomu.

I

..

skusja poczym ustępującemu Zarządowi udzie
lono absolutorium. Następnie dokonano wyboru nowych -władz Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego . Wysłaniem tlepesz hołdown·i -::zych do Ob. Frez. Bieruta,
Marsz. Roli Zymierskiego i Prem. Cyrankiewicza oraz odczytaniem rezolucji, które przyjęto entuzjastycznie, Zjazd zakończył swe
obrady.
Nowy Zarząd ukonstytuował się w nastę-

P ującym składzie:
przewodniczący -

Kaźmierczak Wincenty,
Łódź , vice przewodnicz ą~ y ,__March wiński Jó
zef, Płk„ Łódż, vice przewodniczący - Niedzielski Franciszek, Łowicz, sekretarz - Roth
'
Stanisław, Łódź,
skarbnik Gos Edward,
Łódż, z-ca skarbni'<.a - Setkowicz Teofil,
Piotrków, z-ca sekretarza - Zielii'lski Franciszek, Kutno -:zł. Zarządu Lalke Francis-zek,
Wieluń, czł. Zarządu Kubiak Edward, Radomsko.

I

W PZPB Nr 5 w przędzalni (4 strony) pierwsze miejsca uzyskały: Kazimie
ra Kalinowska (181 proc.) i Eleonora
l;tolarz (179 proc.) a w tkalni („czwórki"): Józefa Kamińska (168 proc.), Jaoiwiga Fraczkowska (167,4 proc.), Bronisława Szkobel (165,9 proc.), Józefa Sobierajczyk (164,2 proc.) l Maria Chruś
cińska (164,1 proc.).
W PZPB Nr 7 wyrózniły się w pnędzalnl (3 strony) Maria Wituła (161.4
Maria Woźniak (161,1 proc.), a w tkał
ni („czwórki") Stanisława Piotrowska
!160,9 proc.) i KaŻimiera Gawryszczak
(153,6 proc.).
W PZPB Nr 8 w przędzalni (920
wrzecion) odznaczyły się: Aniela Ja.niak (186 proc.) i An)la Sałacińska f180
proc.), a w tkalni: Zofia Wawrzynow•
~ka (170 proc.).
Tkacz Łuczywek wY·
konał na sześciu ·krosnach
165 proc.
normy.
W PZPB Nr 9 przodowały w przędzalni (3 strony): Sabina Bieln.k (138
oroc.) i Helena 'Olszewska (130 proc.), a
w tkalni („szóstki"): Władysława Krzemień (149,1 proc.), Wanda Dzięcielska
(134,2 proc.), ;Feliksa Pakulska (132,6
proc.).
W PZPB w Zgierzu w przędzalni
1vśród prządek obsługujących cztery stro
'IY (888 wrzecion) wyróżniły się: Maria
Podradzińska (150 proc.) i Antonina No
wak (14'7,6 proc.). Ewa Ulewicz obsługu
ąca 666 wrzecion wykonała swe zadanie
dzienne w 153,2 proc.).
W PZPB w Pabianicach pierwsze
miejsca zdobyly w przędzalni (630 wrzecion): Helena Rajchert (144,8 proc.) l Sta
'lisława Trzydel (140,4 proc.), a w tkalni („czwórki"): Kunegunda Cieślak
(159,9 proc.) Józefa Gwiazda (148,5 proc)
Zofia Klimek (147,2 proc.). Edward
Sorowlec uzyskał na czterech krosnach
(153,5 proc.).

.

.

ny jest miesiąc rzerwiec· 1947 r. Jeźeli w :nie
siącu · tym zaj<;cie zarobkowe nie było wyKo
ny"".ane, pods.tawę r,olJczema opłaty . stanowi
~brot (przychod brutto) za ostatni, poprzedzaiący czerwiec miesiąr. w K~6rym zajęcie wy·
konvwano .
jeśli zajęcie zac"?eto wykonywać po mies.
czerwcu Urzędy Ska11„ •We wyznaczą opłaty
stosując: analogię · uo 0brotów
innych osób
wr:~onujących zaj~c;~ rla '1ego rodzaju'. Wyso
kose opłat wynosi ~"lY obrocie: do 10 tys.
10 proc„ ponad 10 tys do 20 tys. 12
proc., od 20 tys . do 50 tys. - 15 proc„ od
50 tys. do 100 tys. z! - 22 proc. ponad 100
tys. - 30 proc.
Opłaty należy u i sz czać do Urzędu Skarbowego właściwego do p '.l bra•1ia zaliczki za podatek obrotowy za m i esiąc., bE;dący podstawą
do obliczenia opłaty. Wszystkie obowiązane
do zawiadomienia osoby, winny do dnia 31
grudnia )Jr. przesłać do wladzy odpowiedniego Samorządu Zawodoweya (Izby Lekarskiej,
Rady Adwokackiej , tp.J z'lwiadomienie wraz
z zaświad czeniem Urzędu Skarb owego o dokonaniu wpłat y oraz odpis k a rty rejestracyj.
nej, Kto nie dopełnia obowi ązku złoż:epia 1awiadomienia, podlega w myśl art. 5 Dekretu ·
z dnia 28.10.1947 r. karze aresztu do trzech
miesięcy oraz grzywny do 500 tys. zł, albo
jednej z tych kat.
........-.........,

.................

- ~ ~~

Za k' ~dz"eż

~,..,.--~~

przędzy

-

- 4 lata w.ęz en la

Brygadier s,zarp arni Państwowych Zakła·
dów Przem}"Slu Jecjwabniczo - Gala:nteryjnego
z.auważył na płocie, oddzielającym teren fabryki od sąsiedniej nr--~';· ślady przerzucania
przędzy.
Zawezwani funkc ' n!1'l.r'11.sze Straży
Przemysłowej zna-leźli koło płot'\J 5 szpul przę·
dzy i fartuch, używany p.rzez robotnilk ów fa·
bryki. Dalsze śledztwo wykazało, że kradzie·
ży 14 kg przędzy dokonali Ryszard Kamiński
i Marian KrawczY'k 25 października br. Początkowo ukryli ·oni łup w P'i asku na sali, a
następnie przerzucili przez płot i ukry.Ji u kuzynki Krawczyka - Anny Rybc2yńskiej.
W dniu wczorajszym Krawc2Y'.k i Kamiński
stanęli przed Sądem i · odpowiadali w tryi:ne
doraźnym.
Przewodniczył
rozprawie sędzia
Zawadzki. oskarża·! prokurator Kabalski. Spra·
wa Anny Rybczvńskiei z o s•tała wydzielona du
postępowania zwyczajnego.
. Kamiński został skazany na 4 lata więzie·
ma, a Krawczyk - na 3 i pól roku.
, Ten sam skład Sądu ro >;tP ' r·n•,„;.ł Stl""'t E
Walentego Kras.ki, który skradł z. biura miejscowego oddział-u Zw. Sip. R. P. „S.połem" dwie
maszyny do liczenia. Krndzioż została spo·
strz~zona przez dozorcę nocnego i Kra~a porzurc1ł maszyny na kOl!ytarzu.
S'.~d.ztwo wyihz~ło .. że prac o wał on w „Sp"łem Jako gomec 1 kiedy zwolniono go z pracy zabrał ze so.bą klucz od biura , który ułat
w1l mu kradzież.
S~d skazał Kraiskę. na 3 lata więzienia i pozbaw1eme praw pub! ·cz,nych i hnn.-..rowy<:h

-
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'GDZIE JEST WYRODNA MATKA?
11, bm przy :11. Piotrkowskiej 61 w kąci~
podworza znaleziono leżące na ziemi zwło~i
now~rodka,
3. lub 4-miesięcznego.
Decho·
dzeme prowadzi 8 kr; m.
DWOCH WSPOLNIKOW DO JEDNEJ
KRADZIEŻY

Za kr.adzieź garderoby I bielizny, będące j
własnością Józefy Czat, uL Szum.na 5, zostali
zatrzymani Edward Miller . T{urczaki 115 i Ar
tur Ma jer, Ireny 34-

t„1oii·._.1;....________________GT7?iiiiii-~.sf_
r„rr:_._
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ZWM , ·ko.J. Kowal5ki, p rz ewodniczący Zarządu
Głównego ZWM, pos t aw i ł przed wojewó dzką
organi za cj ą ZWM bojowe zad anie: pomóc w
budowi e linii kole jowaj Radom · Tomaszów
Ma'l:. L'ini ę tę ta kpot!"Zebną w obecnej chwili,
ma budować młiodzłeż, - mł odz ież zarówno
iriesrona w organizacj&ch mlo.dzieżowy·ch,
jak i nie-zorganizowana.
· ·Dobne 6ię stafo, że właśni e na Krajo wym
Zjeździe ZWM postawiono przed młodzieżą
wo'jewództwa łód"Zkiego ta.ki e zadanie. (Mło
drież innych wojewódz.tw otrzymała p odobne
i:aua.nia). Kol. Kow<lls.ki p rz }'itac'aał ja,k o przytład . młodziei innych państw : Jugosławii, B uł
garii i Czeoh<>'Słowac j i. Ju gosłowiani e mają
swoj ą „Omlad i·nską Prug~ " ; wybudowali już
dw.ie linie kolejowe, mł o d zież czeska buduje
Lidice znisiczoną p rzez okupantów wieś,
Młodzież bułgarska Wyida·tnie pracuje p rzy budowie dróg i •ko!leli. Mówili o tym i tym szczyci-li się nasi goście zagra1J1iczni na I-szym Zjeź 
dlie. Mówli o wielkim en•tuzjażmie mło dzie
ży, lktóra w mie.siącach wolnych od nauki, czy
na.wet w dniach wołnych od p racy z zapałam
odbudowuje swoją ojczy mę. A ;przeceż :nne
baje, jak np. Cz-echosłowacj a są o wiele
inniej znisz.c zone od Pol>Ski; młodzi eż i:rnych
bajów nie .jest bardziej patrio tyc zna od na-

uej ' młodzieży.

~as, ZWM-owców, a wraz z nami całej mło

dzi.eży postępowej , do p ra<:y nie trzeba nakła
mać i dla.tego możemy śmiało powiedzieć, że
JlJłta kolejowa Radom Tomaszów b ędzie
młod2ież województwa łó dzkiego bu-

przez

dowana.
Do &prawy tej powrócim y jeszcze w naj btiinych numerach „Trybuny M ło·iych· ·.
L. Eraj ter .

j

~~.:..__
'

Będziemy da.żyli
6

· .
Jest sobota 6-go grudnia. Do „Rom·/ ' scią, „Ro gają liczne delegacje z całego kraju. Sab
my" pięknie i bogato udel{;:irowaii:I. Na śc.a·
„
nach widnieją tablice wzro:;.tu orgamzdCJI,
· pracy, d zt·ai aczy a' Ju'dziew· ·
zdjęcia bo lrnterow
_, 10
wych. Sala• powo 1i zapelnia się. o goetz.
nie ma już ani jednego wo 1nego m1e.1sca.
Dwupiętrowy balkon
po brzegi wypełniony
N a saIę przy b ywaią
· d os l oimcy
·
·
·
goścmi.
pans.twowi, entuzjastycznie w;tani. Przybybg:i
Towarzysza \.\/iesława sala wito
·otężnym1..
długo

niemilknącymi oklaskami i

okrzylrnmi.

Serdecznie witano delegacje młocilie:,:v zagranicznej.
Na trybunę wchodzi kol. Aleksdnd er K0wal.ski. W słowach prostych i gt,~l.Jokich kol.
Kowal"-ki dokonuje otwarcia Zjazdu. Mówi c
naszej - walce. z .okup;:ntem, o naszvc'1 ofiarn:h
w tej walce i o zadaninch, jakie Zia::cl ma t!.o

-.-~==

_,,.,:._

~

'

___________________________

Nr. 3'4if

~iaz~ zw~

d o ZJ ~dnocze~1a ~lod~_1e~;Y

spełnienia.

Przewodnictwo i -go dnia ob:'ij obejmuje
kol. Jerzy Morawski.
w pi·ezydi'uin zasiadai·ą obok innych, b_o haterow1·e pracy, nauki, ZWM-o w·: y z czasow
oku.paci· 1· oraz al·tywi's
'ci terenowi. .
'"'
Po Odczytani. u depeszy od nieubecnego
Prezydenta Bieruta, Zjazd wita Prem:era Cyrr,·n1, 1·ew1·cza.

Na trybunę wchodzi Towarzysz Wiesław.
Przemo· \','i'en1a To,varzysza Vv'i 0 sła'rn s;:ila wv.·s!J.chuje w 6kupieniu. Tow. \Vie5la;v muwi '.>
witpcch, jakie łączą Polską P!ulie R_obo!n!czą
z naszą organizacją i o zadaniach, 1a1ke mamy do spełnienia na p?i;i z1ednoczcnia młodzieży polskiej.
Sala <.eg'H . sch:Jdz~ccgc~ z
trybuny TOWARSZY'SZ 1\ WIESŁAWĄ LYWIOŁOWO.
_ ~ .
!I z kolei głos zabi9ca Marszo}eJ{ 1w1a„zy--=
-·
™--a =
•

„Młodzież wlókiennicza Łodzi, inicjatorka współzawodnictwa pracy, mclcluj2 Pierwszemu Krajowemu Zjazdowi swoje osią
gnięcia na tym polu.
W ostatniej fazie
młodzieżowego
współzawodnictwa pracy,
64-ch ZWM-owców przeszło na 6 krosien,
21 1 pracuje na 4-ch.
Pierwszym tlrnczem, który przeszedł na
obsługę
osmm krosien,
jest
17-ktni
ZWM-owiec, kol. Józef Slciba.
Czołową

I

z. w.M ~~ip~~~d ~bi:~z::sta:~~~:~eci Bu:~=i~~ Juz::::~;

Zjeżdzie

Nasz meldunek na

n11ersk1. Mow1
. :pro
. . s to 1· ;,erdeczn.e.•s , Zjazd
Bewitali Skrzeszewski
równiez mmistrow1e
1 1>Wdr''~ ze: powi,ma·n,
i Minc. N·i~rępnie
.
..
d
tali Zjazd przedstaw i ciele. o, gc.n1zaci1 m1o zie·
żowy.: ·1 z kraju i zagranicy.
d
ł 'ł
f t 'deo
Po popołudniu obrc: y wype ni re era I1 .ł logiczny kol. Kowalskiego, po cqrn n as ąp: a
bogata c~ęść artysty< zna.
Drugi dzień obrad rozpoczął
s • refornt Gspra·
wozdawczy, organiz.acyjny
e:s:reta~za „ ,enernlnego Zarządu Głownego, .kol. kM. a)ew,k.eg_
b oł.
W czas.ie referatu_ kol. Maiev;s ·1eg;:i prz; ~ 
na salę _ przewodmczący .sw1a .0wei, Fede. a<:_, 1
Młodz1czy. Dem~kratyczne], kol. B ~1sso11 ,':~"'z
z dclegaqą. '!•:.zysęy J? O dnoszą s_.ę z m •.~ JS~:
~oz~eg.a s.:.ę p1esn pokoju „Naprzod, mlodz1„
zy sw1ata „.
.
.
P.o referacie k~l. Majew~~1ego n~:tępuią
pow:tama przybyiych goso z.agran.cSznych.
Mówi kol. Boysson - przewodniczący FMD,

2

na grobach poległych żołnierzy raZWM-owców oraz na grobie Nieznanego Zolnterza.
.
Drugiego dnia po południu i 3-go dni a przed
południem trwała dyskusja nad trzama referatami: ideologicznym, s,prawozdawczo · organizc:cyjnym oraz statutowym. W dys-kusji b ra ło udział około 4-0 osób;
poruszano zagadnienia organizacyjne, polityczne, ideobg;crne
itp. Najbardziej jednak podkreślano konieczność. procy w kiernnku stworzenia jedPej or·
ganizacji mlodzieżowej w Polsce.
Po uchwaleniu statutu organizac'ji przystą 
piono do wyborów nowego Zarządu Główne
go. \Vybory przeszły sprawnie, w atmosferze
powagi.
Po połudn!u witała jeszcze Zjazd dele gacja młodzieży radzieck;ej, przy niesłychanym
entuzjażmie zebranvch.
Zjnzd za•kończyly sprawozdania komi6ji,
których wynikiem było uchwalone prawo
Zv\'M-ovnkc. WyjechaEśmy moc niejsi. Wiemy dolw,d wicdz'e n asza droga.
J. R.
w1ence

tkaczką na
ni eż nasza

terenie Łodzi i Polski jest rówdruga koleżanka, Halina Lipiń
ska. Przy obsłudze 4-ch s iron przędzalni
czych na ogólną liczbę 54-ch prządeJ,, pracuje 16 ZWM-ówek.
W obiiczu Krajowego Zjazdu przyrz2kamy wzmóc nasze wysiłki w kienm!w
podwyższeni a wydajności pracy,
by tym
samym przyśpieszyć realizację planu trzyletniego" .

dz;.~ckic;Ji,

Węzły światowej .współpracy dla dobra pokojui demokracji
1

Delegacje młodzi . ży z za1ran· y u łódzk.ch włó.tn:arzv

· W dniu 10 bm. bawiły w Ło dzi delegacje Wi&<;enbach - przedstawiciel Austrii.
tll}odzjeży zagranicznej, k·tóre b yły na ZjeżWszyscy mówcy podkrcśUi zgodnie ko..,_ Kra.jowym z. WM w w a rszawie, z prze - nieczność wspólr.ej,
nieustępliwej walki Lalej
=ie
,
demokratycznej młodzieży świata o pokój i
wodniaącym S.F.M.D„ kol Guy de Boysson demokrację przeciw imperialistycznym zakull«'. ciele. Reprezentowane były illa1Stępujijce som Anglii i Ameryki.

ria,

kraje: związek Radziecki, Jugosławia , Bułganarua, Norwegia, Anglia i Austri a. obecni byli również przeds tawiciele walczącej

hiszpańskiej

mrodzieiy ·
i greckiej o raz Polonii
f;luicusk iej ·i belgijskiej, jak i Mi ędzy.narodo-

Goście rozprawiali żywo z młodymi przodownikami pracy, wypytując o ich pracę , warunki socjalne polskiej młodzieży i polskiej
.
klasy robotniczej.
Wieczorem goście opuścili Łódź , udajr1c >•<l
do Krakowa:

MelgQW.k•l poz;azdowe
j

-....,.~·~,~---_.,,.,,...,,,.~~
_

Dominujijcą dcechą.

był

leż

~,łod z ie ż

kszta ': c

szkołach

Jugosławii

si ę w Polsce

Cp~nd~~;~Je Z~~~:!v ~r~~-~~--J~go~~~~i~:S~1~j

Zjazdu
entuzjazm,
w
organizacyjaych, czy na ja- na
· ·
kl
ki.clis' kursach. Wylewom radości nie bj•lo
zk ł
prawdziwie mlo zienczy, szczery 1 meza.- askierował 130 młodych Jugosłowian do s ó
wego Związku Studentów.
many. Nie często spotyka się chyba zj:ndy, końca. Celowali w tym szczególnie szkolilia- przemysłowych Zjednoczenia ,Przemysłu TaW godzinach przedpołudniowych owacyj- podczas których mówcy (było lak z delegata- cy - absu'"' ' " ~ : „OGA"-czy „OSA". ldórzy bom Kolejow·ego. ,
· · zwie
· d za ]'I PZPB N r 1' g dzie
· mi Chin czy Grecji) zost:1ją na mówn:cę
do- na
Teatrem Polskim
pic Do fabryki powyższego Zjednoczeni a w El·
.
~enk1'ulicy
lub przed
tez· i'mprow1'ziJwali
ta!lceś piewali
z ,, O GI".
ftle w1't Mil· gosc1e
łownie
wniesieni
w taki sam sposob z:iie- ~
blągu p skierowano
uczniów,
po~a.Ji się z warunkami życia I pracy ro bot- ssi'eiii·
z ni'cll.
· l
· F 30-tu
b
'V
· do szkoły
"'
przy
ans.
w
owe
i
a
ryce
v agonow w e „ ro
11.ik& . p-0.Jskiego. Po południu delegaci pod zi~::
W kuluarach „Romy" obok portretów wi- cła w iu _ 60-ciu uczniów, a do szkoły prze·Przemówienia delegalów mlodzieży zctg;·a· sial szereg wykresów i labl\c, mówiących o nwslowcj przy Zc:odrzai'1ski:h Zakładach Bu·
wiali .„ Krakowiaków i Góxali" w Teatrze Wo j
llka Polskiego.
nicznej cieszyły się olbrzymi~ powodz')n'.ein. osiągnięci a ch naszej organizacji. Soecjalme . d0wy Mostów i ·wagonów w Zielonej Gór~
Wieczorem nastą.piło spotkanie del ega cji z Oklaskom i okrzykom ni.e bylo końca . J·2 s~;ze zwracały uwagę dwie. Jedna z na~wiskiimi I .::,~9-tu, ~1;!i_ów_-~-~~~,.....-------' ow~-i·
Łodzi'.
N a spotkani'u jeden dowód, ~ że najwazniejsza iest w~po na,
·„.;elow,;,0ztat
„.
.....„
~"""
Z\NM-owco' w, polcgł\_·ch w walce z okupand
sluszna idea walki o pokój i d emo k·rację.
byli ob~cni również p rezydent m. Ło zi, tow.
tern i zamordowanych przez rodzim4 reakcje...
fUi li"i 4
•
Sta.wiń5ki, i przewodniczący Związków ZawoU Il el n1_ nt:L• .Jl _ ,,.„ _!1
dówych Włókniarzy, tow. Burski, którzy ·w
Na Zje:ldzic wielu ZWM-owców spotkało drnga z nazwiskaP1i ZV\l;>.1-owców przoclowll'UJVWlU[u,{JlJKJAJ/
Przemówieniach 6wych podkreślili koniecz- swych dawno niewidzianych kolegów, z któ - ków oracy. Oto nasi bohaterowie walki .k•l·l'ł - t>•:4Eft.J~
Jl~Ć nlewtępJiwej walki o pok ój. Z ramienia rymi. zawarto przyiazn
czy 11. pracy.
: •• aa·• ·s;:o:wa-19111 4:+ 1;:1-**Sf'ą-c+a+a:••
· · • czy to w zlocie,
·
„
~-u przema.wi-ad: przewo dnic zący Jab ł01i1!d. Z. go~ci przemawiali ·r ównież ko l. Guy de l'Jl
__ l_o_d_z_i_e_z_-_P_Z_P
__
B.
_-_N_r_._9_..::p r z q prac ę
Boy66on, przewodniczący S.F.M.D„ ko l. Czer-
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p rz eds tawiciel walGrec ji, Jose Bad c - przedstawiciel .!u- 1
goslaw.ii, W-ladimir Ta.n aw - przeds tawiciel
Bułgarii, Ron Levon przedstawiciel Anglii ,
Młodzież na terenie PZPB Nr 9 może się w
Nonetrandes Bjarne - przed.s tawicie! Między swej pracy poszczycić dobrymi wynikami.
~odowego Zwi ązku Studen·tów
oraz Fritz ·właśnie z inicjatywy młodzieży w zakładach
pracuje 20 tkaczek i t kaczy na 6-ciu warsz tatach. Kol. Kurczewska, która byla pierwszą
w przejściu na „szóstki", tak powiedziała w
rozmowie ze mną:
- Pytacie się, dlaczego zaczęlam pracować na szóst,k ach? Przecież to jest zrozumiale. Zniszczony kraj po trzeb n je dużo materiałów i my, robotnicy, musimy je wyproclukować . Zresztą, jest to moim obowiąZJkicm,
ponieważ należę do ZWM-u.
A tow. Pietrzak, niezwykle popularny na
W 1obo tę , oma 13,12 br. o godzinie 20-ej
w· lokalu AZWM „ życie' ' od będzie się zebra- terenie zakładów opiek un mlod z ie ~ y z r imienia dyrekcji, opowiada mi, jak sta re tk uczk1
nie Sekcji Pracy Zewn ę trzne j, - Wydział Kół ustosunkowaly się do ruchu wielowarsztatoSzkolnych.
wego:
Obecność ob<?wiązkowa.
- Z początku z niedowierzaniem patrz1ły,
jak „smarkule" biorą -się do pracy. Następnie,
łJWAGA AKTYWISCI SZKOLNI
gdy się okazalo, że w pracy nasze ,;;o]eżanki
Dn. H bm. o godz. 9 rano w lokal u Dziel - wca.Je znów nie 6ą taki e „smarkate", zaczęły
alcy Górnej-Lewej ZWM Piotrk owska 262 i starsze zgłaszać się do pracy na szóstkach.
eclb"1zie 1ię zebranie kursu aktywu z refera - Dzisiaj nie możemy nadążyć ustawidć nowych.
Zaipy•tuję przewodniczącego kola ZWM, jak
tem: Jtzą,dy Magnaterii w Polsce. Obecność
JXJWstało ws.półzawodnic.two pracy między
91tdów kVH ·Obow1'zkow•
Z>WM, a OM TUR? Okazuje si~ że koła OM
C%ącej

Try "
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TUR-u rzuciło ZWM-e.'l'com wyzwanie no i... są i inne
uje mne. Do nich nal eży przeZWM-owcy oczywiście przyjęli je. Pracą ;:lO- trzymywanie uczniów stolaf6kich, ślusarskich
dzielono na dwutygodniowe etapy i tak się itd. na praktyce. Wynikają z tego niepotr:i;~b
„złożyło", że ZWM-owcy dotychczas we wszy ne dla nikogo nieporozumienia. fok nas jedstkich etapach wyprzedzili OM TUR-owców.
nak informuje tow. Pietrzak - kicrown:k per'
- A sądziliśmy, - mówi kol. Miśkl e w;cz sonalny. s.prawy te będą już w najbl;ższym
- że OM TUR-owcy zwyciężają.
Znów czasie załatwione.
przewodniczący koła OM TUR-u, kol. Jerzy
Jeżeli chodzi o pracę orga•nizacyj ną, to
Myśliwiec stwierdza, „że ZWM-owcy zwycię- trzeba stwierdzić, że kolo ZWM-u pod p rze żali dotychczas, bo lepiej pracowali .. W na· wodnictwem kol. Arka.diu3za Miśkiewicza, zastępnych etapach my, OM TUR-owcy, po,;~a- czyna się „ruszać". Zorganizowano jwi: selk·
ramy się dorównać ZWM-owcom, a nawe t i<.h cję dramatyczną (kol. Miśkiewicz powiedział
wyprzedzić" . Na moje pytanie, jaik się u1da- mi, że sekcja coś wystawi na święta - co,
da wspólpraca' m' ędzy OM TUR a ZWM, f:ul. to zobaczymy), bibliolekę i ba•let. Podniosła
Myśliwiec oowiadcza, że „owszem, zupełnie się równi e;: dyscyplina organizacyjna.
dobrze". Tak samo zresztą mówi kol. MiśkieTrzeba przyznać bezstronnie, że wyniki,
wicz, przewodniczący kola ZWM.
które osiąga koło ZWM-u w PZPB Ncr- 5, są
Wyniki, jakie osiągają młodzi robotnicy, poważne i należy się uznanie aktywi6lom mło·
są rzeczywiście bardzo dobre. Kol. Kurczew- dz;ieżowym.
ska (ZWM), która zainicjowała pracę na
Na terenie fabryki jest 150 miodzieży zor„szóstkach", wyrabia 158 procent. kol. Cieś- ganizowanej na ogólną liczbę 2500 pracowniliński (ZWM) - 160 procent, kol. Wojda iOM ków. Z tego 70-ciu należy do ZWM, a 80- ciu
TUR) 136 procent. Przeciqtny wynik w wv- do OM TUR.
konaniu produkcji za ostatnie 2 tygodnie
Mamy nadzieję, że ZWM-owcy PZPB Nr S
wynosił dla ZWM-o wców 115 proceillt, dlaj w walce o produkcj ę niewątpliwie znaj dą si~
OM TUR-owców - 102 procen t.
na czołowym m iejscu.
Oprócz tych ni-ewąrtp!iwie dodatnicll stron
, Leszek BMs.zczy&
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Sobota, dnia 13 grudnia 1947 roku.
tucji.

Telefony
Komenda M0 16-62.
Miejskie Pogotowie Ratunkowe I
Pożarna 21-77
lnformacja Pocztowa - 12·11

'

.

o po ni sienie produkcji.rolnej
Przemówien·e M'nistra Rolnictwa ob. Jana Dąt-Koc·oła na R~dz;e Nacze ne= S. L.

Straż

wiednie prace 1 płace we własnym kraju.
r
Drogi do tego celu prowadzą przez rozbu
dowę przemysłu, komunikiacji, spółdzielczości
Inform. kolej. i biuro podróży „Orbis"
i rozquduwę urządzeń społecznych.
tel. 12-95.
wśród których rozwi iil się dynamicznie nasze
Droga do postępu rolniczego w Pols-::e szła
życie gospodarcze. Główn y mi jej filarami są: etapami. Dykt9wało je bieżące życie i sytuDyżury
finanse, produkcja, transport i wymiana. Re· acJa gospodarcza kraju.
Dziś dyżuruje apteka mgr. Ptasińskie alny budżet na r. 1948 dowodzi ładu finanso
KONIE I BYDŁO
wego, uniknęliśmy inflacji 1 dostosowaliśmy
ul. Kanonicka 6.
emisję banknotów do produkc;!.
Urosła ona
Poszła ona w kierun!rn zaopatrzenia wsi w
do 86,9 proc. produkcji przedw oiennej i posu- konie i bydło. Rozpoczęto na szeroką skalę pro
M~eiski
wa się w górę, na::C a ;.ując zwiększenie tempa wadzoną akcję zakupów koni za granicą. W
W sobotę, dnia 13 bm. o godzinie rozwoju rolnictwa. Stan zasiewów (w r. bież. tym roku sprowadzono 65.000 koni. Była to
~.15 „Domek trzech dziewcząt" operet wykonano zasiewy w 98 proc.) wskazuje, że już znaczna pomoc dla wsi, co w przeli ':':Zeniu
w r. przyszłym będzie dostatek chleba. Wieś na gotówkę czyniło poważne sumy. K9ń, na~a w trzech a:ktach.
musi się stać chłonnym
rynkiem wyrobów byty za granicą kosztował 200-250 dolarów,
przemysłowych drogą podniesienia dochodo- a rolnicy dostawali go w cenie zaledwie 45.000
wości gospodarstw rolnych z równoczesną ob· - c«ooo zł, a więc do każdego konia Skarb
niżką cen atykułów przemy słowych przez ob Państwa dopłacił dość poważne sumy. Akcja
ta nie jest zakończona i w przyszłym roku bę
Kino ;,Stylowy" wyśw.iiella film pro· niżenle marż zarobkowych.
dzie kontynuowana w dalszym :iągu. Przewi
i!it,1kcji angielskiej pt. „Spotkanie" i kro
W BAJKI NIKT NIE WIERZY
dujemy dalsze sprowadzanie koni z zagranicy,
ni ka.
~ozwój przemysłu państwowego i prywat- będą nam bardzo potrzebne, · gdyż likwidujeKino „Bałtyk" wyświetla film produkcji nego (głównie rzemiosła) jest objawem sta- my dalsze 600.000 ha odłogów.
~erykańskiej „Belita tańczy" i dodatek.
bilizacji modelu gospoda rczego. Liczba zakła·
Ważną również pozycję pomocy stanowił
}_{ino „WOLNOśC" wyświetla film produkcji dów rzemieślniczvch wzro sła o 18.000, a za· zakup bydła, którego w roku bieżącym spro·
f;rancuskiej p.t. „Cienie przeszłości" i dodatek. trudnionych w nich p racowników sięga 300.000 wadziliśmy z zagranicy 25.000 sztuk.
Zaznaczyć przy tym należy, że sprowadza
ludzi. Model gospoda_rczy w zakresie . sekt~ra
pryv:atnego oparty. ) est o jednorodzmną m- ne ze Szwecji i Danii bydło, są to wszystko
dyw1dualn' włas~os~ ~h!opską. Plot.ki. o koł· sztuki zarodowe, rasy nizinnej, czarno-białe,
PORANEK FILMOWY
Pocieszającym zjawiskiem wśród .nany.cn .
rue zna}duj ~ JUz wiary. ~swiadczam które nie tylko zwiększają w kraju pogło rolników jest zrozumienie dla skutecznoś.tl
W oobo tę <linia 13 hm. o godzi,nie 13 zchozach
całą pow~gą, ze mk.t w Polsce me ma _wł~· wie, ale podnoszą jego jakość i stanowią ma· użycia w produkcji rolnej nawozów sztuc~·
ł w nied:zi.elę dnia 14 bm. o godzinie 12 dzy by mogł usunąc chłopa z jego z1em1. teriał hodowlany o dużej wartości.
nych.
model dostosowany jest do naszych wła·
w kinie ,,Wolność" odbęd:uie się pl()lraneik Taki
Zużycie nawozów
sztucznych wynosiło w
ściwości narodowych i tylko taki pozwoli nam
TRAKTORY
filmu „U schyłku dnia". Ceny na wszyst na rozwój gospodarczy.
Ta najpilniejsza pomoc w walce o wyży- roku 1937 na 1938 w Po-lsce 570 tys. ton. W
kie miejsca ZITTiżkow.e.
ODPŁYW SIŁ DO MIAST
wlenie kraju wyłoniła potrzebę zasilenia na· roku 1945-1946 - 370 tys. ton, w roku 1946·
1947 - 650 tys. ton w r. b. -: 784 tys . . ton,
szego rolni-::twa w traktory,
Gospodarka narodowa o charakterze rolni·
Do roku bieżącego zaopatrzyliśmy rolni· w roku przyszłym wyniesie 1.1 t Q tysie:cy ton
czym s~azana jest na niską stopę życiową. ctwo w 8.000 traktorów, wyszkoliliśmy włas czyli wynosić będzie niemal 2. razy tyle co
Dlatego zmierzamy do zmoiejszenia udziału nych traktorzystów, uruchomiliśmy liczne war przed wojną.
ludn<>ści w pracach na roli i przesuwania jej sztaty reperacyjne.
Doszliśmy do takiego stanu gospodarczego
na teren pracy rozwijającego się przemysłu.
przyszłym roku
przewidujemy zakup że już obecnie nawozy srtuczne sprzedawane
Na powracającą w godzinach wieczor Już więc w ostatnim roku realizowania planu 500Wczeskich
traktorów, są czynione starania będą tylko za gotówkę, a nie w formie akcji
nych ze Szczypiorna do Dobrzaka Anto· gospodarczego liczba ludności zatrudnionej w o kupno większej ilości traktorów ze Zw. Ra wiązanej.
ninę Ranis, naipadł<> dwóch nieznanych rolnictwie w stosunku do innych zawodów dzieckiego. Z produk-::ji krajowej przewiduje·
Z braku lekarstw
ponieśliśmy ogromne
się w przybli żeniu 1 :1, a wkrótce my uzyskanie I .OOO traktorów.
straty w inwentarzu, zwłaszcza w trzodzie
oo<>bników, którzy }ej :zrabowali cało· ukształtuje
spadnie do poł o wy ogółu ludnośd w Polsce.
chlewnej. Dopiero energiczna walka z choro·
NAWOZY SZTUCZNE
azienny targ ze sklepu w suimie 13 tys. Stronnictwo Ludowe wyjdzie temu na spotka
bami zwierząt i roślin pozwoliła na opanowa
nie. Zamiast bowiem skłaniać naszą ludność
W przyszłym roku rzucimy 11a wieś 10 tys
złotych.
sytuacji.
emigracji zarobkowej rozwijający się prze siewników, które wybitme poszerzą możliwo nie Lekarstwa,
które mamy
Referat śledczy MO prowadzi en.er· do
mysi (w tym rolny) spółdziełczość i dział ści stosowania siejby przy ich pomocy, a de· tkiem będą dostarczone
giczne doch.odzenie.
usług zdejmować będzie l!admiar przyrost1,1 kret o pomocy sąsiedzkiej winien okazać się
Wf:Zesną wio nt,.
naturalnego ludno ·c1 wiejskie , dają.c jej odpo skutecznym środkiem.
I WSROD CHŁOPOW ZNAJDUJĄ SIĘ
PSU OWSCY
Użyjemy wszelkich rozporządialnyei •1• de
stępnych nam środków, abyśmy miell w krąh!
więcej zboża, więcPj bydła, koni,_ .Ś:lfll\, dro.,blu i to nie przez ' zakupy za granicą,, zwięk.:.
harodowy-:h,
W uchwalonych rezolucjach chłopi dają m. szymy te zasoby, ale przez wznuizenie produk
Po wkroczeniu wojsk niemieckich do Pozna okryty sztandarem o barwach
nia w 1939 r. został przez władze okupacyjne a uroczystość odsłonię cia odbędzie się w dniu in. wyraz swej solidarności z postanowienia- cji własnych gospodarstw. Trzeba nam » zboża
mi Rządu i Sejmu, pozbawiającymi zdrajcę na eksport, trzeba tłuszczu, masła, mięsa, jaj
natychmiast usunięty z wieży ratuszowej święta Poznania - 27 grudnia .rb.
narodu - Mi~ołajczyka, obywat.elstwa polskie i to wszystko ma dostar„..zyć krajowi uspraw
orzeł polski. Niemcy rozpruli jego tułów i wy
*
nione wysokoprodukcyjnie stojące nasze rol·
go,
j,ęli dokumenty
oraz monety z ro:k;u 1784.
MASOWE WIECE W WIELKOPOLSCE.
nictwo.
Szczęśliwym zbiegiem okoliczności orzeł, oraz
W dniach 7 i 8 bm. prawie we wszystkich 10.000 TULIP ANOW DLA OGRODNIKOW
wyjęte z niego pamiątki zachowały się przez
Musi do szerokich rzesz naszych chłop6w
cały okres ·okupa:ji. Wobec odbudowania wie zakątkach Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej od
rolników dotrzec twórcze hasło współza·
Dzięki stosunkom nawiązanym przez Zjedno wodnictwa w produkcji na każdym odcinku
ży ratuszowej i konieczności ponownego umie były się masowe wiece, na k tórych mówcy z
i
SL
omówili
sytuację
polityczną
.
czenie
Eksporterów
i
Importerów
OgrodniPPR,
PPS
szczenia na niej orła, postanowiono go całko·
gospodarczym. Do wyś-::.igu w p rodukcji rol·
Zgromadzona na wiecach ludność, w liczbie czych, zajmujących się skupem nasion warzy nej winny stanąć zarówno poszczególne gos·
wicie odremontować. Prace te trwały 2 tygo·
dnłe, a wewnątrz orła umieszczono ponownie ponad 50 tys. osób, burzliwymi oklaskami da wnych i kwiatowych z szeregiem firm holen podarstwa, jak też całe wsie, gminy- i powia·
teza· derskich, te ostatnie za pośrednictwem Zje- ty. Ambicja zwiększenia produkcji rolnej , ·1
pamiątkowy akt oraz
zachowane monety, a wała wyraz swej solidarnośd z
ponadto dołączono ~t z obecny-::h czasów, mi prelegentów. Zabierali głos również byli dn~czenia Eksporteró~ „~ertus" przesłały .10 hodowlanej musi być udziałem .szerokich ma,s
pisany na pergaminie przez prof. Wroniew· członkowie PSL. którzy w ostrych słowach po tysięcy sadzonek tuhpanow dla ogrodn1kow chłopskich - rolniczych, jako wyraz . społec_z
skiego. Ponieważ firma Mostostal wykonała tępiali zdradziecką działalność Mokołajczyka. poznańskich.
nego ujmowania spraw gospodar-:zych kraju.
o 2 tygodnie wcześniej prace nad montażem
Rząd poprze tego rodzaju akcję, przeznaczl!l·
żelaznej konstrukcji wieży ratuszowej, odbJ'.·
jąc odpowiednie premie indywidualne i z.espo
lo się we wtorek, dnia 9 grudnia .rb. przy liłowe.
cznym udziale publczności poznańskiej wcią
Musimy do tej pracy zabrać się wszysey
gnięcie orła na wieżę. Orzeł na razie został
chłopi i wspomóc Ją wszystkimi niezbędnymi
Gdybyśmy chcieli s charakteryzować naszą
obecną sytuację gospodarczą, należało by po
wiedzieć, -że znamieniem jej jest wzrastająca
i krystalizująca się stabilizacja warunków,
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Partii

W dniu 7 bm. odbyło się wręczeniie
legitymacji pa1rtyjnych w komi·
ltecie zakła<l:w „Biea.rnia". Wręczenia
ookonał tow. Strogu!Siki, przedstawiciel
Miejskiego Komitetu PPR.
Okolicznościowe przemówi~nie
wy·
1
głosił low. Starnch - dyrektor za kła·
'dów. Pełnomocnikiem do wydawan1a
stałych legitymacji był tow. Krusiniaik.
stałych

*

Walka ze

Urządzony

przez Powiait<>wą Radę
Związ.ków Zawodowych wespół z partia
mi politycznymi wiec na temat: „Dzia·
łalność Komisji Sipecja1nej i współpraca
z nią świata pracy w walcie z naduży·
darni" - zgrnmadził, niestety, nie tak
licznie społeczeństwo kaliskie, jak by wy
magało tego tak poważne zagadnienie.
Wygłoszony przez ob. Piotrowicza przewo):iniczącego Komisji Specjalnej w
Poznaniu - referat scharakteryzował

spekulacją

•
*
wstały wręczone
•

I

chenbecker, który przyczymł się do rozstrze·
lania ponad 800 umysłowo chorych z zakładu
Dnia 12 om. wręczone zostały sta1łe psychiatrycznego w Swięciu . Za jego sprawą
fegityma-c j>e partyjne członkom ko'ła zamordowano również 99 zakładników, prze·
PPR przy PZPB Nr 7 oddział II. Wrę· ważnie spośród miejscowej inteligencji. Ku·
chenbecker skierował ponadto do obozów za
C!zenia dokonał tow. Strogulski, pe ł no· głady 8!2 osób, wywiózł 16 dzieci polskich
mocnikiem do wydawania 5tałych legi· do Rzeszy, celem ich zgermanizowania, na ro·
lymacji był tow. Adamus.
boty przymusowe wysłał ponad 1.250 osób.

*

na

•
WIESCI z

Bestialsk~ burmistrz hitlerowski
Dnia 10 bm.
stałe
legitymacje partyjne członkom koła dy- Przed Sądem Orkę~owym . _w _Grudziąd_zu
rekcj1i PZPB Nr 7 w Kaliszu. Wręczenia stanął b . burmis trz h1t1~rows«1 miasta Sw1ę·
coikoinał tow. Strogulski.
cia, prześladowca Polakow .- ~ryderyk Ku·

*

środkami.

cafość działalności Komisji
na terenie Ja wierzę, ie wśród chłopów rolników 'POl·
województwa poznańskiego. Gorący a· skich jest wielu Psttow!lk1ch, należy tylko
pel, z którym :z.wrócił s1ę ob. Piotrowicz pracę ich usprawnić i ująć w odpowiednie me
.
do społeczeństwa kaliskiego, wyrażają· tody.
Mam
nadzieję,
że
apel
taki
nie
·pozostanie
cy kooieczn<>ść współpracy każdego do·
echa, zwłaszcza jeśli tę akcję wspólnie
brego obywatela z Komisją, nie powi- bez
podejmiemy.
·
niien pozostać bez echa. Wszys-cy Pola·
KOMASACJA, MELIORACJA, '
cy, którzy pragną swego osobistego do·
ELEKTRYFIKACJA
brobytiu i mzwoju kraju winni stanąć
A teraz przejdę do prac .prowadzonych
do walki z paskartzami1, którzy żerują odcinku komasacji, melioracji, elektr-yfikacji.
na masach ludzi pracy.
Jedną z naczelnych jest komasacja.
Zrobiliśmy dużo, lecz posiadamy j~zcze
do skomasowania 3 mil. ha i z chwilą, gdy
na Ziemiach Odzyskanych, z:akończą '· Słę prace
hipotekowan.ta gospodarstw poniemiP.ckk,l t na
wym ich właścicielom osadniko~, -1, wów·
śmierć
czas prace scaleniowe wewnątrz kra}u · przyj·
Jest on również winien aresztowania 800 Po· mą, znowu żywsze nasilenie,'
Jeśli zagadnienie
komasacji prowadi:one
lek i Polaków, nad którymi w bestialski spojest z dużym nasileniem, to w odniesieniu
sób znęcała się specjalnie dobrana służba do melioracji uczyniono już bardzo Wiele.
więzienna . Do rejestru zbrodni krwawego burRadosnym objawem ze strony wsi jest
mistrza należy także zniszci:enie miejscowego jej czynne współddałanie w akcji elektryft·
muzeum, dwu bibliotek, kościoła parafialnego, kacji wsi. Wieś nadto dobrz~ bdczuwa dobro·
jednego pomnika i wszystkich krzyży i ka· dziejstwa energii elektry~znej, która kapitał
plic przydrożnych.
nie przeobraża stosunki gospodarcze i - kultu·
Po trzydniowej rozprawie Sąd skazał Ku ralne na wsi. Jeśli przed . wojną elcktry!iko•
chenbeckera na karę śmierci, pozbawienie wała się w ciągu roku zaledwie 25 wsi, to
obecnie liczba ta sięga 1.000.
praw obywatelskich i honorowych oraz konfiUtworzenie Centralnego Biura Elektryfłka
skatę mienia na nea Państwa.
cji Wsi, powinno akcję tę przyśpieszye. ·;

skazany na

Wydawca: Mtajsid i Powiatowv tomltet ePB w ltaltszu. Redakcja 1 AdmlnistTac1o Kalisz, Al. Marsz S\lalitua 17. tel 10.26. Tel noenv 11· 10 Godztll y przyjęć: Rr „e1c~or Nacz. ' 18--tf.
ct„1'ratmłat: 10-lS.
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11;;j;r'-!ólnocne. poważnie zagrażają U.S.A.
a lekkoatletki ZSRR n'e
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!EBR~NIA KOL

lon d yńską

z dać

można

s obie

sprnwę

w rozgrywk :ish

sii: zzhr:mia
kół w następujących fabrykach I instytucja<'h:

że

WIDZEW
(> godz. 15-ej Garaż i Parowowwni;~
PZPB, Nr 5. O godz. 17-ej terenowe kolo
Stoki i Sikawa, terenowe koło Nr 3.

· -leura j ą kraje pół
:ocne i USA . Nauralnie 1Jnos1 s'.ę
to do lekkie j atletyki m~ :.; ~ ic i. KG·
1 ec a
l<>'.·:k·nt let y·

W dniu dzisiejszym

odlJc:dą

lek koatletyczny ch
'' w aż n ie js z ą

GO RNA
O godz. U-ej PZPB Dek. O godz. 13-t•.j
PZL Stolarnia. O godz. 18-ej terenowe kolo
Cncjny.

ka -

LEWA'

•~k koatl e t !d

hę·

n-

przez
rndz:e-

Dla
1

or i: n ~ U ': j :

przyszi.:JJ

\V

!le"'
da-

· \!r.cryką ~
,e my naj;ap5ZC? wyniki krajów pół
nocnych.

Węglowy,

O godz. 13-ej f. „Margulis i Wolman", koIo Sądowników, Samopomoc Chłopska. O

~ koło

cał ko wicie

··kie.

SRóDMIEJSKA

~~~=dni::·3;rzr~d;;a;:c1~':

ZSRR ·-·

'L~ nowana

GÓRNA PRAWA
O codz. 17,30 PZPB Nr 4 koło 1. O godz.
12,30 oddział Chojny oraz odlewnia Fabryki
Im. Strzelczyka.
. GO.RNA LEWA
O godz. IZ-ej Kwas

w r.:lz: e e,v.

~tartu

]· 1e

rolę

••i

.!!. Q~'r'..."111

!

I

miałyby sob~e róvJnyc~!

Przedstawiają się one nas t ępująco: !OO m:

Olimpiadą

Przed

Lennart Strandberg - 10,3 sE-k„ 200 m: Len·
nart .Strandberg (Szwecja) - 21,4 s ek „ 400 rn:
Sven Ljunggren (Szwecja) - 47,5 sek .. 3:)0 m:
Hol-;t Sorensen (Dania)
1:48,9. 1.500 m.
Gunder Haegg (S'.?wecja)
3:43; 3.0'.lO m:
Gunder Haegg 13:58,2; IO.OOO m: V'.ljo
Heino (Finlandia) - 29:35,4; ::i.ooo m z µrzeszkodami: Erik Elmsaether (Szwecja) - 8:59,6;
110 m przez płotki: Haekoan Lidman (Szw (.'cja) - 14 sek„ 400 m p. pł.: Bertil Stnrs~rubb
(Finl311dia) - 52,2 sek .; skok w du.I: Nils Uhlin Hansen (Norw.) 7,54 m; skok we wy.i:: K :i l ·~1vi Kotkas (Finlandia) - 2,04 m; skok o tyc zce : Erling Kaas (Norwegia) - 4,27m; lró ;s:: ok
KaRre Strom (Norwegia) - 15,49 m; pch :1 ię ::i e
kulą:
Sulo Baerlung (Finlandia) - 16,23 !Il;
rzut dyskiem: Harald Andersson (Szwe':ja) 53,02 m; rzut młotem: Slegge Veririla (Finlandia) - 58,67 m; rzut oszczepem: Spyd Ni kkanen (Finlandia) - 78,70 m; sztafeta 4 razy 100
metrów: Mai (Szwecja) - 41,9 sek.; 4 razy 400
mtr.: Sztokholm - 3,16.
Wszystkie te wyniki, będące rekordami

_ •
"'=qorq.

krajó.w
wmez
wyn i-::..i
nena.
Stroma

północnych'. w wielu wypadkac~ .=_ą r?•
rek ordami sw1ata, 1ak np. w, 7 stkie
Hae ggn, Heine, Elmsaethera 1 ('.;!kkaWyn iki Lidmana, Kotkasa, Kaasa i
- są rekordgmi Europy.

Pod znak.iem

piłki ręczne;

-Dzis:aj daiszy ciąg
f1'l~rv ·r~ek

w kl. A

Dz!siaj w .sali YMCA odbędzie się da:~ry
c' wJ rozgrywek o mistrzos t"' O klasy A w sint•
kó w 1: e męsk'ej i żeńskiej.
O godzinie 17-tej: YMCA - AZS (mę'lCZY•
źni): godz. 17.30: HKS DKS (kobiety); god~
18·ta: YMCA - ŁKS (mężczyźni).

Z

d!'ui>:r:ww~ch

mistrzostw

ło~z ·an ·e przy stoiikach

Dwa

punktowych

Wydział

Spraw

Sędziowskich

drużynowe

o

mistrzostwo Polski, które

Obóz z;:m~\YY dla chłopców oraanizu1·
eYMCA I~~j:~~ wk~;i~J~e.l~·ęgz~~aw~~i;:rudnia
~

gg~~~\;~~;jK~i

U

15.

Polskiego

Związku Bok.serskiego, wyznaczył na zawody

W okresie nadchodzących ferji HożP.go I
Narodzenia Polska YMCA w Ł~dzi or9a.n,:rnje
obóz narciarski dla chłopców w N; c!rn o'.l lat
15 do 18·tu.
Obóz prowadzony będzie w Bu :-:owinie Ta·
trza!'1skiej, która zaliczona jest do !l·'ljp;ę';rn~.'.szych wsi na Podhalu, ze wspani'l.!ą p11n •1ra·
mą na cały łuk Tatr i posiada dosk'rnalc tere8TA,RÓMIEJSKA
ny narciarskie, zarówno dla pocz:fkui-:icych,
. O godz. 13-ej f. „Arkadia". O godz. 15-ej jak i zaawansowanych.
f. ,„Lido" - kolo 3, 4, i 5. O godz. 18-ej f.
Dobre wyżywienie,. fachowa opic.1<a wyc110„Seide". O godz. 14-ej Fabryka. Filców. O
l'odz. i6-eJ odprawa prelegentów PZPB Nr 2. · Sport UJ
1

8RóDMIESCIE
O codz. 13,lS „Elektrosan". O gotlz. 13-<'j
'kol~ mtt:11yków. () godz. 14,30 Centrala Wę.(lowa, O godz. 18-ej Straż Przem. przy :.':jec\11.
Pończ. O godz. 14-ej CT Składnica. Dziew.Pończ. Nr 4.

wawcza, lekarska i irn;truktors~a '.JWaran!t·ją,
że obóz prowadzony będzie :ia wysok:·n pe.ziomie.
Chłopcy nie posiadający nart, będą je mogli wypożyczyć z. Polskiej YMCA.
Zapisy przyjmuje i informacji · udziela Se·
kretariat Działu Chłopców Polskiej YMCA w
Łodzi, ul. Moni.uszki 4a, tel. 153-77, codziennie z wyiatLem niedziel i świąt, w godzinach 10-13 i 15-20. Liczb\! ntiejsc ściśle
ograniczona.

odbę-

nc\S~~-

or.,
RKS „Batory' (Chorzow) KS „Odra •
(Szczecin) w Katowicach - w ringu Lisowski
(Warszawa). na punkty: Plewicki (War,;znwa),
Sikorski (Łódź) i Kugacz (Pomorze).
KS „Grochów" - KS „Warta" w Wa::sza·
wie - w ringu Łaukedrey (Szczecin), na pu!"lk
ty: Federowicz (Śląsk), Stępień (Łódź) i Le·
wicki (Pomorze)."
IKS (Wrocław) ~ KS „Radomiak" we W ro•
cławiu w ringu Derda (Poznań), na punkty:
Zapłatka (Śląsk), Latowski (Poznań) i Bogda•
nowicz (Kraków).

ZSRR

~:!-:~~~·~;!·:·;~=,~ROBOTNIKO„· Na1·1enszi
t'

FRANCJI·
1
Zgromadzeni na międzypartyjnej naradzie
w dniu 7.12 br. w kinie „Bałtyk" aktywiści
PPR i PPS z terenu Łodzi i Województwa,
sebrali 19.800 zł na pomoc walczącym robotulkom Francji.

rakiety Związku Radzi.eckiego

Międzyzwiqzko-, (Spartak Moskwa), 8) Belic-Heyman (Dyilawy Komitet
Jla mo - Moslt\.va), 9) Ales (Dynamo - Talin),
,„ Spraw Kultury F';. 10) Majdai!skij (Bolszewik)
' zyczncj i Sportu w
Zaj:::mjący pierwsze miejsce na liście " '. ZSRR ogłosił listę Niegrebeckij był najlepszym tenis istą ?.SRR
najlepszych tenisi- już 15 lat temu. Ozierow w ciągu ostalnich
" stów i tenisistek 3 lat był zawsze pierwszym na liście. Najbar\ Związku Radziec- dziej utalentowanym zawodnikiem -jest ::n.lody,
Ą ~ kiego w l~M.1 roku. 23-letni Andrejew.
•
v .~ Lista ta przedsta·
UROCZYSTE OTWARCIE KURSU BEZPIE' wia się następu.CZENSTWA I HIGIENY PRACY
'aco:
W dnlu' 10 bm o godzinie 12-ej pó połu
'.1EżCZYWI:
dniu w świetlicy Cen:rdli Te~stylnej w Łodzi
11 Niegrebecki.i
ul.. ·P;iotrk9wska 76, staraniem Wydziału B.H. 1
(Dynamo -- Lenm· I
.1 Pf. Zw. Zaw. Włókniarzy, Komisji B.H. Pr. i
· grad), 2) Ozierow
Po swym meczu mistrzowskim z Joe Loui·
Referatu B.H.Pr. przy CZPWł. oraz Inspekto- 1
((Spartak - Mos- sem, Wakott stał się w Ameryce b. populur.atu Pracy nastąpiło otwa:cie 10-cio dniokwa),
3) Korbut ny. Dowodem tego jest wiel>ka ilość ofert i za"o/ego kursu dla refer~ntów B.H.Pr. i wytypo
(Dynamo - Mos- proszeń, otrzymanych w ciągu ostatn!ego ty·
w,anycb, członków Rad Zakładowych„
Druga rakieta ZSRR
kwa), 4) Nowikow godinia z obszaru całych Stanów ZjednoczoPo zakończeniu części oficjalnej mgr WacOzierow (Spartak) „ (Dynamo -- Mos- nyi::h.
ław•. Krajewski, Inspektor Pracy wygłosił ina
kwa), 5) Andrejew
Niemniej jednak z żadnej propoz7c_ii na
ugurą.cyjny wyldad p.t. „Rys historyczny bez (Bolszewik
Moskwa),
6) Zikmund rozegranie 6pohkania Walcott prawdopodJbpieczeństwa pracy w Polsce i Europie, oraz (Spartak
M oskwa),
7) Korczagin nie nie skorzysta, gdyż może walczyć jedy.11ie
znaczenie społeczne. gospodarcze i państwo
we bezpieczeństwa i higieny pracy''

~!fD

.
KOBIETY:·
1) Kalmykowa (Dynamo - Kijów), 2) Gorina (CDKA - Moskwa), 3) Korowina \D y na·
mo - Leningrad), 4) Belonenko (Spartak ·Moskwa), 5) Nalimowa (Dynamo - Leningr.).
Kałmykowa była pierwsza na liście rów·
nież w roku ubiegłym.
Duży 6ukces odn:osła
zajmująca drugie miejsce na liście Gorina,
rokująca duże nadzieje na przyszłość.

Rewanżowe

spolkanie

Louisa i Walcotta w maju lub czerwcu

KIERMASZ

J .W niedzielę dnia 14 bm o godzinie 11-ej
'!' lokalu ··szkoły Powszechnej Specjalnej Nr
9'1, ql~ ,9łuchoniemych,

CENTRALA ImAJOWYCH
ŚUROWCOW WŁÓKIENNICZYCH
· 'Łódź, ul. Kilińskiego 26
przyJmie natychmiast:
•· . ' KIEROWNIKA do Wydzialu Planowania,

Uwaga,
CENTRALA ZBYTU
PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO
w lodzi, ul. D-ra Więckowskiego 33

RUTYN9WANE SEKRETARKI 7.e
znajomością maszynopisania.
Zgłoszenia osobiste do Wydziału Per: sonalnęgo.
·
12063

zaangażuje:

~

łtlłllllłlllllllllllłlllllllllllllll

'

ł.

·

W ·-programie akademii, po·

ł

głoszą .recytacj~ artyści scen.

I: .

~

Referenta Zaopatrzenia

~

w Dziale Przetworów

~

~
~

Wymagane są: Wysokie kwalifikacje
wieloletnia praktyka.

~

Zgłoszenia wraz z podaniem , 7yciory
sem i odpisami świad e ctw poprzedniej
pracy w Dziale Personalnym pokój Nr.
33 w. godz. 9 - 13-ej. ·

części ofi-

W$tęp 'na akademię dla wszystkich

bezpłatny.

~

·

ł cj~·lnej, ·w:y.stąpi orkiestra, chór oraz v.ry-

nocy

I.': '
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motocykliści !

Sekcja Motorowa Łl):S-u zawiadamia, że "'
dniu 17 grudnia br. (środa) o godz. 19.30 w Io·
kalu własnym przy ul. Piotrkowskiej Nr 67,
odbędzie się walne zg1pmadzenie Sakcj: Motorowej.

piórkowej Stehlik

oraz·

~ ' o g.odzinie 12-ej w sali „Domu żołnie·
~ : rza" przy ul Daszyńsldego Nr 34, odbęd~ie·. się
POWSZECHNA AKADEMIA
z ok;Lzji .rozpoczęcia „Dni Przeciwgru-

sześć

W Cleveland odbywa się obecnie „sześcio
dniówka" kolarska z udziałem zawodników
europejskich i amerykańskich. Po 3-ch dniach
zawodów na czele wyścigu znajduje slP, para.
francusko - amerykańska . Grille - William
przed Ameryikanami Torchy i Peden. O jedno
okrążenie toru za czołó:wką jedzie para Grau~~
sen (Francja) - Debacco (USA), a tu·i:, za nimi zespół francuski Ignat - Sur'batis.

lisową.

/·
„.,„ ..•.. „ .... „.„„
.. „.„„ •.. „ .... „ .... „ ......
~ · '. W niedzielę, dnia 14 grudnia 1947 r.

dni i

na rowerze

. · ODCZYT
z"~ry:ąd· Ligi Kobiet w Łodzi podaje do wia
t!omośd„ iż w ' dniu 13 bm. o godz. 18-ej w
lokal"U własnym przy ul. Andrzeja-Struga 1,
odbędzie się-odczyt' na temat: „Gruźlica wróg
ludik,ośd", wygłoszony przez ob. Dr. Margu-

- · tliczych'"."

Tymczasem ponowne spotkanie obu czoio·
wych pięściarzy wagi ciężkiej spodziewane
jest nie wcześniej, :niż dopiero za pół roku
(maj, czerwiec).
Za swą ostatnią walkę z Louisem Walcott
otrzymał 26.000 dolarów.

Sześć

WystaY.,Y.. prac dzieci głuchoniemych, obejmującej robótki kobiece,
wyroby drzewne
?raz ·dział ozdób choinkowych.

i
i

wyistąpi.

ui. Sienkiewicza 45

o'dbędzie się uroczy~te otwarcie Kiermaszu -

i.

za zgodą menażera amei:ykańskiego - Boc7
chichio, który ma kontrakt z Walcottem na
wszystkie jego mecze. A. Boochichio, oba·
wiając się, by w której z walk towarzyskich
Walcott nie uległ poważniejszej kontuzji, 'iJO•
6tanowił, że aż do czasu' rewanżowego spclkania z Joe Luisem - Wakott na ringu nie

Skład

Czechóv1 na .mecz z Włochami

Z Pragi od!C'ciała s;,imolotem pił.karska :eprezentacyjna drużyna CzecllQs!owacji, która
14 bm. rozegra w Bari mecz z Włochami.
. CENTRALNY ZARZĄD
Skład drużyny czeskiej
jest następują1:y:
PRZEMYSŁU WŁÓIUENNICZEGO
Kop ecky, Senecky, Wedral, Balazi, Kolsky, Ka
w ŁODZI
rel, Kokstein, Kubala, Krizak, Ri!i<1., Siman·
s.ky. Rezerwowi: Hora':, Ven.gli!il", Bradac 1
zatrudni natychmiast
Rieger.
Nastrój czeskie} 0rinii spcrtowej
jE:st
przed tym meczem raczej :jesymistyczny. Na
ogół liczą się z porażką drnżyny CSR, która
wpra\ydz ie swój mećz trenrngpwy l wierle/}ską „Admirą" wygrała 6:2 (3 :1) ,
ą!e byn~j·
mniej nie zachwyciła. Z drugiej st:ony WJo•
Zgłaszac się do Wydziału Finansochy, były dwukrotny mi~trz świata, pv o5tJ,k
wego CZPWł Łódź, ul. Piotrkowska 51,
niej swej porażce 1 :5 z Austrią - Oędą clici,i:!
1-2082
I piętro.
ly się . m~•li!to;wać w ocz;::::łi t.·?i„,'J ~·"'rt~
wei.
~---·-----------------'

Buchalterów
I KFJn!ystów

