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zrodziła ·siłę Polski Ludowej i nasze zwycięstwa
Pr.zen1óUJienie sekretarza qeneralneqo C"H' PPS tow • ..lózela
Cqrenklewlcza na XXitll Nonqresle PPS we łl'roclawlu
Premier Cyrankiewicz rozpoczyna od stwier
dz'enia, że właściwej oceny naszej dzisiejszej
postawy można uokonać po ~nalizowaniu roz.
woju wypadków w przeszłości a zwłaszcza w
okresie przedwrześniowym.
W szczególności powiMliśmy się zastan-0wić
nad tym, czy prze.paść, która islniała między
komunize:pi a socjalizmem na gruncie stosunków d<> t'ych czy innych zagadnień zmniejsza
się w toku nai;zych d~wiadcień czy też si~
powię'ksza. Przed wojną ocena sytuacji doko
nywana przez komunistów i so\:ja!istów była
bardzo podobna, a nieraz poprostu wspólna.
Wynikało to z rzeczywistości polskiej, która
Jtie przedstawiała zbyt wielu wątpliwości zbyt
wiele miejsca dla reformistów i dla zh1dzeń
ref,ormistycznych, tak jak to się działo w wielu państwach i u wieli! socjitlistów na zachodzie.

I

Rzeczywistotić pnedwrześniowa pozwalała
na wykuwanie wspólnej postawy k:omuru~tów
i lewicowych' socjalistów. Sanacja $tarała się
nie dopuścić do zmniejszenia się wyrwy między obydwoma

odłamami w ruchu

robotni

cz~. jednakże rozwój sytuacji zwłaszcza do

świadczenia z okresu wojny z hitleryzmem
dzlałały w kierunku ciągłego zmniejozenia tej
wyrwy. W obealym etapie doa&lo do prawdti
wego zbliźea.la obyd~-u. partii robotnicryełr.
ylk.o prawdziwy jednolity 'front może być
~·1 ~:: ...1wym or'"em po11·ty-ym w w~•c- kła·
,__._.
....,
...„„
""' ~
sy robollliczej 1 tylko prawdziWY jednolity
front wytrzyma próbę zmagań ja.kie · ID09lł
przyjść w skali międzynarodowej - podkre.
śla premier Cyrankiewicz.
Jednolity front nie wynika z <>portunizmu.
Gdyby jednolity front miał być tylk-0 produk·
tem oportunizmu, t-o nie byłoby podstawy do
ofensywy ideologicznej jaką lewi« socjali.
styczna zobowiązana jest prowadzre w skali

międzynarodowej.
Mówiąc w dalszym ciągu

o zagadnieniu
pojmowania jednolitego frolltu, .premier stwier
dza że Polska różni się od niektórych krajów
pasa środkowo_ europejskiego, które miały In
ne doświadczenia historyczne i w których nie
ukształtowała się ta1': dynamiczna pełne bojowości postawa klasy robotniczej,
Jednolity front w Polsce wynika z doświad.
czeń polsldej klasy robomiczej. Na ukszt'ałto.
wanie się jednóliteg-0 wontu wpłynęły 'PWCe·
sy wyrlikające 'Z połączenia ideologiC'znego
obu odłamów ruchu robotniczego, które osią.
gnęły swą dojrzałość w latach 1934-44 i w la
tach 1945 i 1946. Doświadczenia polskiej klaSV robotniczej doprowadziły do umowy 0 jednośct działania obu partii. Jednolity front nie
wysk<><:7.ył jak bogini :z głowy Jowisza. Rodził
się on już woześniej z naszych doświadczeń
Inne było o-blicze ideologiczne PPS anneli socjalizmu na :zachodzie.
Doświadczenie rządu lubelskiego, któr.y mu.
siał ustąpić wobec .siły jaka znajdowsła się w
rękach Piłsudskiego, stało się dla nas nauką,
.która uchroniła nas od powtórzenia w roku
1918
·
1944-45 błędów z roku
Mówca stwierdza że dem~racja w ustroju
kapitalistycznym d.aje możnosć rozwoju organizacyjnego
klasy
robotniczej,
ale l)nrźuazja
nie może
być drogą, do
socjalmnu,
ponieważ
zagrożona w swoim stanfo posiadani• me wa-

ha

się podeptać

de)lli)kracj.i.

Po pierwszej wojnie światowej socjal-<łtine>;
kracja usiłowała współpracować w koalicji z
kierunkam1 buriuai.yjnymi. W Niemczech do.
prowadziło to do dykta.tury hitleryzmu, w Pol
sce - do władzy sanacji. Do czego doprowadzi to we Francji? zapytuje premieri'
Mówiąc o okresie okupacji premier stwier·
dza, że obozowi socjalistycznemu groziło ugrzęźnięcie w dawnych bł~d~.ch. R_ozwijano ~
tym czasie konceycje koalic31 lewi.cy z praWJ
cą. Kierownictwo wojskowe ZWZ 1 AK przyg.otowywało część swoich sił do wal~i . z lewicą
Reakcja głosiła teorię dwóch wrogow, a w
praktyce uznawała, ty.lko jednego wroga. .
Przyczyną
otrząśnięcia się
od ideolog1-::z.
nych WJ>fywów renegatów socjalizmu, -:- była
kształtowana
w latach przedwrzesmowy.:h
świadomość klasowa tvch mas. Polski ruch so
cjalistyczny znalazł polską drogę do 9Gcjałiz·
mu.
doświadczeń historycznych wyciągnął
wniosek o pełnym uznaniu sojuszniczej roli
Związku R~ego dla rewoluc. ji polt*iej
i ~ "
·~ ~qwie ~'L~owe}
N§'te} cf1Mij PiS - ~ pokOIL'Y?iB łm-·

z

d11ości i opory. Bez takiej walki jednak nie szyżmie. W ten i;.posób; sllwierd11:a tow. Cy.re:n:możnaby było :mówie o prawdzhvym. przetwil- kiewicz, utrądl4·śmy wmelkie k-O'llcepcje m.onr.zaniu rzeczywistOŚcł. Walka ta czyni z partii tow a.ni a „trzeciej siły".
coraz lepszy ini;t:rumęnt w realizacji wspóL
Umowa między PPR i PPS, stwfor<hi(l W'ttód
nych celów klasy robotniczej. Jednym z wido- oklasków tow. premier, wytworzyła w okresie
czny:~h wyrazów tego jest rezolucja Rady Na- wyborów rewolucyjną lawinę, która wgniotła
czelne.i PPS z 30 czerwca rb„ w której zasa- w ziemię wszy$tko to, co wiązało się z reakcją.
da jedn-01itego fronl'\l sformułowana została w Robotnik rpol>SOCi nie ra:z na codzień n.iezarlo-

sposób bezapelacyjny;, stwierdzający 'Wskró- wofoiily z szer"9u trudności, zrozumiał, że micie, że drogA PPS idzie tylko i!a lewo i wróg l mo tych oik.re;owycll trudności, ni<! wolno O'dje5ł tytko nil- p.rawo.
dać władzy reakcji.
Również jun~ st~owisko zajęł~ rezol~ja
Zwycięstwo, odniesfo:ne 19 ~tycz'Jlia 1947 r.
CKW o sytuacji nuędzynarodoweJ. Premier nie wvczerpało z.~dań, stojącycll. przed 'Jc!la.są
pr zypomina ustęp rezolucji, kłóry mówi o po rohotńlczą. Do z<1.dań, które mWS"Zą być zrealimocy Związku Radzie-::kiego dla krajów Euro. zowane w następnvm etapie mówca zaHcz:a -py Wsch~dni<!j i Południowej, budującyc~ no zabe2ipiecz.enie · wSZ)"Stkich dotych<:zci.~wych
'\'~e ~stroje ludow:o-demokratyc:m~. Uwaz~nły z<l.ob}'CZY i pogłębienie ioh prz-ez nad<US1e goomektorycJ: zagranicznycI_i po!itykow prawico- podarce polsd::iej koru;ekwen~nie soojałieityozmewo-~.ocialistyczny:ch. kapitn;luiący~h . wobec re łl 90 tecn<pa.
•
akCJ1 z'.'- -o.flary nac1ąku ~ół kap1~ahs:tycznrch.
Do zadań na nowym etapie należy zaliczyć
1
PPS dz1ęk1 uwuntowaneJ' post~wle Je.dnol!to- również związanie waJ!ki prowad'Z'onej w PolI
fronfowej ~o~e odgrywac konieczną i potrze J sce z wal:ką obozu pokoju i postępu w S<kali
\
bną ~a socJal~zmu m1ędzynarodóweqo rolę na , międzynarodowej, ponieważ zwyciętvrn teg.o
~
terenie zagranicznym.
obozu warunkuje zachowanie niepodległości być tylko pomostem między dwoma rodzaj
Przech<Hhimy !Ila forum międzynarodowe - Kraju.
mi rewolucji. W tym mieści się także ogro
pÓdk!.'eśla tow. Cyranki-ewicz, - nie jako zmu•Musimv dotrzeć, mówi dadej tow. premier, na rola, przodująca rola PPS na terenie socj '
szeni do ~Wó~ra'l;:y z ~-om~ni~tami i do. soju- do tej bezpartyjnej młodzieży, która pozosta- lizmu międzynarodowego. Rola ta będzie, sp .
szu ze związkiem ,RadziecXl~ .. \i:_zechodz1my z, j c:ą.g!e j szcze pod wpływami reakcP. Mu- mona pod warul)kiem zachowania konsek1
pa&!awą rewolucyJn~c:h soc1a!1s.ow, ukszfa'łto-1 simy wedrzeć się na pozycje :rellKcji.
nej postawy ideologicznej, Z postaWY tej
·
'Ch
U;: · naszych doś,vfad
si wynikać zdecydowanie negaty;wna ·1)C
w~ą w ogniu na.;;zy wa 1
Konieczne i·~t talcie .praep::rowa-d:re
,. nie ołen. . 'ł „ T ,_ · t.
koncepcji.tzw. „trzecie] s1 y. • o"'~ o."serw
czen.
·
·· ·
· 1„ ·
l
sywy na cdcinku .kulturalnym i gospodarczym, je się
tej. chwili we Frącji . -mówi:_pri>:rni
T_o~. pr~~e.r porlk,r$ilł'. ze sOCJ<H.sci po $Cy gdzie w:ażn.ą spral';ą jest podłJwllovtanie soju- Cyr.ankiewicz to nie jest francuska dr~a .
~~v~a)ą,
sieb~e
za. ~ą:.ze-~y~~~iocail~u~!;~j SZ'U chło{l5ko - r.obotnicz.ego, zagądnienie pod- cjalizmu, ale francuska drog,a do de Gil;ulle'
1
0
~ o:yaz~y
!-.OCJa. is "! ~ c ? .
•
nie5ienia protlukcjf i reaJraacii płanu .3 ~tin'iiePremier Cyrankiewicz, mówi dalej o cz~yn1·
~eh._ ~·tor·zy ailbo rue .n.11eh ob.JeJ!:-4:ywn>:dl mo go. Ws,zysfkie :wymienione zadanii. i wiele in- kach decydujących o sile PPS, o liczbifł i :
z~1wosci . prz~rowad'Lema dos·w1adczen •. ~'1bo nych jes;z:.cze składają się na program ofonsy- robieniu członków partij, o .obliczu ald
rue . :Wycrą.gnqli potrzebnych nal!ik z d~swiad- wy PPS. Mu~ą one być zrealizowane i o'd ich partyjnego. Siła partii z.ałeży od progralJ!.U
czenia.
. .
.
.
. .
realizacji z'aaeży sila PPS i pozytyw.ny Jej od konsekwencji z jaką .realizuje się 'linia ;po. .
~r<?zumre-ma '\vaJT~ow, w k~ory?i oba~ 1.m wkład w dzieło budow11!llia Polsiki Ludowej. ty,czna. Istniejące w partii odci~nie nie mog :
penalistyczny zag~azaJący ~o~oJOWl, po.deJmL~:
W ten sposób będziemy udowadniać, że PPS odbiegać od uznanej linii generaln.e j. Part~ia'.
11
~e
wal'k:ę,
wskaz'!Je nwn n:iepice nasz.ei P~~
jest i będzie potrzebna natodowi polskiemu mu.si mieć własne oblicze socjal\sty;czn.e i o .
1
Polski Ludowe], w obozie postępu 1 po~OJU. (burzliwe ok·l aski wszyscy ·wstają i śpiewają zachowania tego oblicza zależy wartość par·
obok Zwi~lm Rad.zieckiego i innych panstw ~„C'Lerwoi!ly S'ltańdar".
(oklaski).
demokracp 1.udowe1:
• ~
. .
Mówca !lrzypomill.a dalej, że przed wo.j.ną
Polityki socjalistycznej nie można mylić ~
P~S p~winna &tilira.c się 0 w~ozeme na reakcja usiłowała zagarnąć patent na patr:o- polityką wahań, raz na lewo, raz na praw~~
t~rem~ międ~ynarodowym sam?dz~einego .V:Y· tyzm, trak1ując wszystko to, co było przeci'V{ Dobrze się stało, że Rada ·Naczelna ·w sposo~·
sił.ku. ideologicznego, ? w=;o~eme .~.i 0 niej skier-owane, ja!ko amtypa·ństiwowe. W bezapelacyJny określiła, ze droga I:PS pro.w~:
zwycięsf:w? ~łus~ych 1 rzet~Inte SO~J~tycz: praktyce wa~ka afParatu oreakcji prźeciw wy~ dzi· tylko na lewo wraz z przetwarzaną przyi
nyc~ zafuze~ pohfyoznych, ~ ':'21moz~~ wy zwoleńci;ym · dążeniom klasy roibo.tniczej by1a udziale PPS rzeceywistoącią (o1daski).
s1łkow w .~1 ~run.ku po.r.ozumierua s<>e~alistycz- w g•rnncie rzeczy antynarodowa, ~rzeczna z
Dobrze się stało mówi dalej preljlier, że re.
nych pa,rl11 1 grup. ~z7zer.ze. rew-0/ucy;nych, .w intere~ami na:ro·du. W momencie, gdy siły de- zolucja CKW, o sytuacji międzynarodowe od·
kierunku stworzema Jednohtego fr-0ntu soc1a: mokracji społecznej olbjęły władze hal;ta PPS cięła PPS w sposób najbardziej wyraźny ołi
listów i komunJstów w skali mię1zynGI-Odowe/. _ niepod!ległość i socjaJizm _ ;IZetworzyły ws.zelkich pomysłów „trzeciej siły"·. Uch;wały
Oczyszczeni z trucizny, jaką skmowi opo-r- się w hasła pogłębione: niepod1egfość to jest te wytyczają, da1szą drogę partii za pomoc~
!unizm stqnowimy twórczy ws-półczynnik socjalizm, a ·socjalizm to jest niepodległość!
starej socjalistycznej busoli. Następnym eta.
rewolucji sspolecznej stwierdza tow. preTow. premier porusza dalej częste zjawisko pe~ podkreśla mówca winny być tezy, uch'."a·
mier.
przeciwstawiania krajó.w zach~dnio-~uropej-1 lone, p_rzez obecny kong~es. 'YV.ładze · party3ne
· Mówca Wi;kazuje dail.ej, że w pierwszym o- skich krajom demokracii ludowe]. Takie prze- są swiadome odpow1edzialnosci za klasę ro·
kresie jednolitego frontu w P(}i&ee na pierwsze ciwstawianie wynika z pomieszania pojęć botniczą, za rozwój narodu polskiego, za jego
miejsce wysunął się element waak.i o władzę tzw. antypatii czy .sympatii dla Zachodu.
. bezpieczeńst'."o, za, ~epodległo_ść i socja.lizm.
w qkresie wyborów, które były wainy.m etaPoruszając zagadnieme czy Polska ma hyc
Tow. premier konczy słowami - pracujemy
pem walki -z reakcją. Umowa 0 jedności dzia· pomostem między Wschodem a Zacho~e'? wszyscy ku p~żY:tkowi i ku chw~le międzxna- ·
la.nia PPS i PPR wpły.nę4:a na ~achowanie się mówca wskazuje, że polska droga do sociah. rodowego soCJahzmu rewolucy]l;l.ego. Niech
poważnej częśd Wa!'Stw posrednioh prrzy wy- zmu musi być pomostem między rewolucją ro· się rozwija wierna prze":odnicz:Ca. ludu . pol·
borach. Umowa wytworzyła wiMę w siłę kła- syjską a ;przyszłą rewolucją społeczną na Za skiego, nasza Polska Partia Social!styczna (bu
sy robo.tniczej, jako pi'Zewodnkzki całego spo- chodzi~. Polska natomiast nie może być pomo rzliwe oklaski. Zebrani śpiewają „Czerwony
łeczeusiwa i nie .pozwoliła na szukanie tej si- stem między kapitalizmem a ..rewolucją, mię- Sztandar" rozlegają się nkrzyki: Niech żyje
· dn'~ie;_w.;;,...;:J,;;a.;,;,;;im,;;s;_n...,.e(}.;.,..a_-_.-;
· k' •
f
dzy_reformizmem
może
PPS!
l:;Y,..;:P;,;r:,:z;,;e;:z...;.w;.;;a;:r.;;,6;;,;tw:;.y~.:;,PO.;;,s;.;r;.;;e;,;;;;;·
_ _ _ _ _ _a _rewolucją.
_ _...;;..._Polska
____
___
_ _Niech
_ _ _żyje
_ _ premier
_ _ _ _Cyrankiewicz!)
_ _ _ _ _ _ __

·1'
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Reorganizacja· rządu de Gaspe·ri
Zdrajcy socjalizmu i
MOSKWA PA1P. - Komentując ~mia.ny w
ga:binecie włoskim, jakie Za&z!ły W W.YIIlikU rozszerzenia. jego sk1adu przez pr2edstawadeli eocjalistyczne~o odła~u. Saraga~a i pa!1tii repub1ikańskiej, rzy1D.6;ki korespondent agencji Ta•s ,
stwierdza, ·i e. t. zw. ,,ro-zszerzenie bazy" obechego rządu w niczym nie wpłynie na zmianę
ogólnej sytuacji pólilycznej. W istocie b?wiem· de Gat;peri cie;;l!:y się 'ju.ż oddawna popa.rciem t:e -strony· repu'ołikanów i saragatowców. Obie te p~rtie paraliZ-Owały syslematycz-

nie w konstytuancie wszelkie

wysiłki włoskiej

zmierzające do prowadze1!ia f?IZe~
Włochy prqwdziwie demokralyczne1 po/Jtyh
Tak · więc jedynym . rezultatem „reorganizacji
rządu" jest pelne odkrycie przyłbicy przez re-

lewicy,

likanów i scuagatowców.
Korespo,ndant namnisia, ;.

'

w

oetall?llid!

reakc:joniś,ci

zaproszeni do gabin·e1u

trzech tygodnia.eh trwały ta:rgi z de Ga~erim
W -sprawie przyznania odpowiednich tek minis'terialihych pmedsta.wicielom · re~:mbl;kanó.w i
saragatowców. Srura~at d-omagał się przy?Złelenia jego p~tii miiniste.rstw~ przemys~. i .handlu. Przywodca ~~pubłikanow - Pacc1ardt, ~
żądał P?rlfeli m1i:1s·tra s_praw wewnętrznych i
?brony .na.rndoweJ .. Pacci~r?1 motyw?w~ł swo~e stanOW16~() ko1!1ecz~oscią ucbr~iema kraJU ..P,rzed. „mebe~1ec~eni;tw~ . wo3ny domowei - i Z<ld>';w.nl!!ma „nal~ytego. p:r:z:epro.wadzen~a wyibor~w'', c:zi:go ~w~ancia --: Jego
zda::i1~m :--: miało byc ohJęc•1e ~sp".mruany.ch
wyzeJ mmi~terstw przez. rnpublixa.n ow.
Na mocy poro;zumienia utworzono dwa nawe i;tano'wisł<a wiceprem~~rów, które obejmą
Saraga.t i Pa(:ciardi. SMage.t został pnewidzia·
my :aa pn:e.wodni-czące,goO komitetu rady mini-

&~rów

do spraw

społecznych,

zaś

Pacciardi

przewodniczącym komitetu porządku l'Ubliaz•

nego. ~inis·ter~two. obron.y na;rodo~ej ·ma o!:t'zymac repu~h~amm Fac:ameth, zas przemysł
i hand~! prze1dz1~ w ręce saragatow.ca Tre•
mell?n1ego._ I-łrabia Sforza poz~stame na ,sta·
nowisku mrn istra spraw zagx:amcznych.
----

Walki w 'lndonez1·i

MOSKWA PAP. Agencjo Tass donosi, że w
okolicach miasta Cziuamper, w odległości 90
klm od Djuarty, to:zą się zaciekłe walki mię
dzy wojskami hc1endersk'.mi i indonezyjskimi.
Wojska holep.derskie przy pomocy artylerii
i ~arabinów maszyi:owych. usih;ią :!LXPr;eć. z.
zaimowanych pozycji oddziały-~anskIC',
które stawia ia zażartv ooói.

' ,..
""'".
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~a olensąwę a.,.ergkańshleqo hapitalu

o

ladamy

iidn ·utym frontem

partii so~ja.istycznych i komunistrctnych w skali między:rnrodowei -

WROCŁAW

Ambasador Lange w
swym referacie rozpatrzył zadania, jakie wy•
nlkają z sytuacji międzynarodowej dla· Polsklej Partii Socjalistycznej. Odzyskanie niepodlegh>ści przez naród ·polski po stu kilkudziesięcioletniej . niewoli było wynikiem rewolucji demokraty(;znych,
które przeszły
przez Europę po 1-szej wojnie światowej.
Największa i jedynie trwała Ck;\:;:ała się rewolucja październikowa w Ros;li. Bez teJ rewolucjl nie byłoby nigdy niepodległości Pol1kl. (Oklaski).
Tego nie zrozumiała i ze względu na charakter społeczny przedwojennego państwa
polskiego nie mogła zr;:izumicć
oficjalna
przedwojenna polityka polska.
Polityka Becka związała Polskę z siłami
mlędzynarouowej reakcji - rezultatem była
trarcdla wrześniowa. i okupacja niemiecka.
Polska ludowa stała się Istotną i ważm\ częścl2' 111 demokratycznych na świecie ,które ·są
naszymł przyjalllółml, popieraj!\ nas i pomagaj2' nam, natomiast- przeszkadzają nam i
zwalczają nas siły reakcji, czy to w dziedzinie odbudowy naszego kraju, zniszczonego
pnez: wojnę, cz:y też w dziedzinie naszych
granic Zachodni r.h Swladczy to 0 tym z'e
··
'
dziś jak i dawniej interes narodu poJsklego i
lntere11 postępu 1połecznego, interes 1ocjallz114\ ze sobą zespolone.
Następnie mówca przechodzi iio analizy
koallcjl antyhitlerowskiej, stwierdzając, że
koalłcja t& była nie tylko koalicją róinych
pań1tw I narodów, ale pyła równlei koa.llcją
rółnych elementów 1połecznych, które wiązał
jeden w11p6lny interes, i.nlanowlcle Interes
pobiela hltlerow11klch Niemiec l ich sojuszników. Obecnie elementy te ponownie się zróżnlczkowa!y. Wojna przyniosła znaczne . zwiękezenle alł ludowych na świecie. Wzrost slly.
(PAP).

mu -

Związku Radzieckiego, powitanie demokracji
ludowych w Europie Wschodniej i Srndkowej
walka ludu rrecklcjfo, niepokój w Hisipanli,
oaromny wzrost sił I dynamizm klasy robotniczej we Francji i WłGszech, ruch Iuclowy w
Chlnl!lch, walki wyzwoleńcze ludów kolontalnych i p~lko~1mialnych„ - oto pouczególne
etapy zwłękn2nia sił ludvwych, jakle n&1tlł·
piło w wyniku wojny.
K'.apitallzm przcs„~edi dzisiaj do kontrofen,
k
'ywy. W Europ· ie i w Azji
apita 11'zm :.osta1
lięboko Pl"Jdważony; jednakże w Stanach
Zjednoezonych Ameryki Północnej, dokąd
wojna bezpośrednio nie sięgnęła, kapitalizm
wyszedł wzmocniony i pe!en poczucia swej
gity. Stały się one obecnie ośrodkiem kapita1!styc1.nej kontrofensywy przeciwko 1!łom
ludowym.
Cel tej kontrofensywy je&t prosty: jest nim
prr.ywrócenle
pr~watnero kapitalizmu we
w11zystklch miejscach, dostępnych wpływom
an1erykańskiego ·kRpltału oraz oddanie życia
gospodarczego w kraja.eh, gdzie to ·jest motll-

ame:yltańsldch

. ~

.„·;:·

oświailczyl na XXVll kongresie PPS ambasador

Jednym z bezpośrednich celów kontrofensywy kapitalistycznej jest· dążenie do powstrzymania nacjcnalizacji przemysłu. Tak
np istnieje silny nacisk aa rząd Partii Pracy
w Anglii 0 wstrzymanie procesów nacjonalizacyjny..:h w Anglii oraz w angielskiej ·strefie
okupacyjnej w Niemczech. Nacisk ten okazał
się skuteczny, a jest on potrzebny dlatego, że
nacjonalizacja przemysłu usuwa możliwość
opanowania dawnych obiektów przemysłowych przez amerykańskie monopole kapitallstyczne. Tam zaś, gdzie nacisk ten nie odnosił
skutku, jak w Polsce, Czechosłowacji, stosuje się blokadę kredytową, ponieważ rządy
tych państw stają na przeszkodzie opanowaniu życia gospodarczego kraju przez ameryka11sk! kapitał monopolistyczny.
Chcę pockreślić i to z całym naciskiem, że
kontrofensywa kapitalistyczna, wychodząca z
Ameryki, jest zwrócona .Jle tylko przeciwko
partiom komunistycznym. Jest ona zwrócona
równ!d przeciwko partium socjalistycznym,
0 ile te rzeczywiśdie przeprowad~ają swój socja.listyczny program uspołecznienia. życia rospodarczero. Jest to wyrażone otwarcie w
mowach licznych polityków amerykańskich.
Wybitny nolityk amerykat1ski, Stassen, po-

mu napotyka na swojej drodze. Samo istnienie Zwiąiku Radzieckiego unledo1Stępnia szóSJtą część świata dla restauracji lrnpitalizmu,
pomoc ud'Ziela,na przez Związek Rad-ziedki krajam demokracji ludowej wzmacnia odporność
tych krajów przeciwko tei· ofen;.,,l"'W'je.
Polity-..,,. 1 „
ka pokojowa„ oraz akcja Związku Radzłeckiego ner terenie ONZ budzi sympatię w kołach
k ·•
postępowych na swiecie, nie wyłączając
O<
postępowych w USA.
Podobnie, Jailc to cz}'llliła w latach 3o-tych
reakcja J<apHa!is-tyc'Zna, za<:1:yna się ponownie posługiwać elementami faszystowsikimi,
antydemokratycznymi. Niweczy to ilurzję tych
wszystkich, którzy w naiwności swej· wierzą,
że obecna kontrofensywa ka1
pLtalizmu może
przybrać formy po~ityczno - demokratyczne i
Uberalne. Wprost przeciw~ie, im bardziej będzie ona rozwijała się, im bardziej przyibierze
na zaciekłości, tym bardziej kontrofensywa
kapitalizmu będzie i' aptydemokratycz.na.
W obozie kontrofensywy • katiitalistycznej
nie ma miejsca dla demoikracji. Przy:szłość demokracji jest związana z obozem postępu spałccznego, z soci·ali'l:mem.
Wraz z odradzaniem się elementów faszystowsklch, powta;pza gię i <inna charakterystycz
na cecha lat 30-tych - sta.wka na Niemcy
„
i japonię. Niepewność &ytl.Ui:l<:Jl w Chinach
wiedział, że amerykańska P.Olńoc rospodarcza sklerowaJa politykę amerykańską na odbudla krajól\ Europy powinna być uzależniona. dowę Japonii, jako centrum gospodarczego 1
od gotowolicl tych krajów utrzymania ustroju poliityczncgo na Dadek1m Wschodzie. w Europrywatno-kaplta.llstycznego. W celach tak- pie widzimy próby odbudowy Niemiec ja!w
tycznych kontrofehsywa kapitalistyczna mo- potęgi gospoclarczej, politycznej ; militarne/,
że 'chwilowo współpraco\vać z partiami socja- zwróconej przeciwko ZwJązlcowl Radf.lecklelistycz~mi i wykorzystywać te partie tam, mu.
. • .
gdzie one znajdują się w sporze z partiami
Fakt, że kontrofensywa kapifallzqm prowakomunistycznymi.
dzi do usiłowania odbudowy silnycli Niemiec,
Nie ulega jednak wątpliwości, że partie so- których ostrze ekspansji ma być zwrócone na
cjallstyczne są, względnie będą, tak samo wschód, powodllfe, te kontrofensywa .kapitaprze d miotem kontrofensywy kapitalistycznej, lfzmu uderza w nasze najżywotniejsze inteirejuldm są partie komunistyczne.
sy Enarodiowe. '_'Vszelłka P 01!tyk\ a Naintyradz~ec~a
w urop e mu111 pos ug 1wac s ę
emcann, Ja·
Skoro Stany. Zjednoczrme stały się ośrod- ko swoim narzędziem. Dlatego ·polityika antyra
kiem, &kąd wychodzi kontrofensywa kapitaliz- dzir>cka z 1toniecznoścl , rzeczy mu&i być palimu i dooko,ła któFego zbierają się siły obro- ty1ką amty.polsk:ą. Polska i fe'} całość t~rytorialny lub res,tauraicji kapltaliz.mu, w Innych km- na a nawet niepodleglo.§ć, musi być pierwszą
Jach siły postępo'We świata skupiają ·s ię coraz ofiarą takiej polityki. Żadne pooożne życzenia
bardziej dokoła Związku RadzierkiP.rro. Mimo nie zmienią tego twardego faktu. Nie„ma pali·
ogromnych zniszczeń, Związek Radziecki wy- tyki ant}';rnd~ieckiej, któraby mogła być pronedł z wojny wmro~ntony 1~''te\vn .r:tl'!le' i pólł'ka·. ł\'lci tak myśli, albo naiwnie się łudzi,
wewnętrznie. To też stał się on główn ym albo tez &wladómle 11tawia swoje re!lkcyjne,
pn:eca,IĄ.iJ>.tem a.ta\).\! ~llpltalistyczt}e1
~ntro-· przeclwlutlo"".e i~.We11y kla~ąwe;' ,ponad. Int~~
(W!fwY\t,'.
Atak ·E!f. ~:i'a'b'lFWa ~ię ;i:ltp . ~m;>.Qę .res~arodu~l~1~.
"
. .... · • "'
t
i
zwt•-.n.
.R
d
i
k'
· Rad Złec.,,im
· 1.
· d
o oczen a
._..u ai z I'<: iego nowym k orSojusz ze z'wiązk1em
jest ie
ydonem ean\.tunym państw ka.pitallstycznych i nie realną gwarancją nle,podległości i całości
reftlkcyjnych. W tej chwili ·.odqywa się waJika naszego -państwa. Sojuwz ten jest u.z upclnlony
o woiągnięcie do tego kordonu sanl1ame'go przez nasze soju.sze z Czecho9'łowacjll i JugoW!oc'I& i Francji.
slawią.
OfeMywa przeciwko Zwiąi'kowi RarlziocZadaniem Polskiej Partu Socjalistyczne/
kiemu jest 1r6wnież prowadzona na terenie Jest utrzymanie i pogłębianie udziału Polski w
ONZ. Związek Radz:leckl jest bowiem głów- pracach i walkach obozu po.stępu społecznego.
ną przeszkodą, jaką kontrofemiywa kapitallz- Osiągamy to przez pogłębienie jednolltego

we P!!i.lOWaniu
wieiltokapltali
stycznych mcno1wll. TJsiłowania takie mają
miejsce vr Europie zachodniej, w Japonii, w
Chinach, w krajach kolonialnych i półkola·
ł
·
I
nialnycb. Metody, ktorymi pos uguJe s1ę wy- I
chodząca
ze Stanów Zjednoczonych kontrofeni1'ywa karpltalirstyczna, poleg11j1t na na.cl~ku
gospoda1czy1n, jak np. plan Marshalla, oraz
na interwencji politycznej I wojskowej - jak
w Grecji i Chinach. Podstawy tej ostatniej
T.ostały sformułowane w doktrynie Trumana.

Dnia 13 grudnia 1947 r. zmarł n,agle

Dyrektor

Pctl1kłe)

Rodziny Radiowej, b.

. Poliklego Radia w Łodzi

Lange. (Zebrani odpowiedzieli mówcy bu.rzli·
wyroi oklaskami).

r--------:-----------Łęc~c~;r~~z~.

Biuro ul.
telefon 151
Magazyny ul. Towarowa Nr 12 tel.
oferują w każdej ilości drzewo opało·
we w szczapach:
Iglaste a 1.700 zł za 1 mtr prze
strzenny.
liściaste - a 2.000 zl. za 1 mtr. przeetrzenny.
siano - a 1.400 zł za 100 :rtg.
słoma - a 1.200 zł za 100 kg.

Wicedyrekitor;Okręgowy

' .

.

W Zmarłym trae:imy świetnego organizatora i zasłużonegQ d:dałiacza spo.

łe*':.znego.

· ··

a

ZARZĄD ·

s!lko ma zna·czyić?
-- Niech mi ipułkoiwl)ik nte pri-eszika-

aza w wyiko1nywa:niu wa!Ż·ne.i fuinkcii słu- rzecz.owo .i nię11na1 -0ficj,a1Jnie
r z~lrt Baiei~mietie;w. - Ofice.rowie wyw1adu ma1Ją swo:ie odrębne .metody. Po
pr~tu, uwa1żałem, że hedlzie l.eipied dfa sa
meogo Leontiewa, o ile na czais p01by\u
bądz co bą•dt oibcY·ch lud1zi - będę nosił
,1ego na·zwi'sko. Zrobiłem bo w cel u zapewnie1nla bezpiec1zeińlstwa Leontie;wo1wi,
Wszalk na tY'l11, JaJk IJufkoW111'ilsowi dolbrze
wla<domo, . :Polega moue ZJasad'!lic:ze zalda·
nie.. Dolbrze, :że 1p1 uł'k-0wnilk w °''l'ot się p.oła~ał w sytuaci:H i z niczY1111 się n'ie zidlra~
ż bowej

1

mówiąc to Bad11nietiew p·ocią 1 ~nął za
, ~ke z grupy wesoło <l' czymś roZJ!n'awiających oficerów
Leontiewa.
Paitriąc
mu wprost w oc·zy ze śmieC'hem ciąignąił

renie 0 NZ poprzeć akcję prz~ciwko reżimowi
gen. Franco. w imię tej teorii socjaliści ,francuscy weszll do rządu prawicowego, który odmawia walki z de Gaulle'm, natomiast walczy,
nie cofając się nawet przed środkami policyjnyml i wojskowymi, z olbrzymią więkz;zoścfq
kJa3y robotnicze}.
Walka o jednolity front na skalę mf~dz.ynarodową wymaga skupienia i porozumienja
się wszystkich
sil rzetelnie soc/alfstycznych.
Perspektywą tej , walki musi być dążenie do
stworzenia międzynarodowej jedności robotnlczej (alk.laski), międzynarodówki obejmujące/
zarówno partie socjalistyczne, jak i komunistyczne, międzynarodówki, która zjednoczy
cały ruch robotniczy na gruncie rewolucyjnego
marksizmu, międzynarodówki, która
złączy
klasę robotniczą Europy z silami ludowymi fn·
nych części awiata, zwłaszczn Azji i Ameryki.
Możliwość realizacji tego jest udowodniona
przez Jslnlenie Swiatowej Federaci{ Związków
Zawodowych, która skuptri robotników o róż
nych pogląclach, o różnych xterunkach polityc:t nych.' skupia zar~w!lo pr:qdujqcą czę.~ć. atJW·
rykonskle/ klasy: /obotnl:ate)i ~ i klasę r=·o Rlczą•Z~qzlłu R-Odzleckiego. Swlatowa Fe _ •
efa Związków
Zawodowych ma szczególne ·zna
czenle J PPS udziela Swiatowej Federacji ca/ego swojego poparcia, dąży do jej uaktywnfe·
nia, a jednocześnie chroni ją przed rozbiciem
przez czy11n('ki kapitalistycznej xontrolensywv.
Mlc/sce PPS fest w awangardzie walki z reakcjq, w awangardzie. walki 0 PC>łltęp rpoler:zny l socfaNzm - mówi na ;i:akończcnie aanb.

„SA!"fOPOMO.C CHł..OPSKA"

nach, Swirydow wziął pod rękę Bachmie
tiewa I odszed1ł z nim ·na stron-ęi.'
- Dla:czezo, towarzys·w. nazwa%ście
się Leontiewem? Przyznam ałę • . .że ta~
bYlem tym za:s:ko·CJzoiny. iż w ipier'W&zeo
c)lwtld ~ie ~ioolziałerm c<0 rolbić. Myiśl1a1ł-em,
że wyipi1Ji.śc1e twche za dużo. Co to ·wszy

I

Do przeszikó.d .taikich należą przede wszystkim ilu~je refo=izmu wierzącego, że socja!izm można osiągnąć bez wytężonej walki, wy
magającej udziału całej klasy robotniczej. Do
przeszkód tych należy też teoria t. zw. „Trzeciej -siły'"' głosząca, że socjaliści powinni rnjąć stanowisko pośredniczące wobec kontrofensywy kaipitalizrnu.
W imię tej teorii socjaliści angielscy okazali swoje pobłaża.nie interwe11cj/ wofąkowef
na _rze cz reakcji w Grecji oraz ba/1 się na te·

SPOŁDZIELNIA

Ja'n P1·olrow·sk.·1·..
111łołycie1 ł

tor1. Oskar · Lanie

frontu klasy robotniczej oraz przez piacę nad
w:tąiocnleniem
gospodarczym 1 poUtyc~nym
naszego państwa, przez czynne popieranie polityki zagranicznej naszego · rządu, któta jest
tworzona i wykonywana przy wybUnym wspól
udzidle członków naszej partii.
Dalej mówca stwierdza, że na kontynen cie
europejskim nie ma drogi do socjaliizmu bez
udziału pai'tU komunistycznych. Stąd konieczność jednolitego frontu na skalę międzynarodowq.
Walka o takt jednoUty front jest specyficznym zadaniem PPS w polityce międzynarodowej (oklaski). Walka o jednolity front na
skalę międzynarodową musl być wa&q ze
wszystkim, co stoi na przeszkodzie do jednolitego frontu w poszczególnych luajacl1.

Piefrow mocno ttiścisnął rt1;::e kol e.ino
Baohimietiewowi oraiz Leontiewoiw.j, A
;pófoie1j zwrócił się ŻY'W'<T do Ba,chmietńewa:
- Towarzysz inżynier pr12e1by1Wa j'ulż
&poro czaiSu na fooncie, praWlda? Naleiży
mu się radny u'Poiminek, prrawda pułkiow~ dzą.
niku? - U'Śmiechnął się do Swiryd~wa.
- Czy maicie jaiktle'koliwlek -pOldedr~
- A teraz, gd'Yfśmy się wreszcie wszy nia w stosunku do ko,p;oś? ~ sPowaiżniał
scy zaipoma!i ~ ·~awo'ła.11: wesoło Swiry- naig1le Swirydiow. ~ UWiarżam że de~-eigad1ow, nale~y sl-e nąpić. Prawda~ towiarzy- 1ciJa pozi0sta1e chy1ba 'POZa 01b.relbem wa·
size?
szyc'h po1de.jrzeń. Mann o nied d101klłia1d111e
. Wesoa'ł grwpa sąderowaiła się do zasta- inforn1 acje ze„ sztalbu. Wiszysltlko to są luwi-0ne,g.o ~t'()lłU. • . •
.
•
d~ie zurpełnie p~wni i lik<H1.trolowa1ni. .A
W rod'une póz.meJł idy delerac.;ia o-d'Po w~ęc, o ko.iw wam l<o,nikr.e·tr11e: moite cho·

dalej:
- Towarzys,zu Bachmietlie,w, mY tu
sie stawmy o was, żeby t-0wariysi; Pietrow, rozdając swo·ie podarki o wa1s nie
z.1'I)omnial Wsza'k wam. tnwa rz:rsz:u Bach
rn ietiew należy si t>'za wszyist1ko, a z,wła
s;zoz.a za to przyjęcie, podz:ię1rn:
Leontiew był tak z-dziwiony, i1ż nie
mó-gł zna1Jeźć słów w odlpowicdlz.i. Uśmie
chał się tylko ber.rad-nie, z bez,irranicznym
zdziwieniem, patrza,f' 11.a ś111ieia.c-e,~o ei~
Ba,chmdetiewa,
czywała w iPl'~eznacionych dla niej schro d'zlć?

1

·

. __. O ni1kogo, .Pułkownir~u, i o wszys~
kich ...:.... od1r,zekl: s:pokoi111ie Ba,chmietierw
- Nie fobię, gidy kt:o,kohvieik z niiezn<?'
nyoh mi ludzii lnteresiufo lilie tym, kim il
aie opie/ku.je, za,uwałiyJem., że niekJtóiriw
z dele•ga tów ofrd'arz,alli zibybnią uwa,gę Lciontiewa, więie 1)ostanow~łeim skierować
tę uwaigier na morja, 01S01bę. Powta.rzam, -,..
nie mam żadnyC!h ipodedrz.eń, 'ale 11wa1ż.am
ilż talk będ!zie nati'leied.
- Made na mY'iS'li Pfotr<>wa? - wś·
miiechnął się puilik"Jlwnk. ·- Z•d1ade sie, .te
<<J on wla·śnie sieidlział przy gtole blisko
Leontiewa i o czymś z n'im rozima.wiał
- Obawiaitem sie· nawet, że za•pomni o

I

moje~ W1Slkaz6w-ce, kt&rą mu <la1łem. tta
wiszellki WYIPfłide~J{ i powie swoje n1azwisIm - odipowie'd'zia!ł ż~rwo Bachmietiew.
- Wszalk, ·jeis t bu trochę, że się t,aU< wyraiżęr, z.almnlS!pirowa111y..- M6wi'łe1m mu. o
tym ostatnio nieJedrnokrotnie. Prosiłeim
aiby nikomu się nie Pl1ze·dlstawiał, żelb;
nie zdrad!zić swo•ie·j o·solby wo·bec nieipow-olanych. Baiłem si•e. że zal.Pomni o tym,
w rozmowie :z tylm„. Pietrorwem.
- A to dioipieiro byiłalby heica ! - roie.
śmiał 'llic prn11wwndlk. - C61ż zrnbm'bY'ście
wte,d-sr, tq1wwrzyisz1u?
- Ni1c g,ro:tme1go ~ uśmiechnął się Bach
~!~tie~v. --:- Po prositu, uid·a~bY'm be·znadl~aeJn1e wsta'\do·nero. Wi!izaj)( pu1łłk.ow1nilt
. iaim mn~ o t<i z l'IC>C'l':l\tk.u posa,1d'zat
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Baro111etr konferencP wLondynie

~'o

lslolne pn,yczyny

o

Rzepka
,,Jbmny $Wej roli w karta.eh· hd<.slMJ.i Rydz - w pelerynie pnybył i gJori>i.„"
J. Minkiew.klz „Rzepka")
„Glorię" zawdzięczał Rydz temu,
Jjodciągal PoJ.skę wzwyż, aż (całemu

Na koofereocji londyńlskiej ba.'l'ome'tr 'W'~·
~je ,,zachmu1Zen.ie".
N:a pierwszym Mc!pie obrad udało się, d'Zi~ki konse5.:.w.entnej j tDAdov.rnej pclityic-8 Móło•
towa, wbrew lkraka.n:k1m .reakcyjnej prasy angl-0saskiej ZCJJf)Obiec zerwaniu konferencji.
Pod naciskiem ar.gumentów min. Mołoitowa
Ma.IlShall musiał się 'Uciec do nowych manew:rów.
Delegacje amerykańska i brytyjska zosta·
ły zaalarmowane wypatlkami we Francji i we
Włoszech, któr11; tzdaniem [)ui11e-sa posiadają
„don<ioślejsze zna-czenie niż to,
~<> się razgrywa na konferencji londyńskiej". Strajki
francuskie i 1 włoskie wykazały bowiem, że
plany amerykanizacji tych krajów napotykają
na poważny opór mas pracujących
Niepomy·ślne dla Anglosal.lów na-stroje u·
jawniły się też w samych Niemczec}l. Znałazły one dobitny wyraz na o-gólnon·iemieckim

ulrudnień

w rokowaniach

k-ongresie ludowym. Kongres wykazał, ż.e w
Niemczech cor-a:z bardrie:j dojrzewa przekona·
.n it o konieczności prowadzenia politylki, o<lbiregaijącej od 'tej,
ktÓ'rl\ propaguje Schum.acher i S-ka. Dążenia do zjednoczenia Niemiec i wyłonienia centra•lnego rządi1- propa·
gowane w pierwszym rzę.dzie przez SED, stają się wbrew i rotmo s-chumacherowcom coraz
bardrziej powszechne.
'
O ile więc strajki we Francji i we Wło·
szecll od<la.l.ają perspektywę uczynienia z tych
krajów wasa.Jów ameryik:ańskich, o tyle kongreg lutlowy wyk,azał trudno-ki, na jak.ie napotyka polityka Dullesów i Hooverów w sa·
mych Niemczech.
.
W tych warunkach Amerykanie postd!no·
wili z.a wszełiką cenę „zjednoczyć" Niemcy o
tyle, o ile się da". Nie licząc się więc zupeł
nie z interesami swego ~-gie1skie·g? _.partnera, Kenneth Royal, rzeczmk USA, osw1adczył,

że 1-o
narodo"ĄTi) w krzyżach trze.szczalo", 2-o, ponkważ nie
„dal Polsce oberwać guzika od płaszcza (•woiego )".
Te wiekopomne zasługi uczczono w
Polsce sanacyjnej następującym uroczystym
'1ymnem (na wyrost):
Marszałek Smigly-Rydz
nasz dzielny, drogi wódz„.
Rok 1939 usprawiedliwił wystarczająco sło
wa hymnu. Wódź dowiódł dzielności w sprawnym działaniu osobista-odwrotowym (szlakiem
ozonowej kadrówki: szosa kosowska Zale:;:zczyki, przekonał nas też, że jest bardzo
,,i];rogi", ponieważ okres jego wodzostwa ko·
B1:towal Polskę utratę niepodległości.
Nie na tym jednak koniec roli Smigłego
W budującej się obecnie linii wysokiego bow-ych brygadacli robotniczych pra.cujących
„w kartach historii". Z rewelacyjnych danych. ostatniego procesu szpiegowskiego (Miu- napięcia Sląs-k _ Łódź _ Wa.rszawa, poważ- przy budowie linii każda z nich liczy 15-tu
,
.
uczniów.
·
szewski, Lipiński, Obarski, Kwieciński i &-pół ny procenA: zatrudniQnych s·tanowią
ucz1111owie
Kierownictwo robót ocP.nia µ-racę młodzie·
ka) okazuje się, że „wódz" w okresie okupa~
gimna-zjów i liceów Centra~nego Zarządu Erter· ży dodatnio, po·dnosząc jej dobre pr:zygotowacji zorganizował jesz·cze f edną „R,zepkę". Je·
szcze w lepszym towarzystwie, niż to, o któ- getyki z Gdańs!ka, Nysy i Płocka. W 40-oso- nie techniczne, ha.rt i dyscyplinę.
~------~--------~
rym wspomina Minkiewicz w swoim saty,ryczwierszu „Rydza za Ignaca, lgnac za Kost1{.a, Kostek za Koca, Koc za Prystora, Prystor
~ Becka, Beck za Sławoja.„").
Wierny mfanowiaie swojemu słynnemu hasłu podciqgania Polski wzwyż za wszelką cenę Rydz postanowił ją „ciągnąć"
w następnej kolejce:
Z Ziem Odzyskanych nadchodzą nader po- grudnia, produkując 2. 418.000 m tkanin (w
„wódz" ze. b. 'ministra Piaseckiego, Piasecki myśln.e wiadomości. W czasie, kiedy niektóre miejsce planowanych 2.370.000 m) oraz produza Lipiliskiego, a Lipińs}d za.„ (iestapo i Ab- fabryki bawełniane w w-0jewód-ztwach central- kując 107.242 kg przędzy w miejoce pla.-10-.1rawehrę niemiecką.
W zabawę był wmieszany tiYch przeżywają trudności w walce o wyk.o· nycli 107.137 kg.
także (jakże by inaczej) i niejaki „Stem" OEY· nanie planu, o'.ka'Zuje się, że szereg zakładów
Dyrektor naczelny faibrykl, Musiałko·.vski,
II po prostu Stanisław Mikołajozyk.
na Ziemiach Odzyc;kan<ych,.. plan roczny wy- i jego zastiwcy, Kwieciński i Płócieniak, ma·
Niestety, i zarówno w kombinacji sanacyj· konuj.e prized terminem.
ją więc do rzanotowania
prawdziwy sukces.
nej przed.wojennej i wojennej niemieoki.ej
Pisaliśmy już o wykonaniu planu roozng- Jednocześnie dowiadujemy się, że Państwo-..ve
,,Rzeplw." Rydzowa zakcńczyła ~ię Tliepow~ g.o na dzień 26 1is~opada ro. przez PZPB w Za!kłady Przem. Bawełnianego
w Pieszyc1~h
dzeniem: męczyli się ,ciqg_nęli, n.ie wyciągnęli 1 ~osnowicach.
fDo-lny S!ąsk), zatrudniające blisko 700 robot·
wszyscy upadli.
Li'pińskiemu
„rzepkę l
Obecnie okazuje się, że Pat1stwowe Zakła- ników, wylProdukowaly na dzieli 9 grudnia ~
skrobie" teraz przewód sądowy, „marszałkowi ·dy Przemysłu Bawełnianego Nr 1 w Dzierża- miliony 171 tysięcy metrów bieżącyich tk:l.nin,
SmigJemu" - hiostoria.
E. Tam. ' nowie, wykooa.ły plain rocziny już na dzień 4 przekra<:zając roczny plan o 11.000 metrów-.

W budowie

linii Sląsk- i6aii=WarSż3wa

bierze 1u;lzial

nym

I

młodzież

szkolna

ie Stany ZjednocŻone przyjmą na siebie kie--

rowanie finansami „bizonii". Tym samym USA
sta!y się panami 'j)Qłączonej st:refy, a generał
Clay jej najwyższym zwierzchnikiem.
Tego wszyst-kiego nie można ~czywiśd~ u·
jawnić przed Sileroką opinią pu'blicz11ą, nawet
hajów anglo·saskich. Pol\tycy amerykal\scY
wysuwa.ją więc na czoło konJerencji, jako pa·
rawan, sprawy mniej istotne, chowając z~ nimi najbardziej zasadnicze. Dymną za.JSłoną
jast w tvm wypadku sprawa repara.cji. Ang~<>
amerykańska pra.Ga _(Times, New-York He-raki
Tribune) twierdzi o·błudnie, że jedyną rzeczywistą przeszkodą
w pofnyslnym ·przebiegu
konferencji będzie kwestia reparaoji, a nii!!
s-prawa zje<lńoczenia N.iemiec i utworz<mi.e
centra·lnego rządu niemiecl:•i ego.
Pańs-twa anglosaskie chcą, . by Związ.ek Ra·
dzie<:ki zgodził się ·na dalsze obniżenie repamc]i z Niemiec. Chodzi im o utrzymanie,
wbrew uchwałom poczdamskim, w stanie nienaruszonym ciężkiego woje~ego PttemY'6łu
niemieckiego, którego część miała być prze1macz<1n<1 na odszkodowania dla ZSRR, P.olwkii i innych krajów, zn.iszcz<1nych przez ok•1·

Plan .roczny wykonany
Sukcesy

przemysłu

na Ziem ach Odzyskanych

pację hitlerowską.

Sprawa ta znalazła się na ostatniin pO'!!:e.
dzeniu Rady Ministrów i min. Mołotow, o·pe·
rując <lanymi cyfrowymi wyka-zał, ż.e spł_ata
r€lIJaracji nie hamu,je <>db-udowy pokojowe.go
przem1"5łu niemieckiego. Swi:'!.Ckzy o tym sytuacja w strefie .radzieckiej. Mocaratwa ~
glo.saskie nie są jednak -z;amterESowane w o·dbudowie pokojowej gos.ppdarki Niemiec, gdyż
nie chcą stracić rynku z'by!.'u ~a 6'Woje t.owa·
ry.
Narady konferencji londyńskiej nie prze·
biegają gładko.
Pokojowa po!Hyka radziecka ma do pokonania duże opory.
Jerzy l<Drq.!n.
1l•l1111 loll l'l'l lol l-J 11·.l I
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Przemysł wełniany

walczy o

pierwszeństwo

We wsipółza wodnictwie rtikaczy, pracujących
na dwóch krosnacp kortowych, w PZJPW NT 1
pierwsze m1e3sca zajęły: Irena Karbowis'ka
(142,5 proc.) i . Zofia Frankow'ska (139,5 proc.).
W PZPW Nr 2 .na c.zo:to wysunęli się: Tałl,Fl'l'T.1·11 M'ł"l~l!l.'ł'.I fl~.I tł"H1tl-:N1'>141~ l'll'fł-1 •ll ...... 1t'l'łł'l•t11-·F•Ml'f!'l l-M 1'1lli't11'11tl•fll!l'lo'l".l!'t lef'rł',t~·H~ł'l'H!ł•fl
1·1• •"H1ł"łFtł ~t1 l.+;f;I l'tt~l"ł l'itl'fł'M'ł I lffll
deusz Korliński (159 pro.c.), Wład}'lSła.w Fisiak
(151,9 proc.) i Jerzy Szczeipa.niak (150 proc.).
W PZPW Nr 3 wy.ró:linili się: Stefan Ret.elewski (145,1 proc.), Ma·rian Mirow6ki (1-ł2,'1
proc.) i Adam Sumera (141,6 proc.)
W PZPW N.r 35 odznac.zyli się: Sterań S-ZaJedny.m z najdotkliw6Zy.cb braków w przeW z<1.said-P,e wymaga się od młodzieży Młodzie&: ta, dusząca się przed wojną w czwo- liński (160 proc.) i Jan Bartczak (157,5 proe..).
!l1yśle włÓ'kienniczym, po-dobnie jak i w ca- pragnąeej w;;tąpić do SPP świa.dectwa. ukoń rakach dworskich lub na maleńkich parcel.Maria Bartcza'k uzyskaiła 159 procent n<>l•
łym przemyśle polskim,
jesit niedo·stalec:ma czenia si:edmiu 1...'i.a$ 15zkoły pQIWł;zeclmej. Na ka.eh, wid'Zi. dziś przed sobą szeroko otwartą
razie jednak przyjmu.je się również mł<>dzież, drogę do zdobycia zawodu, pracy i lepszego my.
iiość wykwalifikowanych robotniików.
życia.
Wielo1emia, niszczycielska działalno.ść oku· k:tóra uacończyła 5 lias.
Tysiące i dzies,iątki tysięcy młodych obyW chwili obecnej istnieje w Polsce <>siem
, panta po.czy.n.iła u na5 i w tej <bied:?>inie ish'a·
Włókienniczych Szkół Przy&poo;obienia Prze- wateli uczy się w innych Szkołach Przyspososz:Hwe s'ZCZel1by.
1
W pierwszej dekadzie &'rudnia w przemyZ tych względów staje 6ię zagadnienie szko· mysłowegó. Szkoły te n:i.ies-zczą się w Je-le- bienia Przemysłowego zawodów górnika, meniej
Górze,
Zielonej
Górze,
Bielawie,
Bogutalowca,
mecha.nika.
śle baweinianym najlepsze wyniki p.roduk·
lenia !llOW}"Ch kadr jednym z pod&ta.wowych
Zmienia s~ę. . st~!ura .~poł~czna P?lski. cyjne osiągnęły PZPB Nr. ~ (W pn:ędzalnlaeh
z.a<dcń iprzemysłu w Po1sce Odrodwn.ej, przy saowi-e, Zoradl, Leg.nicy (I)olny $1ąsk) oraz
Zacofana dawme3 . wies zbl!za. 61~ d? mtas!a, 106 ·Proc. i lł9 proc:, a w tkalni 118.6 pr~.
~ rozwiązanie jego łączy się z problem.em w Szczecini,e i Częstochowie.
W sty<:zniu :r-0'1rn przyszłego prz-ewitluje do przemysłu, wci.ągana w. wi~. zyci~ w5puł- planu) PZPB w Ozorkowie (w przędzalniach
przebudowy struktury spole<:ml!"j naszeg-0 na&ię uruchomienie dwóch szkół w ł:.od'Zi i jed- czesnego, a wartki nurt h1stom ł~m1e stare,
'
.
. .
rodu.
skoatnoi·ałe metody wychowawcze.
122 proc., a w tli;alm 105.8 proc. planu), oraz
n~j w Bieh;ku.
Nową i oryginalną formą rnzwiązania tych
Szk·oły Przy,sposobienia Przemysłowego s4 PZP~ Nr. 16 (H3.4 ~roc. planu). ,
W lutym zaCMą \ się zajęcia w szkołacll w
zaiga;cmień
stały się Szkoły Pr,zysposobienia
doskonalą ilustracją zmian, ja'kie zaszły i zaNaJsłabsze wyniki uzyskały PZPB w Zelo·
Tomaszowie, Rawiczu i Kroioszynie.
Przemyslowego, "ZWane w iskrócie S.P.P.
wie, PZPB . w Zduńskiej Woli, a .z łódzkich
Już ponad 3.000 młodzieży uczy się w SPP chodzą w Polsce Ludowej.
Do szkół tych przyjmuje się na okres dwu- pięknego
W, Lemiesz.
fabryk PZPB Nr. 1'7 l PZPB Nr. %.
ciekawego za.w-0du włókniarza.
lehni młodzież w wieku od lait 15 do 18. Ni-eWty'klut:Z<>ne jest je«lnak 1pny1]mowanie mło
mlieży :nieco starszej.
Szko~y bywają żeńskie
1 m~e, a celem jch jest dolkła.dne wyuczenie ucznia wwdu tk~za, prządki szwaczki
osiałniq możliwościq
ęcia
i'tp. Jednosliki na.jzdolniejsze po ukończeniu
W okręgu łódzkim, a szczególnie w ośrod· cieli.
Ośrodku kształcenia nau':Zycieli ul. Baez.na S
SPP mają pr.zad sobą o !wartą drogę do liceum
szereg nauczycieli,
Czynne będą 3 rodzaje kursów: jedne w dla · 70-ciu <1sób z cenzusem licealnym. Warun
przemysłowego, ukończenie którego daje im kach wiejskich pracuje
których kwalifikacje zawodowe są niedos.ta. Tomaszowie 'Mazowieckim i w WielllDiu dla ki na .:Cursach są następujące: bezpłatna :natytcuł majstr.a.
Program szko•lny SPP obejmuje naJUkę prak- teczne. W związku z tym Kuratorium okręgu 170-ciu osób bez cenzu~u gimnazjalnego, dru- uka na kursach, bezpłatne mieszkani'e i wyłódz.:Ciego organizuje od 29 grudnia do to gie w Łęczycy, Tomaszowie Mazowieckim i żywienie, możność korzystania
z Biblioteki
tyczną i prz·edmioty -teoretyczne. Nauka prakstycznia kursy zimowe, które przeszkolą pra- w Wieluniu dla 510-ciu osób z cenzusem gim- Ministerstwa Oświaty, przydziały :mate:rialów
.tYiozna odbywa się w fabrykach pod okiem i
cuja;::ych, a nie wykwalifik<>wanych nauczy- nazjalnym oraz w Łodzi w Państwowym pedagogicznych do samodzielnego przepraco.
przy W6półudziale wykwalifikowanych robot·
ników-in5truk'torów. Zajęcia praktyczne by·
t!i
Wy.kłady, jakich wysłuchają słucha-cze zacze~
w.ają czterogodzinne lub ośmiogodzinne
(c<>
nięte będą z programu liceum pedagogiem.edrugi d-zień). Instruktorzy <1trizymują za do·
go. Następnym etapem dla absolwentów kur.
datkową pracę wyna.grodzen~e w wy;sokości
sów będą trzytygodniowe kursy letnie.
1'0 złotych za efektywną gpdzinę ipracy każ
Trzeba zaznaczyć, że kursy będą ostatnią,
dego ucznia, co przy 4 czy 6 uczniach daje w
ł
Ż
możliwością zdobycia kwalifikacji pedagogia:
skali miesięcznej pokaźną kwO'lę kilku <tysię
sią
nych na tej drodze, ci"zaś, którzy nie skorzy.
cy złotych.
.
.
.
. ,
staj<\ z nich, wycofani będą z zawodu nauczTow. Redaktorze!
Zajęcia teoretyczne obejmują przedmioty
szym rzędzie powmna się tym za3ąc Rada Za . cielskiego, a na ich miejsce wprowadzone z.oprned rokiem kładowa „Białej". Z tej masy żelastwa można : staną nowe wykwcilifikowane siły.
W budynkach, w których
ściśle zaw-0dowe, naukę języka ipol6'kiego, historii, matematyki, geograifi,i, naukę o Pol-sce znajdowała się szkoła lotni~za, a dziś mieszczą odlać przeróżne kółk:a, tryby walce i inne ·
Należy mieć nadzieję, że z.arówno ze wzglę
W$l)Ólczesnej itp. Duża część czasu poświęco• się budynki fabryczne PZPB Nr 2-', od II (d. rzeczy, tak bardzo brak·ujące w przemyśle, a du · na chęć rozszerzenia swoich , wiadomoś.ci
na jest na wychowiiJlie fizycwe i wojskowe. Biała) pozostał samolot, nie nadający się do nawet tu na miejscu w fabryce, gdzie ten sa- zawodowych, jak i nie porzucenia sw-0jego
Uczniowie mies11kają w bursach, w których innego użytku, jak tylko na szmelc. Zasta-ia- molot bezużytecznie leży i rd~ewieje.
dotych-.:zasowego znrodu, niewykwalifikowawiam się często dlaczego nie ma nikogo, kto
są urzq(i'zone sypialnie, jadalnie, izby cho·
M Łk
.
ni nauczyciele wezmą jak najliczniejszy ud?:ial
'
zainteresowałby się odpowiednim zużytkowd
J
erzy
s owski
w kursach.
r}"Ch itp·. i otrzymują bezpłatnie pełne wyży
niem tej masy żela6twa. Uważam. że w pierw
wienia i umundurowanie. Zobowiąza!li są <1ni
ul. Rudzka 33
---------------·--SPROSTOWANIE
do 6to6owania się do ściśle określonego requlami,nu.
'
1\.111 •••• • i Cennikowej na. m. Łódź
S'lk-oła podzielona jest na kompanie, liczą·
Ob. Redaktorze!
Komisja Cennikowa na m. Łódź nioteJ·
świadkiem. Najc-zęś':iej jakiś solidnie u.brany
e~ po 100 osób, a kompanie z kolei dzielą się
Był czas, kiedy bardzo dużo mówiło się
pan lub pani macha lekceważąco ręką na upo szym zawiadamia, iż cena tmrtowa drożdży
na piutony. Na czele oddziałów stoją dwódcy pisało o nauce chodzenia i wsiadania do mnienia miiicjanta i przechodzi mimo. Przykompanii i plutonów, rekrutującycll się 6po· tramwaju. Niestetv, nauka ta nie dała pożąda kład ich działa zanżliwie i na innych oby· loco skład :.i hurtownika z OP,akowaniem wynosi 392 zł. 11<. 1 kg„ a nie 352 zł. jak mylnie
~r-Od oficerów i podoficerów służby czynnej. nych rezultatów ~ chodzi się nadal jak kto wateli. którzy czekają cierpliwie na znfu;:i mizostało podane w komunikacii:. w dniu 14 bm.,
Uczniowie pochodzą przede wszystkim z chce i wsiąda się, jak kto chce. Przykrym licjanta. Uważam, że nauki było dość i że obe
przeludnionych -Okręgów wiejsitich. W pierw- zjawiskiem jest to, że przykład niesuboi;dy- ie.nie ci, 1'.tórzy świadomie łamią przepisy, win zaś 1 kg. kaszanki zł. 200 - ·a nie 220.
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Jak kto chce

wuD mędiia przyjmuje się &ero!f{ i pó~siero_ nacji dają ptzeważnie ludzie z wyglądu przy- ni
"' ora.~ dzieci, J>OChodZilee z r-o~ bitd!lyell. na~ie:i ktdluf.a1ni. Bylem C;eoD Jiilk:akrotnvm

być

bezwzgl{ldnie karani.
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GLOS

Obniżka

cen i reflornri.a

W dniu 13 _grudnia ogl05zono dekret rzą- podkreślono w · tym mie jscu, ż.e zna -::zna część
du :ZSRR i ~onutetu Centralnego '":'szechzwiąz pożyczek zaciągnięta zo stała podczas wojny,
kowej Partii Komunisty.czne j, podpisany ~rzez kiedy siła nabywcza pieniądza spadła. Obecpremiera STALINA i sekretarza Komitetu nie skarb Państwa spłaci tlługi w pełnowarto~entr~ego Wsz.echzwiązkowej. Partii Komuni ściowych rublach.
·
5 YCZll~J, ZD~NOWA, w· spra'"'.ie reformy wa.Wynagrodzenie za pracę w .dniu 15 qrud.
lutowe), obnizk~ cen i zni~siema sy;stem'\l kart nia będzie dokonane nowymi rublami.
·
łl:owego· w · Zw1ązłl;u Radzieckim. W dekrecie
WJmOWRe
ftQfO• ~ nan . e
ws.k azu1e się na to, że rozbudowa przemysłu
"' .
1•
,;
·
Ojennego oraz

O

lb

·
rzymie Wydatki związane

z prowadzeniem wojny przeciwko Niemcom i
Japonii spowodowały znaczne powiększe•
nie obrotu pieniężnego, podobnie jak w in-

nych krajach, które uczestniczyły w wojnie.
RównoczE;śnie produkcja
pn:edmiotów pow.
&Zechnego użytku zmalała podczas wojny. Poza tym: niemieccy okupanci • puścili w obieg
na zajętych
terenach
znaczną obieg
ilość fałszywych
banknotów.
W rezulta.i:ie
pienięż.

ny był zbyt wielki i nie odpowiadał potrzebom zycia gospodar.o::zego kri'!ju. w związku
z tym nastąpił-o zmniejszenie siły nabywczej
rubla: Obecnie okazało się konieczne wyda·
nie zarządeń w sprawie tiodniesienia Wlll)to·
ki rubla radzieckiego.
•
W okresie wojny udało się rządowi radzieckiemu utrzymanie niski °'h cen na produk
ty racjonowane. Osiągnięto to dzięki wprowa
dzeniu systemu kartkowego na żywność i produkty przemysłowe. Niemniej jednak spadek
obrotów w handlu towarąmi konsumcyjnyrni
i wzrost zapotrzebowania na te towary ze
strony ludnoś'.:li - spowodował wzrost cen w
porównaniu z okresem przedwojennym. Ceny
podskoczyły 10 do 15-krotnie. Spekulanci, korzystając z rozpiętości między cenami pa11stwo
wym.i a cenami wolnego ·rynku oraz z faktu,
że w obiegu znajdowały się fałszywe banknoty - nagromadzili znaczną ilość pieniędzy.
Spowodowało to sztuczne zwiększenie popytu i dalszy wzrost drożyzny.
W CHWILI OBECNEJ ZNALAZŁA SIĘ NA
PORZĄDKU DZIENNYM SPRAW A ZNIESIENIA SYSTEMU KARTKOWEGO I USTANOWIENIA ZASADY WOLNEGO HANDLU PO
STAŁYCH CENACH.
Zwiększony obrót pieniężny
mógłby unie·
możliwić zniesienie systemu kartkowego, gdyż
zbyt wielka ilość pieniędzy w obrocie wpły
wa na wzrost cen i sprzyja. rozwojowi speku·
la~ji. Było by również niesłuszne, gdyby spe·
kulanci, którzy wzbogacili się podczas wojny,
lbtrzymall możność skupowania bez ograni·
>":l:eń towarów po zniesieniu syst emu kartko.
wego.
Dlatego RZĄD ZSRR T CENTRALNY KOMITET W-S ZE CHZWIĄZKOWEJ PARTII KOMUNISTYCZNEJ POSTANOWIŁ PRZEPROWADZIC REFORMĘ W AJ:'.UTOW Ą. Reforma
ta polega na wprowddzeniu nowej pełnowarto
ściow'ej waluty przy jednoczesnym wycofaniu
fałszywych banknotów i pi e niędzy niepełno·
wartościowych Refo rma ta nie narusza w nL
aym 7obowiąia ń' ZSRR W()hP.c p11ństw obcych.
REFORMA NIE DOTYCZY PŁAC ROBOTNIKOW I PRACOWNIKOW UMYSŁOWYCH,
STYPENDIOW, PENSJI I RE!)!T, OPł„AT ZA
DOSTAWY NA RZECZ PANSTWA ORAZ
WSZELKICH DOCHODOW, PŁYNĄCYCH Z
PRACY, zarobki, poprzednio wspomniane,
będą wypłacane w nowe,i walucie według stawek dawniejszych,
WKŁADY OSZCZĘDNOSCIOWE
wymieniane będą w grani cy do 3 tysięcy rubli według zasady 1 nowy rubel za 1 stary rubel.
Oszczędności w wysokości od 3 do 10 tysię.
cy rubli wymieniane b~dą w stosunku - 2
nowe ruble za 3 stare.
DEPOZYTY powyżej 10 tysię:::y rubli wymieniane będą w sposób następujący: pierw·
sze 10 tysięcy rubli zostanie wymienione w
całości a reszta w stosunku: za 2 dawne ruble
- jeden nowy rubel.
WYMIANA GOTOWKI, k tóra nie została
złożona w banku lub w kasie oszczędności, od
bywać się l!Jędzie w stosunku jeden nowy
rubel za 10 stary ch rubli.
POŻYC ZKI PANSTWOWE, emitowane do
roku 1947, ulegają konwersji. Wszystkie daw.
niejsze poż yczki zostaną połączone w jedną,
której wartość zostanie zmi eniona wg zasady:
1 nowy rubel za 3 stare ruble. W dekrecie

Wiado1ności ·

z ZSRR

W ciągu bieżącej pięciolatki w ZSRR zo
stanie odbudowanych, zbudowanych i uruchomianych ogółem 5.900 wielkich przedsiębiorstw państwowych.
Oznacza to, że
przeciętnie co dzień uruchomione będą 3
fabryki lub huty. Jest to tempo budowy
prawie 4-krotnie szybsze niż w okresie
pierwszej pięciolatki. W roku 1946 uruchomiono ogółem 800 nowych przedsiębiorstw
przemysłowych. Dziennie uruchamiano więc
przeciętnie ponad 2 przedsiębiorstwa.
PóŁ

*

RAZY WIĘCEJ ZBOŻA Niż
WUSA
Zgodnie z planem pięcioletnim produkcja zboża wyniesie w roku 1950 ~ około
127 milionów ton. 2,5 raza tyle, ile wynosi
obecnie produkcja zboża Stanów Zjednoczonyck.

DWA I

~al.uto-wa.

tych przerzuca się howiem skulki wo jny i
reformy walutowej na klasę pracującą. W
Związku Radzieckim natomiast reforma walutowa przeprowadz2na jest w wyłącznym
in teresie mas p,racuj1tcy'ch. W wyni ku reformy walutowej wartość realna płac w
Związku Radzieckim znacznie się powlększy, gdyż ceny zostaną obniżone.
ł
8165 eme S:f$ emu ars · Olf#eglł
• b • "k

Dekret wprowadza jednolity system een de
talicznych na terenie Związku Raclziec~ iego.
Ceny artykułów żywnościowych pozostaną na
J}Ozio1nie dotychczasowych cen sztywnych,
~my cz ym CENA CHLEBA ZOSTANIE ZNIŻONA O 12 PROC. A CENA KASZ I KRUP
- O 10 PROC.
Ustalenie cen na poziomie cen sztywnych
oznacza obniżenie ich 2 i pół razy. Ceny
W dekre':.ie podkreśla się, że We wszyst·
kkh krajach nastąpiły reformy walutowe po
produktów przemysłowych ustala się na powojnie. ROZNICA MIĘDZY REFORMĄ WAI OunlZ 3 COU
ziomie przeszło 3 razy mniejszym, nłł do.
LUTOWĄ w ZSRR A TAKIMI REFORMAMI
Dełl;ret wprowadza równocześnie 'l lliesie·
tychczasowe ceny komercyjne,
W KRAJACH KAPITALISTYCZNYCH JEST nie kartek żywnościowych i kuponów na toWiadomość o zniesieniu systemu kartko·
ZASADNICZA.
wary przemysłowe.
wego, obniżce cen i reformie walutowej, zinie
W krajach kapJtalistycznych towarzyszy
Zostal również zlikwidowany system po- rza~ącej do podwyższenia realnej wartości
reformie walutowej obniżenie realnej warto dwójnych cen d·e talicznych: sztywnych i ko• płac - została w Związku Radzieckim przy.
ści płac l wzrost ________________________
bezrobocia. w krajach mercyjnych.
z głębokiem zadowoleniem.
_._"""!"'-_._._
;,,....jęta
______________
_
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Upiorna wizja
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oświęcimskiego

piekia

GOLGOTA
KOBIET
i tortur w zeznaniach
ofiar

Wstrząsające szczegóły ~atuszy

ocalałych

(Od specjolneqo wqslannik„ uGlosu Robotniczeqo 0
wyłącznie
że chodzi

u~ iory

Hildegard Lachert zeznaje

W „obozie śmierci", jakim był w istocie
swej Oświęcim - to prawdziwe piekło dantejskie na ziemi - nikt nie uchodził ani tor~rom, ani wyrafinowanym biciom, ani iszyk dnom, ani, wreszcie, piecom krematoriów. Ze
s•traszliwą, iście niemiecką pedanterią maltre·
tow.~no, torturowano
i, w końcu, bestialsko
zabijano ka.ż>dego prawie, kto tyłko ta.m trafił.
Niemiecka bestia, wbrana w iszaro-zielo·
ne mul!ldury SS-owskie, o standartowy<:h, „rybich" i „szklannych" oczach urozmaicała cza·
sem formy swojej krwawej robo.ty. Ale po~ządek
pozostawał zawsze ten Si!illl:
bicie,
znów bicie i znów tortury, a rpóżniej niechybna śmiwć, czy to z rąk przygodnego SS-mana, czy na stryczku, zaiwieszonym na drzewie
lw'b specjalnej szubienicy, czy 1eż, i to ' najczęściej. w oparach gazu i w ogniach krematoriów.

Wychowani w „twardej dyscyplil1ie" nie·
mieckiej, rprze~iąknięcl duchem przysłowiowe·
go „Ordinung", SS-owcy, dmś za5iadający na
ławie oskarżonych w Krakowie, nie robili dla
nikogo wyjątków. Ani dl11 starców, ~ n i dla
kobi~t ...

4 upiorne maski

I

świadczące
„królowała"

o tym, co
Mandel

się działo
żywy

tam, gdzie

symbol krwi,

rozpusty i bestialstwa.
I, słysząc o swoich dawnych· „wyczy na<:h",

Mandel z ławy oskarżonych hyipnotyzuje swoje niedoszłe, cudem wyrwane &mierci, ofia·
ry ... _HylPnotyzuje ciężkim wzrokiem schwyta·
nej bestii.„

„K warantanna"
Przytoczymy kiaka
charakterystycznych
szczegółów z codzien.nych „praktyk",
jakie
działy się na oddziałach kobiecych. Te szcze·
góJy zilustrują nam w pełni gehennę kobiet
w Oświęcimiu.
Na tzw. „kwarantannie" :na 700 więżniarek
nie było ani jednej ub ikacji i ~łużyły do te·
go celu taczki żelazne. Z brudu i głodu sze·
rzyła 6ię wśród więźniarek epidemia zaipale·
nia jelita grubego i tyfu5u bTZU1smego. Na
prze-łomie la·t 1943 i 1944 w ciągu 6-ciu tygodni epidemia ta zabijała po 200 'kobiet dzien·
nie. Za,glądała tu nieraz Mandel. Towarzyszył jej grożny owczarek alzacki, specjalnie
tresowany, którym szczuła więżniarki...
Do ulubionych zabaw, odwiedzających ró·
wnież nieraz „kwarantannę"
Danz, Laecher
oraz „Orilowsky" także należało szczucie
psem... Ale to był tylko wstęp do prawdziwej
gehenny...
·
Swego rodzaju „przedsionek Golgoty" ...

Gdy mówimy o kobietach, raczej o krwawej Golgocie kobiecej w oświęcimskim, giga.n
tycznym „kom:binade śmierci" - od razu po·
wstaj11 nam prz;ed oczyma 4 straszne, upiome
maski... Danz, BrandeJ, Orlowsky, a przede
wsz~stk>im Mandel.„
Ta ordynarna dziewczy- Kobiety materiałem doświadczalyym
na, o wyglądzie ty,powej ulioni<:y, kitóra dziś
robi z siebie „niewiniątko" i usiłuje wmówić
Prawdziwa Golgota kobieca w Oświęcimiu
w Tryibunał, że była „tylko kon~rakitową u· - to był osławiony blok 10.
rzędniczką", nde zaś władczynią życia i śmier·
Tam właśnie, pod czujnym okiem Mandel,
ci setek tysięcy więźniarek - by•ł a prawdzi- znajdowało się stade około 200 kobiet, W-ywym postrachem oddziałów kobiecych w obo- bieranych ze świeżych trainsporotów. Były to
„króliki doświadczalne"...
Doświadczeniami
zie.
Chodziła czasem w mundurze, cza>S em z aś kierowali lekarze SS-mani ...
„po cywilnemu", ubrana w futra i suknie, ja·
Ci lekarze niemieccy starali się ' ukryć te
kie zdzierała ze swoich ofiar. .. Do najulubień. swoje e kspery menty, jednak można b yło u1Staszych jej ?:aibaw należało wywrócenie rondla lić rodzaje owych „doświadczeń ' '. Jedne poz gorącą wodą· lub . gotującymi się kartoflami I legały na naświetlaniu promieniami Roentgena głowy więźniarek ... Frealein Mandel paliła na i następnie wycinaniu jajników, celem ba·
papierosy i z reguły gasiła je o twarz więż· 1' dania histologicznego .. .
niare:k.„ Dziś ta ociężała .blondyl!la ~ługo roz·
Inne „doświadczenia" miaqy na celu okre·
wodzi się nad „spe·c ja.l nym tralk•towaniem'', ja- sowe pozbawianie kobiet płodnośd przez
kim rzekomo się odzna.czała w stoswnlku do wstrzy.kiwanie śro.dk a , który powodował stan
uwięziony~h„ kobiet: „
tym . •:spe~j~nym zapa1lny i bezpłodność. Trt~ie ~oświ~dc.zenie
traktowan1U
orpow1ada1ą rowmez tuel!ezrne, polegało na ok rutnych zab1egacn ch1rurgiczzostałe przy ż yciu b. więżniarki oświęcimskie . ny<:h.
Tym „dośw iadczeniom" poddawano

J

Zydówlki, pr.zy czym mówiono i·m,
o badal!lie raka ...

gestapo przy „robocie'"

Gdy świadkowie opowiadają o bloku 10,
Mandel siedzi na ławie oskarżonych cała wypros·towaina i tylko czasem usiłuje WiZTUszyć
ironicznie ramionami.
Ta SS-owska wampirzyca, o manierach i
wyglądzie tro:eciorzędnej „ćmy nocnej" z ok„·
lic bel'!ińskiego Ale'.ksander-Pla:tz, nieraz od·
wiedzała 10-ty blok, a9y wybierać stamtąd ko·
biety do domu publi=ego. Przycho<iziła wte•
dy w towarz}"Stwie renegata Srzczurka, iktóry
„pr.zy okazji" chłostał wys1rasrone :ko'biety...
Pewna 18-letmia dziewczyna, wybrana przez
Mandel, odebrała >Soibie życie, rzucając się na
praewody elektryc:lJile ...
Obok „von Orlowsky" siedzi dziś na ławi~
oskairżonych drobna brune't ka
o wydłu!żonej.
złej, nieforemn.ej twar:z;y. Małe, głęboko osadzone ciemne i złe oczki, chytry i okrutny
wyra.z twairzy, czarne, niedbale uczf'sa111e wło·
sy... Jest to osławiona Laechert, „p ii; l ę gniar·
ka" z 10-go bloku... Siedzi dziś >Spokojnie,
obojętnie spoglądając na sailę ...
Znają i pamiętają ją wszysitkie oca1ałe
więżnial'ki z 10-go bloku. Kradła, biła, głodzi·
la .i sz-czuła psem więżnia rki, zmuszając je ra·
zem z Orlowsky do pracy w bagnie„.
Aby dopełnić całości krwawego piekła , któ·
re składało się na istotną, straszną treść O·
święcimia, przytoczymy parę drQlbnych frag·
mentów, wyjętych wprosL z codziennego ży·
cia więźniów w tym SS-owskim „sa.natorium".
Swiade'k Tydor opowiada o swoim pierw·
szym spotkaniu się z o-skarżonymi Aumeierem,
Geihringiem (może krew.ruiaik?) i Grabnerem.
Aumeier asystowaił przy -transporcie wozów.
napełnionych zmasakrowanymi zwłokam i , mó·
wiąc do konwojujących ponury tra1
n-sport wię·
żniów: „Oni dziś wy jutro/"
Tydorowi Aumeier wybił trzy izęby .. . Gehringa świadek pamięta, jak podczas kolejnej
egzekucji zawiesił się u nóg skazanego, by
pętla nie zawiodła.
Gra:bner wybił Tydorow!
e>ko ...
Przy takich słowach z ławy oskarżonych
zrywa się Grabner. Podnosi rękę na znak tego, że chce mówić ...•Wierny swojej taiktyce,
chce zaprzeczać, protestować„. Tydor nagłym
ruchem zdejmuje opaskę z twarzy I pokarnje
Trybunałowi pustą jamę oczną i zmasa·k ro '.'?a-.
ny policzek„ Grabner siada z pnwro tPm na
ławę oskarżonych ...

!'riJtes, który jest prn!estero
i ostrzeżen iem
I gdy słyszymy straiSzne 1Jpowia.dani11
świadków, gdy widzimy na ławie oskarżonych
tępe, ohydne w swej bezczelności , bestialskie
upio.rne. maski ~·h.errenvolku", za<:zynamy
w pełn; rozum1ec, czym jeist, a rzwłaszcza,
czym być powinien dla ll\ldzkości , dla historii
dzisiej~~
proces krakowski. My, którzy
prze.sz:1s~y. przez gehennę pieców Majdanka
1 Osw1ęc1m1a, rozumiemy to aż nadto dobrze ...

Oby mogli to z ro zumi eć ci , których dz i elą od
kontynenty , ocean i morza .„ Ci,
których naidaremni e szukamy dziś przy stole
prasowym, nad kotórym powiewa gwiaździsta
chorągiewka USA.
I tu groźn ym „memento" rozlegają się sło·
~a prokuratora Cypriana, wypowiedziane w
pierwszym dniu tegc jedynego w swoim ra·
dzaju w dziejach świata procesu:
·
„Jeszcze nie zazieleniły się łany, pokryte
popio~ami milionów ludzi , spalonych w kr~
matonac~ Ośw i ę:::imia p owie dzi ał proku.ra•
tor Cypnan - a już rozlegają się głosy, za• •
chę~a1ące do przyjęcia Niemców w pacz.et na•
rodow Europy, zasługujących na pomoc !
Często poja.w1a1ące się w prasie łódzklej
W związku z tym w naj'bliższej przysz! r„ W6pókzucie. Jurż mówi się o tym, że N iem·
odpowi ad a jącą
artykuły o klęs<:ę al!coholizmu I związanym ści okręg łódzki P.C .K. projektuje otwarcie com trzeba dać stopę życia,
z niin zagadnieniem licznych katastrof samo· pracowni okre~l~nia procentu a.l!k0ho1u we ich wymaga niom. Dz iś, w obliczu konferencji
pokojo~e;j, gdy nairody Europy zaczną 6fę za•
chodowych - l świadczą o dużym zai l ~ es1J· krwi, która na wzór stacj'i w Wa rs zawie bę· stanaw1ac,, co zrobić z N!emcam1 , OśWi~im
wani-u tił &praw; &~ołeczeństwa.
dZ'ie ściśle 1%Dóh>racować ,z mlilicjq ruchu.
mechaj będzie głośnym „memento".
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Oświęcimia

I

Badania procentu alkoholu we krw;
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Przodownik naszych górników w -••cyw1
• eg
Tow. Pstrowski odwiedza redakcję „Głosu ROuO t n1cz
!Jl

h

w 2wiązku

Qł

6'

KCYM'IJNIK„n

:z;aik<Qńczeniem si ę strajku !'10·
we Francj i, Okręgo wa Kom l6Jo
Z'WUązków Zaw0ale>W1j'Cib nozw'.ązuj e Wo j e
w@,nlIJkj Ko11r:l'i'te.t 'J!l0:mo.cy Thobo tnik om Straj kl! ·
u ą.cym w:e Fram-cji, o.raz Ili> wiad amia, że z dn
16 gn~ani a br. zakoń€Z ył a się a kc ja zbiór.ki :i
ten cel.
Piei!llli.ąGlz-e. u-4 l'S ~@s.tały . ZleW'l'5Jt\~ ,i!l:o d16 hm
prosimy przesłać do Wa.r6zawy, Konto PE:c
z

ilil'ć.>U!!Jików

do swych wychowan.ków ma komendant płk. wspólza l>'rodni<:t wa niezgorzej. Jo na przylkiG.dl
Batkiewicz, jego ZMtępca pptk. Sław, major wyciągam miesięcznie o koło 50.000 zło ty d1,
Ruda, major C zer w i ńs k i, l'lp t. Ban a6zek, por. Bugdałowi e , którzy przekroczy li normę przeFwn·kzak i por. Rzeźnik„.
szł·o pi ę ciokrotnie zarobili 70 tysięcy ... To
- Chciałem ptot>ić - zruko11czyl 1!i'We opo- przecież znacznie więcej ·uśmieclmął się
wia.i:lanie słynny przodownik górnkzy - a.by- P 5't row ~d ~1 . niż wy<w·szą pcrnsje na szych dyrek1-1056.
śde
w „Glo-sie Ro·botniczym" wyidrukowaH t~rów z kopalni ...
OKRJĘGOWA KOM!lrS.JA Z1iVll./\ZJK1Ć!IW
moje podziękowanie dla tych wszy5t'Jdch ofiv\T d<1lszej rozmowie .tow. Pslrowski wyjaś
ZA WODOWlfOł-'l W ill!DZ!l
cerów. I jeszo:e to, że cz-łowiek pracy może n ia nam, że w Belgii należał do tamtejszej
naprawdę być dumny z naszej Armii....
partii komunlslvcznej, a od cza:su powrotu 'O.o
--- Zrobione, chętnie · wydrukujemy, ale Polski - do PPR.
DLA iUS'PRA WNTENlA KO}.fl.JN[JR:.ACJ'l
może teraz, towarz)'5zu, powiecie nam coś o
- Dumny jestem - · oświa.dczył - z przyMIEJSCOWEJ
sobie? "należności do naszej partii. Większość górniW .Oliliack o.cl ' IS oo 20 lblllillL. -0~będłlzj e 'Się w
- O sobie? Ano, w górni<:tw•ie· pracuję od ków z „Jadwi~i„ do niej nał~y i to są wlaśuoóe Ł'.Odzi Klms iKomn1!llmui1uaicy jllllf dlliS ili y reikl!J(!J~· ór<V i
dziecka. Przed ' wojną w Pol5ce ba.rdzo było ci ,którzy wraz ze mni( przodują w robocie.
!lti<emWll'li:k:«i>w Mriie"',;~icJn '.i'::;;,'li;:J;;tlll·"'"'· li(;(1)<rn.1!ll'11·:' 'l·
cięiko; ciągle bezrobocie i bezroo-0de. ŻyłD
Kiedy nas gość on0wiedziat nam je-;zcz·e cyjmryiclh z terelllllll .c,ałien D:'\Gllskl. ll"r::~wt<lilllll.Ilie f;i ę
się z zasttków.„ za 50 groszy dziennie.
Nie o swym drugim synu, którego kształci na; Pei- lli.d:ział ck•e»ł() lfiO.tiUll ik:Ull'&UltóW- W yikl<ldy b~:llą
było rady, mtiisialem -0pufoić kraj i jechać do J,1 technica, o trudnościach, ja.kie ma do poilm- się f(!Jin!ll»yw-a!Ć: w :s@Jlli Muiensikiien ~;Brd!y N ;· rot!o~j
obcych, do Fra.ncji, a ;potem do Belgii. Mozol- nania w SW'i! .i pra•:\r zawcv'1Jwej' (brak mw.ieria- l[)lr.zy u!liqr Nl{J)wo11.ik:[ t6. iKnm.; tellll ioirg.atllll~z-oN'l.1nie się tam praic·owalło, n>0, ale, chwała Bogu, łów te<;hnkznych ibp.Ji pytarrny:
llllV pn~ Mil!llii.'Slbe1t1Stwo Aultm.i111.i '5!t:rncju, lllMl JM
po wa1nie się zmie1niło: wrócił człowiek do
- W Łodzi, zdaje się, _ jesteście po r.az ceD.IUl ll'ilł{!M)l.ma.n[e d!yrekitcrow u ~N<>'!l."•~ ·\„\ ··1
Ojczyzny, roibota jes't i - co najważniejsze pierwszy. Nie macie przyrpadkiem ochoty zo- Miejiskicb Zaikil:.111d.Ow Ko.m .uru\,1p::y j!!ly1th l(M:;;ai!!!!l- rolb~ się nie dla ba;ronów węglowych, a1le baczyć się Z naszymi włókniarzami?
wane miej<skłe ii tCll()q.:il.zdiCl.'l.7e, (IJ!fat lk:o[e jkii
d/a wspólnego dobra i korzyści„. A najwięk- Bardzo chętnie - odpowiada Pstrowski. wia~owe' - ll 'l':;;iłoż,enij<!J.roi ~~ipo!ll>J. r'ki p1~'!1lo
szą korzyść to
rpr.zynoisi współzawodnictwo - Wła:śnie chciałem powiedzięć koleżankom. we.i ·na odcinku ... kom-un i'kac \i miejE<:0"7<'!~„ a
pracy„.
i kolegom z wiń!·", · że ws.uółzawodnktw!l pa:ez to 68.Dll(l) tt.i:sllnięctie ' a1ted0Ci'l,q'tl~ ~c miPiPrżeiwał i ;po chwili ciąguął dalej: ·
pracy to nie g.ra w karty, aile zupełnie inna stowrch i llllispmwnl~ae JJrnm..11"1•~-0 ,:ji.
Kiedy „zafożyjłem" wispółzawodllliOtwo sprawa. Każdy z biorących w ni€j uodzia~ mo- USTY DO 'lSRR 'l PODANĄ. WAltTOSOĄ
na ,,Jadwid'Ze", od razu ipród'Ukcj-a węgla -się ż.e i po~inien „wygrać". TvHrn - mll'si chdeć.
Najwyis1:a donustozala« kwnh li st·ll z po
PSTROWSKI WINCENTY.
popl:'awiila. W pi.erwszym miesiącu 102 pro· Nie święci przecie garnki lepią?„.
. ! dan-ą wad~scią ' w o'bMde -z ZSRR. · wyn,,.,si
cent, w drugim 105· proc., w trzecim 107 proc„
Przyznaliśmy mu rację. Nie wąbpimy, żel 1000 fr. zł c:qlt 31L()DO złn1:ych.
Ta!k <Się przyzwyczailiśmy oglądać naszych i tak dalej. , Co tu dużo gadać: do 6 grnd:nia pr;zyznają mu ją takż,e i włókniarze z fabryk, I
W sprawarn o (!)~zlk~'"'""a1Jlfo u te<l)O rngórników w kh odśwriętny•ch, g·a lowych stro- wykonaliśmy plan na cały r<i1k. ma. pai'tstwa które pojechał odwiedzić.
I dzaju przesyłki stcsuje s~ę !kur'O t !'t zł
jach, iż !kiedy [powiedziano nam, :ile do redak· pożyt~k. a i tan, co pracuje, też się 'Ila ze
Este-Es.
równa si~ 3~ zł
cji naszej .ip.rzyibył \Sllynny inicj~toir i pio.nier
,
.
..
,
•
·-- -- .
.
_ _ _...,,,_ _.,,,_,_,,.......""'i·I
współz.awodnictwa górniczego; tow. Pstrowskj,
spodziewaliśmy się 1Ujr:ueć 9'0 w czarnym., uroczys1tym. u:niform.ie i komini,arce ze wspania- - -- - - ·l'!l@l>!·0--111!1bi111-·
łym pióropuszem.
Oczekiwała
nas ndespo·
dzianką: na <Spoitka,nie nas'Le wyszedł &zczupły
przyistojny męż>eiy=a, ubr.any tak, jak my, tj.
„po cywilm.€.IIl·u" i ,,.z miejska.".
- Pstrowski jestem - rz·ekł z uśmiechem,
a d<istrzegając ,pytalilie w naszych oczach do- Wśród atmosfery .pracy, jaka panuje w
W dniu 'o/łzorajszym odbY'ło się uroczyste i
s~pital jest n·owocz'E'śnie urządzoRy, pbsH1dał wyjaśniają.co: Przyjechałem do Łodzi rolbotnicze:'j Łodzi. powiedział. na otwarciu no- poświęcenfe i. otwarcie oficjalne szpil.al.a PCK I dd ~80 łóżek, oddział chinnqk"ZUy ~row.a·d~o
nie Jako ;przedstawioiel górników, aile prywat- wego szpitala iptzy ul. Szterluna 1-3 prezydent przy ul. Sterlmga 1-3. Na UJr.oczyist-05<:1 obec- ny ie.st prze'I: prof. dra Rullk:O._,"'Skieg>t'l„ a ·Cd11ie, w charakterze„. ojca„.
tow. E. Stawiński - może pomyślnie rozwijać ni byli przeds·tawiciele Ministerstwa Obrony d'ł:ieł ~wnę!.nny prze.>: prof. dra Ja.kuliO!W"
- Ojca? - zapytaliśmy.
się ta placówka naukowa, !która jednocześnie Narodowej, Województwa, Zarządu Miejsk[e- skiego.
,
go, oi:c:zz 1 i ilD'stytucji społeczny.eh.
Wczmaj po pti~w 1~e!li'll s:złJit<l'lł.a przez
- A no. tak - rpowtiedział gość. - SY'na służyć 'i'>ędzi.e lecznlctwu spolecznęmu.
zaś mam tu, w łód7Jkiej Oficer~kiej Szkole PoSzip11tal ;przy 'Ul. S2lterlinga Ir).a swoją 'histo- księdza bi•s kupa Tomczaka, puedsta'Wici~le
lityczno - Wychow.awcze<j, jalko podchorąże
rię.
Przed wojną był on ufundowany przez wła dz i j!JJStytucji -społecznvch ora;: pafrstwoOLEJARNIA MECHANICZNA
go. W niedzielę przysięgę składał. Na tę u·
Poznańskich, w czasie wo iny zajęfy przez wych i samorządowy<:b podkr ślttli "tlHttz~mie
roczyGtość właiśnie pnyibyłem„.
Ni~mcó.w, w chwili wyzwoleni·a Zarząd Miej· SZipitala, jako nowej <pltt<::ówki let:midwa spoTu tow . .Pstrowsiki, isiadłiszy między nami,
s'k1 objął gmaich,
całkowicie zdewFJJStowany. lecznego i nowe j placóv;;koi k.,;ztalceni a karl r
taczął o.powiadać w.rażenia z 'Illiedzielnej pro·
Uniwe1'6ytet Ł.ódz'.ki otrzymał ten szpital od Za- lekarzy i pielęgniarek, których tyle nam w
w Łodzi, ul. Strzelców Kaniows.ki<:b 1
nąd~ Miejskiego~ na kilinikł f.miwens-y:teekie. czasie wo}ny ubyło.
mocji. Więc o znakomitym mządzeniu· Szko(wejście Al. 1 Maja 46)
ły, której syn jego jest elewem, o świetnym
W c;ągu n:iespełna. r·oilru Polski Czerwony
Na zakończenie urot:tystośd 'Z081&ły oclekwipunku i prezencji podchorążych, o ojcowKrzyz przy -wydatne] pomocy subwencji pm'!· zpaczone najw ższvmi m~da.lan\ i M;er1<:Yft.M1iS-ka z ograniczoną odpowiedzialnością
stwowych, samorządowych I spo'łecznych szpi- dowego Czerwo1le•go Krzyża p1el~gflil1rki rpl!Jll1!kim, serdecznym ipodejści1U, ja!k1e w stosunku
ta.l ten ocibudowal i przekazał Uniwersytetowi skie.
na. k!ii:zikę we:vr:ętrznq i c~iiurgiczną, otwie•
Szp.it~ przy ul. Szterli•n a je'St już c.zynny.
r~iąc Jednoc.zesme pny s,2lp1tal'U szkolę plelęg- Miejmy nadzieję, ie ~ełni swoją 50<'.'!':)'t11ą
marek.
rolę praktyczną i iszkoleniow~.
(tn. z.)
0

,'O-

~~'""'"'"'"°
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Pla.cowka. nauki i lecznict'W'a

Otwarcie szpitala
P
C
K
przy ul. Szterlinga
I
>>DAR<<

W PZPB Nr. 1 wśród. tkaczek pracu-1
na sześciu krosnach wysunęło
się na czoło wiele nowych przodownic
pracy, które uzyskują niegorsze wyniki
od znanych już w całej Polsce rekordzistek: Gołygowskiej, Korzeniowskiej,
Lipińskiej i innych.
I tak np. uzyskały: Genowefa Mallszewska 163.4 proc., Janina Jurek
158.1 proc., a , Cecylia Rosińska 158.4
proc. normy.
Kazimiera
Marczak uzyskała na
„czwórkach" 164.5 proc.· normy.
We współzawodnictwie . zespołowym
wyprzedził
majster • Skonka (128.5
proc.), Jabłońskiego (124.5 proc.), a KibJer (113 proc.) Engla (108.8 proc.).
W przędzalni cienkoprzędnej- wyróż·
nłły się:
Bronisława Switoniak (189.2
proc.), Maria Dubis (18(!.4 proc,) i Zofia
Kotlą.rek (177.9 proc.).
W przędzalni
odpadkowej uzyskał Ignacy Nowacki
170 proc. normy.
·
W PZPB N~. 2 w przędzalni . wyróżniły się: Walentyna Czapska (4 strony 141.7 proc.) i Stanisława Marciniak
(3 strony - 142.9 · proc.). W tkalni na
„szóstkach" osiągnął Bronisław Ch1~a
130 proc,, a Helena Płachta (na „czwór·
kach") wykonała. swe zadanie dzienne
w 156.8 proc.
W PZPB Nr. 3 we w.apólzawodniotwie
„szóstek" pierwsze miejsca UZYl!l{<ały:
Aleksandra Stefaniak (16'7 proc.) i Ma·
ria Pa.chuJskt;; (160 proc.).
We współzawodnictwie · zespołowym
wyprzedził
majster Tomczak (130.2
proc.) Człapińskiego (128.3 proc.), a saIowy Mamrot ' (112 proc.)
Szelesta
(108.1 pl'oc.). ~kalnla „A" uzyskała
121.~ ·proc., a tkalnia „B" 112:2 proc.
W PZPB Nr. 5 w przędzalni (cztery
strony) pierwsze miejsce zajęła Janina
Pilarska (193 proc.), a drugie Aniela
Sa~ura (163 proc.).
jących

W tkalni odznaczyły się: Helena Lewandowska (171.2 pro1...), Maria 'i\'oź
niak (168.2 proc.), Józefa Szymańska
(165.1 proc.),
Stanisława
Górzyńska
164.9 proc.) I Magdalena
Florczyk
(164.C proc.).
W PZPB Nr. 6 w przędzalni na czoło
wysunęły się:
Helena Jagielska (163.2
proc.), Stanisława Szydłowska (159.8
proc.) i Genowefa Olejniczak (156_.4
proc.), a w tkalni („szóstki"): l{azimiera Watzke (160.5 proc.) i Wiktoria Matuszewska (158. 7 proc.).
W PZPB Nr. 7 wyróżniły się w przędzalni (780 wrzecion) Maria Woźniak
(160.3 proc.) i Kornelia Nowak (156.9
proc.), a :w tkalni (4 krosna.) Marla Kukula 1J)8.8 proc., Franciszek Kopacz
uzyskał 167.8 proc. normy,
W PZPB Nr. 8 czolowe miejsca zaję
ly w przędzalni (920 wrzecion): Aniela
Janiak (186 proc.) i Anna Majchrowska (153 proc.), W tkalni uzyskał Mi·
chał Łuczywek (6 krosien) 165 proc.,
a Pelagia Sabacińska (4 kro6Da) - 174
proc. normy.
·
W PZPB Nr. 9 wyróżniły się w przę
dzalni (3 strony):
Marta Bartosik
(156,8 proc.) I Władysława Obiedzłń11ka
(151.5 proc.), g w tkalni {„szóstki"): Fellk11a Pakulska. (156.6 proc1) J Władysława Krzemień (148.3 proc.).
W PZPB N•·. 14 uzyskała prządka
Anna Helt (780 wrżeclon) 152 proc.
normy.
W l>ZPB Nr. 17 w przędzalni wyrÓżnlły się

Władysława Kłosińska,

a w

tkalni Henry..k. Wiśniewski.
W PZPB w Pabianicach w przędzal
ni nllf czoło wysunęły się Maria Nowicka (155.2 proc.) i Helena Rajchert (144.8
proc,), a w tkalni Wacława Borowska
(16.7.5 proc.), Helena Swiątek (158.7
proc.)
Leqkadia Rzepkowska (157
proc.).

l

sukces· przemysłu wełnianego

Wielki

Przemys·l wełniamy ma. do zamatowania nowy eukces.
·
Produlkcja pl'Zęooy zgrzebnej w listopadzie
rb. wyn-iosła 1.818.500 kg, przekraczając produkcję p·l ano wa.ną o 88.500 kg. Oznacza to wykonanie plailm
105,1 proc.
Jeszcze le.psze wynilki o>Siągnął jprzetn}ń$ł
wełniany w produ:kcji przędzy cze,sankowej,
k·t6rej wyiprodukowam.o 58?.500 kg, czyii ·O
105.500 kg więcej, niż przewidywał plam. O·

w

ma.cza to
wykonanie zadania m'-;a : ęczne?JO
w 122 pr-0c.
Tkalnie• wełniane osii\gn~ły 111.4 prl'lcent
planu, Wykonująt w dą(ftl mie~ll'!cl! 3.343,555
m.e trów bież!leych · w miajs.ce plaMwal'IT~h
3.000.000. W llsbo.pa>dzie wlą<:: odtahlał prz\>myisł w dalszym ciągu r.elagłości z okrMu u·
b'iegłej zimy 1 wszystko wska;:.uj~ na to, il
plan roczny w przt'!myMe wełnianym zó8lqnił

wykonany:

·

sięcy złotych, zbiegł

SKOŃCZYC · JUŻ 't; BASBNAMll

/

w nieznanym kierunlj:u
Przy ulicy Stalina 14 w dniu 10 bm„ wzrJ ·
rem swego poprzednika, ale M.da'V1al.a iąt się
mniejszym zyski em, gdyż zabierając tylko 75('
złotych , książki ·i teczkę, zb!~gł z domt\ Zbignięw Piotrowski.

W dniu 13 bm.. o godz. t·3.50 w ba.sen.le
liOWOR!'.I
na ul. Kmszwick~ej, róg Wrześnieńsiklej uto·
11ęło 3-letmie d:tiecko, Sławomir Cze:kaJew.&ki,
UWAGA, ZW~-OWC\:, UCZNtoWIE KL.
ul. SprawiedUiwa 24.
·

w l WM

to

n

CZiJONKOWIE ~.U'GAl)l\' TRAK·
TOROWiJI
W śrudt. dnia 1~ 1wudnła. br,, o godz, 20
w łokalu Z!lrządu ll:tleJskiego ZWM, Pt. Zwy-

LlC.,

BMeny były już nier.a.z .przyiczyną wypad·
ków I to ni.a rzadlkD śm!erte·lnyich. Byłoby
rzeczą na<l wyr.az Wl&ka-ianą, aby o.d jpowlednle
.czynniki zlikwldow11!y ten nleipotrzebny, a za·
cięstw.a 13, odbędzie 11ię 1;ebn,rtie WSZl'STgrażający życiu dziecka rekwizyt wojenny.
KICH członków B. T . .
MŁODOCIANI Zł.ODZIEJE
·
Zebraułe dotyczy wyjazdu v okresie waka12 bm. z domu rodziców t:irzy ut W6kzań· cjJ zimowych. Ob.ionoj~ ołlowł11;zkowa!
skiej 15 Józef Tybura, lat 12, skradłszy 15 ty·
'
·
KOMFNDANT a, T.

1

PRZEMYSŁU

11~111111111~1111~111 ~llll~llll~ll

ZJEDNOCZENIE
APARATOW BU!l<TRYCZNYCH
Płotrk·ow!ka 1i1

Ogłaszajcie

zatrudnJ:

.

t, INZYNIERA TECHNJ;KA
lub doświadc~one go HANDLOWCA
branży elektrotechnlcznej na stanoWisko
ka Wy~iału Zbytu.

kderowni-

2. DWOCH INZYNIEROW. lub TECHNIKOW do Działu Pro·
dukcji.

3. DWOCH SAMODZIELNYCH ST. REflERENTOW
działu Zaopatrzenia.
·
Oferty ·z przebiegiem dotychczasowej pra-::y

leży do Wydziału Personalnego.

do

Wy

kiernwać na-

Się

wGłosie
Robotnic~ym
llmJlllll!llllll~l1ii~llllWlllll,lll
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LEKCJI PRZ'YRODY

W klasie siódmej przed l e k sją wy vr!ązałd
ostra sprzeczka. A było tak: Marynka
Krawczykówna przyniosła na lekcję przyrody
własnej roboty, piękny zbiorek z zasuszonymi
listkami z przeróżnych gatunków drzew. Starannie wykaligrafowane napisy objaśniały, że
ten liść topoli, tamten wiązu, ów brzozy lub
leszczyny. kle Henia ·Tokarska przeglądając
zielnik znalazła wielki błąd. Pod złocistym Iiściem klonu
był umieszczony napis „dąb".
Właśnie ten błąd był przyczyną owej sprzecz
ki. No bo pomyślcie, czy klon może być dębem?
Przywołano z korytarza spacerującą Ewkę,
ieby sprawiedliwie rozstrzygnęła spór. Wuj
Ewy był gajowym i od niego to dziewczynka
nauczyła się rozpoznawać liś-:ie, k!rzewy, a nawet i drzewa iglaste. Ewa spojrzawszy na napis, aż poczerwieniała z oburzeniii.
- Ależ, Maryn)co, to przecież klon. Dąb
ma wycięte w ząb liście- objaśniała.
Lecz uparta Marynka z hukiem zamykając
zielnik powiedziała:
- Zaraz będzie lekcja, spytam więc panB
Za kilka minut głośny dzwon~ przyporni
nał, że rozpocznie się lekcja. Skoro tylko do
klasy weszła pani, pierwsza wyrwała się Ewa.
- Pokaż, pokaż, Marynko, ten zielni\~!
Klasa triumfowała, ponieważ pani kazała
się

Maryn ce natycllmia.st zmienić napis. który się
okazał istotnie błędnym.
· Rozpoczęła się normalna lekcja. Tego d·n ia
wszystkie odpowiadały na piątli:i. Zadowolona
pani na prośbę całej klasy opowieclziaia, j<!k
też to długo żyją drzewa.
- Otóż z naszych kr'ajowych dr?.ew iglastych - z.ac:zęła pani ~ do długowiecznych
zaliczamy przede wszystkim cisy. Drzewa te

kiedyś były dumą południowo-zachodniej czę
ści Polski, dziś zostało ich bardzo mało. Wie:C
starych cisów spotykanych już tylKo w Europie zachodniej oblicza się na tysiące lat. - W

Szkocji :aa przykład _są szcząbki drzewa cisowego, którego wiek obliczają na trzy tysiące
lat.
- :Prosz~ pdri:, przerwała EwKa - a jak
się oblicza wiek drzew?
- Drzewo w swym miąższu posiada ciemniejsze obwódki zwane słojami. Tworzenie
się takiego słoju trwa rok. Tak więc według
przeszłości słojów przyrodnicy obliczaj';! wiek
d'r zew. Ale wrócę do poprzeqniej rozmowy.
Limba, rzadko dziś spotykane drzewo górskie"
rosnące w Tatrach i Karpatach, również należy do drzew długowieczny-:h. Najstarsza z pozostałych przedstawicielek, szwajcarska limba
z nad lO'dowca Findelen ma tysiąc lat, a obwód pnie wynosi siedem metrów. Kolejne

miajsce za sędziwym i cisami i staruszkc:mi
limbami zajmują jodły i modrzewie. Najpotężniejszy polski modrzew znajduje się pod
Nową Słupią. Spośród drzew liścin;; ~ ych ro,_miaq-em i wiekiem przewyższa inne drzewa,
król naszych lasów „dąb'", W kieleckim znajduje się najgrubszy jego · okaz
zwany
„Grubym Bartkiem", dąb ten liczy tysiące lat.
Lecz nasze drzewa wydadzą się „niemowlęta
mi" w porównaniu z najstarszymi i najpotęż
niejszymi drzewami świata jakie rosną na
zboczach gór Sierra Nevada w KaUfornii. 'Są
to drzewa iglaste nazywane drzP.wami „mamutowymi", Wysokość ich sięga od 12Q do 140
metrów, średnica od 10 do 12 metrów. Zaś
wiek dochodzi do pięciu tysięcy lat!
Okrzyk zdumienia przerwał na -:hwil:Cę cie
kawe opowiadanie, ale roztropna Ewa zaczę-

ła uspakajać koleżanki'.

Nauczycielka końqyła.:
- O drzewach w krajach podzw:otnikowych wiemy bardzo m.ało. Ponieważ w ciągn
roku brak jest tam zmian idimatyczny:::h i' to
nie pozwala na rozwijani.c się słojów, bez któ
rych nie można 'obliszyć wieku drzewa. Jednak drzewa te zadziwiają przyrodników s,wą
niebywałą grubością pnia. Tak na przy:.dad we
wnętrzu drzewa baobab można · od biedy za·
mieszkać.
Siedząca dotąd
ła się nagle:

cichutko .Marynka wyrwa·
·
- A tak, wiem, czytałam o tym w książce
Sienkiewicza pt. „W pustyni i w pusz::zy".
Dziewczynki ch'!iały jeszcze coś mówić, o
coś py·tać. Dzwonek przerwał wi;zyst:ko. Ll:!k·
cja przyxody była skończona.
·
Maria Cyganows:ka.
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„PROMYilK
.

Dymią

na Sląsku kominy
płoną piece hut Serca, ręce, maszyny,
w zwycięstwo zmieniają trud.
Spiewają bez przerwy • transmisje,
o tryb ociera się tryb Tu spełnia dziejową misję,
"' kaidy węgłowy szyb.
Dźwięczą

po torach pociągi
upartym stukotem kół . Czarne, stalowe wyciągi,
co chwilę zjeżdżają w dół.

Wciąż

n'IZeJ, mze1 t
Po ziemi zazdrosnej

niżej,
treść,

żeby pociągi hyże

mogły

bogactwo

wieźć.

wagonów dłiJgi,
ze Sląska wprost.
dla polskich rolników pługi
i dla Warszawy most.
By

rząd

zawiózł

By w innych miastach maszyny,
trud
J?ymią na Sląsku kominy
I płQną piece hut„.
zwycięski zaczęły

Drodzy młodzi przy ja ciele - korespon·
denci i korespondentki ,,Promyka",
Od samego rana czytam dziś Wasze
listy i liściki. Widzę, że myślimy teraz
wszyscy - i Wy i ja - o jednej i tej
samej rzeczy - o książkach na Gwiazd
kę. W poniedziałek wybieram się w po·
dróż po księgarniach bądźcie więc
spokojni - postaram się znaleźć te
wszystkie książki, o których marzycie,
jeżeli zaś nie uda się to całkoWicie zakupię inne ciekawe i pożyteczne.
Prześlę je Wam pocztą, proszę więc nie niecierpliwcie się, gdyby Wasz listo·
nosz chodził trochę ,,raczkiem". „Pro·
J rych okręt .rozbił &ię na wyspie Tabor, nieda·
Pomimo wi·elu ·trudów
1 Jeko Nowej Zelandii.
i niepowodzeń szukiali ach tak długo, aż znałe
źli. Przy tym auitor opii;uje wspaniałą przyrodę strefy podziwrotnikowej.
Obecnie ch-0dzę
do kl.asy · siódmej, szkoły podstawowej 126 w
Rudzie Pabi1anickQej.

I

Stała

czytelniczka Marysia.

*

Drogi Promyku.
się nie grliewasz, ze ~.:,; długo nic
11ie pisałam. Zaw-sze tak jakoś schodzi ł o, że nie
miałam chwilki cza&u. Z, Jetni'Ska przyjechałam
dość późno, zaraz te:i: rozpoczął się rok szkolny. Gdy rozpoczęła się nauka, to chyba wszy·

Ch}'\ba

Pozdr<>wienia z.asyłają dla całej redakcj:
Promyika Jadwiga Pewnicka i Heia Rysiówna.
ODPOWf<EDŻ

•

REDAKTORA.
Dro~ie Dziewuszki!
Bardzo mnie zaciekawiła Wa'Sza korespondencja z t\zfoćmi czeskimi. A po jakiemu do
.s·Lkim wiaidomo, że roboty dużo.
nkh piszecie? Przecież nie znade ich języka?
W t}"lll krótkim czasie roku szkolnego za· Kto Was z nimi skomunikO'W'ał? Bardzo Was
wiązaliśmy już koxespondencję z naszymi ró· pr-0s-zę, byście mi przysłały list Waszych cze·
wieśni·k1 ami z Czechosłowacji. Ja napisałam do skich koleżanek, gdy tylko go otrz}"lllacia. To
Ji ndzy Tiphory, która ma być (jak słY5załam), pr,zecie:i: na.i;i bliscy przyjaciele i czy~e!n:cy
Promyka nape'Wno z przyjemnością l!Śt !eh
bardzo sympatyczną dziewczynką.
Ach, fry . nawet sobie nie wyobra.żasz, jaka
ie5'tem dumna, że my mamy swoją gazetkę,
którą natura.J.nje posłałam mej nieznanej a bli·
skiej .przyjaciółce czeskliej. Promylk też jej wy
słałam, a to dlatego, że w pierwszym liście jaki jej posŁałam opisałam W.ąns-zawę jaka była
przed wojną a ja-ka jest teraz, a że w P.romyku
"kur.at pisało o Powstaniu Warsz.awsikim, więc
oardzo się nadawał. U.st wy.słałam dość dawno i teraz z W'i elką niecieI1pliwością czekam
na odpowiedż . Jak ją tylko do\St<1nę, zairaz C!
napiszę co nam mó wi ą dzieci z Czechosł:>wacji.
I

pneczytają.

A teraz co do nieśmiałej Hclen.ki Rysiów!bY - ależ z miłą chęcią Promyk przyjmuje
ją do swego grona.
hn więcej na~ - tym przecież lepiej.
Redaktor.
K6ołl'any „Pr.omyku"!
J1iiż obzymałam Twą odpowiedz, ::w którą
jestem Ci ba.rdzo wd11ięczn<1. Zle llll1lie zrazu·

mi•ałeś, kochany „Promyku"!'

ODPOWIEDZ REDAKTORA.
Droga MaiyS!iu! To dob.nz.e, że ni~ uważasz
siebie za najleps'Zą w świecie, przepras:z.am C::ię
za niesłuszne posąd·zenli.e. Ghy.ba me jesteś
o to na mnie zła? Zgad'llam się z Tobą co do
pojęcia przyjażnii,
pamiętaj tył.ko o tym, że
przyjaciele_pow.i:n.ni· W1la•jemnie o sobd.e pamię
tać i pomagać, więc koniec loońców daje to
obu stronom a ,p.ewną konyść. Słm;znie' robisz,
że dużo czytaiSz.
Chciałbym Oi tylko :z;wróClić
uwagę, ie pr.zy czytainiu naJ,eży, jak to się mó·
wi, mieć głowę n.a karku. W :najciekawsizych
ks·iążkach bywają czasem r.zieczy nieprawdz,i~
we, a n.awet .niesłuszne. Ni•e przwiominam so·
bie w tej chwiili treści w.szy.stkkh kisi.ążek, o
których w1SpominaS121, ale :na pnz.ykład o .„Trylogii" dałoby się dużo ' powiedzieć. Pewnie,
napisana jest piękniie, ala jak przedstawiony
jest w książce „J•a.rema"1 Wiadomo pr.zecteż,
że ten Jarema Wiśnliowdecki zatopił we krwi
powstalllie swych poddanych - pańszczyźnilia
nych chłopów ukra1ińskich, a Si-enkieWiicz
pr.zeds.~awi·a , go jako w.iellciego bohatera, chło·
pów z,aś jaiko bamdyitów. Taik samo ,przeds·tawi·a no kiedyś mbotnfuków, walczących o pracę
i chleb. Jako bandytów przed61tawiiiano najlepszych, n.ajszl.achetnńeqszych rewolucjol!listów,
~tórzy żyde sw.e odcfali w walce o wolność
i lepszy, spra,wJed1iwy ład na świecie. Staraj
się prz-eczyitać i :inne utwory Sienikiewicza, równie piękne, lecz i słuszne w treści (rip. „Latarnik", „J<1nko Muzyk:anit" 4 inne).
Redaktor.

myk" nie ,,nawali" Wam
o to bądź.
cie zupełnie spokojni. I o jednej rzecey
- najważniejszej - parnięt<Jjcie: ,,Pto·
myk" pragnie byście go nie tylko czy·
tali, ale i pisali go sami - i tio nie jeden
tylko, dwóch łub trzech spośród 'jego
bardziej „wygadanych"
czytelników.
Niezawsze ten bardZiej ,,wygadany" t
zn. mający Większą łatwość pisania porusza sprawy najciekawsze i najważ·
niejsze dla ogółu dzieci i młodzieży
szkolnej. „Promyk" zaś jest Waszą Włas
ną gazetką, gazetką wszystkich dzieci,
dlatego też - piszcie wszyscy - o
wszystkim co Was ciekawi cieszy i boli, ·
Redaktor.
zajmuje się gospodarstwem domowym. Sio·
stira chodzi do VII k:lasy. Koahainy „Promy·
ku", posyłam C::i Jegendę o naJSZym kośdele,
który w 1939 I1Qku został zn'itzczor.v prze2
Niemców. Teraz zostaje on powó.Ji oczyszczo·
ny z gruzów i odbudowywany. Marny w-szy·
scy nadzieję, że w przyszłym roku kościół
stanie ta[{i piękny. jak bj"ł przed r~~~iem
1939-tym.

Ozesia KuchCll'&ka, ł.ęczyca.
Odpowiedź

*

Redaktora:
Cieszę się, ~ dobrze się uezy.sz.

Cieka•
wym, które lekcje najbardziej Cię interesnj4
a także, co zamierzasz robić po ~ończenil!
szkoły ipows-zechnej? Wiesz, Czesiu, ja dobnł
znam ł.ęctzycę, a raczej więzienie, w Któryl!i
Twój lfatuś :praouJe. Kiedyś „sied?:ia,łem."
tam (kilkanaście lat temu). Dzi,wi-s'.!l się temu,
Czesiu?

Czy wi.esz o tym, że .kiedyś w.sadzano d<>
więzień ro botnilców, chłopów i innych ludzl,
1
walczącycłi o sprawi·e dliwe prawa dla ludu
pracują.cego, o moż.liwość naułci i lepszej '!.'1'".:Y

sz~ości dl~ takich, jaik Ty, dziewczy.nek? Spy·
•taJ Tatmna, On chyba te rzeczy pamię~a.

Legendy o kościele Wa6zym wydruko;o.•ał
nie możemy, gdyż hrak miejsoa
Prnmvku"
- zresztą, nie jest •t ak ba.r<lzo cie,ka,wa. ·cieszę się na>tomiaist razem z Tobą, że. · kościół bę
dzie odbudow\my już w przyszłym roku. Tak
samo szybko odbudowują się ,ze zni.sz.czenia
wojennego nasze faibryki, domy, sz,k:oły ~ cal~. Połska.
Będzie Ona wkrótce 1 pięknie~a,
n1z pr?.ed 1939-itym rokiem i 111a.µewnQ surawiedliwsza, n~ż wteciy.
·

w

Woale nii<e uwas·iebQe z.a lepsxą od mnych i napewino też
posi<1.dam wiele wad, a.le według mruie, 1lo przy·
Red'aklor.
jaźń nie p-0•l ega na korzyści, a, !!lliE!Stety, przeA teraz, drogi Promyku, mam do debie konałam się o tym n<1 własnej skój:ze, ż-e u nie·
ODPO',WIEDZ RIOOAKTORA.
W'ielką prośbę. Moja przyjaciółka, o której Ci k:tórych liak to wł.a.śnilie jest.
Czyitałam wi•ele
Mary<Sia Zctjącz.kowska.
j uż pi sałam , Hela Rysiów.na, z wielką ochotą książek, ale na.jbard7iej podobał m1 się „HuraTo dobrze, żeś w końcu zdobyła eię s;i.a odchce p isać do Ci ebie ,tylko, że nie ma śmia gan", „W pu-st'yni i puszczy", trylogia Sieniklii!·
Drogi „Promyku"!
wagę i napisała do Promyika. L~iej pói:no ni.Z
ł o ści zaczą ć . P ro.s z ę Cię, Promyku, prz yjmij ją wicza, a już na,jlepiej. „D:ziieci kapitama Granta".
do swego grona, bo to bardzo miła dziewczyn W k.-siążce tej opi-suje autor, jak grupa Szko.tów
Nauka w szko1le idzie mi bardzo dobrze. woale. Za miłe. słowa i pozdrowienia serdecz·
ruszyła na poszukh/\a.inlie traech rodaków, któ· Mój Tait'UŚ pracuje w więzieniu,
ka..
a Mamusia · il'lie d~i.~uj~
żam

*
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:;~~.~~;~~'.~ 19~~iisza Mo.da, zn~s.zczyła , przemysł
T • 'e,,,ony

Przed l~HRudzi€S·ięqi:u laty

KaliS.z był n.ej tyl~o białą bkli~rfę,

obowi ą zkowo te.we L. przemytnd-cz~. Hafty' ka1liskie,
j1af- całymi \Yag0nami wysyłano do impe-

słynnym na caly kraj i zagranicę ośrod ozdobiilJną najskrnmni.ej z.ym bodaj

t\omenda MO 16·62.
ldem , iprzen)yslu haifcianskiego, P'OOia<la·
·
jąc~go_ o 1.;:ok> 30 drobnych fa.bryk,
zap
ozarna
21
·77
tnformacja Pocztowa _ 12• 11
tmdiniających blisJ<o dwa tysiące rąk roInform. kolej. i biuro podróży „Orbis" boczy<:;h. )3yl to okres, w ldórym wszech
\el. 12~ 9 5.
,
władna · moda nakazywała nosić płd piięk
- - - -.........· - - - · · - - · - - ·
Dyżury aptek
'1'ziś dyżuruje a:pteka mgr. Pewnie·
kiego, Plac 11 Listopada 4.
Miejskie· Pogotowie Ratunkowe I Strat

hafcf arski

ciki-em.
· dz1·rne
· wyOkres pros.peri•ty w t e.i· dZ!'e·
9
K
1.
i ·
padł na lata 1908 ·~ . a ·1·si po.oz.o:ny
wówczas •ńa granią rc1.5yj,s.k()~rni1emiec!dej miał ogromne mDżliwości ekis1por-

ri•u.m

ro~yjskiego, · ni·e mówiąc już o ni€

możlivv' ych do obliczenia parti.ach towarów przerzocanvch
z~el·oną gra·
nicę'.
_ P.rzer
1

,
Mniioe_j wjęcej od rok'Ll 1@26 za·t::'Zynai
-···~· się s.zybldl zmi er7ich przCfD•Y,stw hafda·r·
1

Strónnictwo Demokrat~cz11e w25 rocznicę J,~~~~bn/t~:uz~~d\1~~~zr~~aą I~~~~~.1:v&~
tragiczneł -śmierci

•

•

··

·'

mi. . Po ostrym kryzysie, .

wywołan.ym·

„przewrotem ma.dy", kaliski pirz~Teatr Miejski
stronnictwo. Demokratyczne w Ka· 1la Narutowicza. Jest to 25-lecie j.ego tra mysł hafciarski przestawia Si·ę na kr::ro.n
· · · K ·t t M. · i· st
!rnrs.ki. Kurczą się joed·n·0cześnie możli·
We. wtorek dnia 16 bm. o goctzi.nfo riszu, we .wtore1k 16 bm. o god_z-ipi: g~cznej sm1erc1.
omie
ieJ?<J
ron: wości eksportowe. Drnlme _fabryczki łą·
19,15 „Domek trzech dziewcząt" - ope 19,30 w sah Stowarzyszenia Rzem1esln1 nrntwa Demokraty'Czne1go Kahs.z pros.I
·
·
·
czą się w większe prywafoe przedsię·
r·etka w 3 aktach z muzyką Fr ands.zka czego, Kaiisz, ul. Piekarska 11, urządza o Hcme przybycie.
Inż.Łobacz
bioretwa.
Szu-berta. . Ostatnie pr1ieidstawi1eni~ zor· aJrndiemię ku czci1 I-go Pn~,zydenta Rze·
czypospoliite•j PolJS.kiiej ·proif. 'inż. Gabry·eprezes Stron. Demokratycznego.
Sta·n tein trwa dl()• wojny.
'
ga·nizowane dla świata .prncy.
Okupanci zaJ4wszy KaL'.:sz, · niszczą
Ki n a
wsrystk~e fabryki korbrnek, wyrrncając
Kino „Stylowy" wyśw.iieUa film pro. maszyny i zajrnuj.ąc loka!e d'ia imnych ce
dukcji angiek~ki·ej pt. „Sipotka1nie" i kro
lóv.r. Znal azlo się jed!n ak kilku „przez0r ·
W środę 17 bm. odbędą się następują cown~k spółdzielni „W i1ediności siła". . niej.szych" Ni·emców, kt&rzy poukrywafi
ni ka.
. 2. Koło PPR „l'.ltiramaryna" o godz!" c;zęści mas.zyn po różnyĆh · zakamarKino „B~łt~k'.' w~świetlJ:lo fiIID: produkcji ce zebrania kół PPR:
1. Kolo PPR kinowców o godzinie 10 rne I~· Lekt~rem Jest tow. Wałcza,~ Jo- kach, na własny użyt•ek po „zwycięsamerykansk1eJ „Belita tanczy" 1 dodat_ęk.
1
·
Kino „WOLNOSC" wyświetla ·film produkcji rano w kinie „Bałtyk". Lekilorem koła zef, k1erownłli< -personalny PZW „B1elar- kiej" woju ie.
francuskiej p.t. „Cienie prze;złości" i dodatek. jieiS.t tow. Skrzypczyńsk·i Stanisław, pra- rnia"
·
przvstapkmo
dJ::i•I odbu
11111m111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m111111111111111111111111111111111111111111111111111u11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
d Po wyzwo~en.iu
d
t
_, ,_
ł
·owy z. ewas •owar <~go pnernys ;u ..;{jrcin
ą
r·
11!\
karskle~o. a prze.de wszys,tlldm dJo p-0·
.
szu.kiwań pochowanych maszyn. Część
.
.
·
·
·
.: · „
ich odnalczi<J1no, między in:!"lym{ w starei
17
mleczarskich
3
ze
skórą.
i
przyoora·
ceg'ioelni,
zruj:n~iwanych je<lr1akże ·i nieKalisz, jedno z najtstarszych miast 90. Czynil1ych Jes.t 443 pim~<l iębii101rstw
polskich, które za dwa lafa obcho-Ozić bę handlowych, a mia·nowide: 153 Slkleipy mi sz~ws.kimi, 62 zakłady gasitron<Jmicz zdolnych do U7.v.tku.
d.7.ie 1800-ną rocznicę .swoego fo~tni,enda, spożywczo-k·o!o111iialne, 80 bławatno-ga ne, 12 księgaril i składów z materfałami
Utwor z.o ne Z1iedni0•c wne Fabryki Tiu·
w ciągu w.ieków niszczony ustawicznie lanteryjne, 18 z wyrobami Ż€laznymi piśmie.onymi, 7 apt-eik l 9 skła·dów aip· lu, Firanek i Koronek przystąpiły, zdawojnami, najazdami, epidemiami i kl-ę
kuchennymi, 62 warzywno-ow'9c'°we, tecznych.
wa'lo się do ·bcznadzrejnej pracy. Lecz
skami &pdecznymi, strnszliwie· zbombar -~~--~~~~~~--~~~-~~~~~~~~~~~~~~-- p~~i r~ołnik n~op~1c~ rąk.~i w
tl-owany w 1914 roku przez proitoplas.tę
li'S.fopadzi€ 1945 róku ruszyło 30 ma·
0tp1raw<.:ów hitkrowisk:ch, majora Preu·
szyn, które wyprod.ukowa1y do końca ·r"
skera, pru~trwal wszy:stkiei dopusty losu
Rej101n<0wa Koime.nda Uzupelnliet1 Ka·
Do poiania nal<e·Ży dołączyć: życlorYs ku 42.314 metrów koronki.
i ta każdym razem dźwigał si~ spod l>rz'-'
1-isz zawla1damia, ż·e zios.tał zairządmny właisnoręczni·e na'P'isany, metrykę uromienia gruzów.
· r~udny por;ząt-ek był zrobiony i $Łan
Obiszar miasta za·jimuje dziś 2.413 ha, po(Jlbór ochotników w wieku od la·t 18 do dzenia lub do·kument zastępczy, świadec
produkcjii
zaczął wuastać z miesiąca
z cz-ego I .OOO zabudowanych. Długość 21 do szkoły oficerskiej lotnictwa. Po· two szkolne, opfo1 ię wystawioną przez
na
mie
;ąc,
ja·k równie± r·,..,·uwat się re·
ulic wynosi„.10~ i pół kilometra, parki za i bór dotyczy młodzleźy zamieszkałej na <le•nmkratycrne organizacJe mł'Ddz·i-eżo
we,
zobowiązani·
e
kandydata
do
zawo·
wycią1gan : c:h z coraz to
mont
maszyn,
i:iują 43 ha-; tereny niezabudov.·ane 1.261 t~renie miasta Kaiisza, lJędącej członka
służby
wo]
kowej•
oraz
zobowią
dowej
i 'fJhł kilometra.
'
mi młodzieżowych organiz'!cii demokra
nowyel(.ScJ1owkow, d~ kt0r''ch niestety
Przed wybuchem wojny Kalisz lkzył tycznych. Warunki przyjęcia: wi,ek od zania do od;g.~użenfa · w służbie wojE-ko· wcześn.iej dpisfała się _ lµ!fno.ś~ ~ n'lioejsco83.052 mies.zkańców. Po wyzwoleniu 18 do 21 lat, zdolność do służby po- wej trzykrotnego czasokresu ipo·byt,JJ•, w
ilość
mi€szkańc·ów
wynosHa 60.000, wletr.znej, ukończen1e gimnazjum ogól· szkole Po uzyskaniu stopnia ofkersk•ie- wa, d()1komljąc <dalsz~go dzieła z.nis.zcze
')rzy czym w roku 1940 dał s11ę zauwa- noiksztakącego liuib stkoły zawod10we„i go (wzory zoihowi·ązań mo.żna otrzy- niia. Obecnie zakłady posiadają 227 czy1i
\yć dalszy s.pade1
k o prneszło 8.000. Wed (t. zw. mała matura), posoia<lanie dt0ibrej mać w RKU). Bllżs.z.e szczegóły i' wa.run nych · ma6zyn, a ni~·gawno otnyma·ty 19
·u.g spisu hrdnośd z października br. z'a opiinH ogólnej, och<l•tnicze zgk>sz·~ni.e sle ki przyjoęda można uzyskać w RKU.
zniiszczo.nych drogą rewindykacji. Przed
ndpien:l·e miasta wynosi 53.350 osób.
do służby z.awoidowej.
~--wojną przemysł t€'n
wzporządzał 600
P.rzyc?yną t·ego osta1t.niego zmniej15-zemaszynami.
nia się ilości mieszkańców jest wyjazd
W roku z.eszłyrri zakłady n:·udły na
udno•śd napływo.wej, przede wszystkim
·rynek
2.470.216 metrów kor-oinki, zaś
:!o War.s.zawy, oraz prz-esi·e<lla•nie siię na
Zbiórka uliczna na P9moc Zimową, iy bardzo nj·etaktowme i aspoł€czne wy- dlO ~'fUqnia 4.062.704 m. Fabryka wyra·
Zi-emle Zacho<lini.e.
,
urządzona w ubiegłą n.iedi~zelę, przy111.iio· bryki pewnyc~ „dowciipniiis·iów", rzucaj4 bi1
a obe.crnie ko,r(mkl w 160 wzorach, sze
· Miasto piosliada 11 większych zakłą sła 32.5 I I zł. dochodu.
cych do p.uszek wżyte bilety a•utobuso· ro.kości od półtora do 7 cm. W najbHi·
-clów prz·emysłowyich, n1:rudniają<:-ych
Komlitet Pomocy Zimowej .składa za we luib ld.no.we, względni1e sz·czątki P-O- 5Z•ej przY's.złośd ilość wzoirów zostarri~
5.259 osób. Ogółem ilość za1kładów prze pośrn<lnictwem „Głosu Ka1lliskie-go" po· dartych j nie ffi!lJącyeh wariośd ba111kno zr-edukowana drCJ 80 wytypiowanY'ch.
mysłowych,
różnego typu dochodzi1 do dziękowanie wi.wystkim oifla1rodawieom, tów.
. •
•
. Koronki kaliski·e de'Sią sl•ę d111żym !»
1
jak równiież kwiesta.rzom i kwoestarkom,
Jes.L to wy.wki€go -rodzaju niie1przy. py1tem do przy.bieranla przede wszyst
łiH
li
zibiie.rającyrn da~ki
mimo fa~alnej po· zwoiitość.; 'ja1k-O 't@żn.ad:grywałn1i1e sł•ę z tJ.,j-edoli flajbiedniejszych, pom<Gc którym kim bielizny P'°śdelowej. Chętnym od
gody,
'
biorcą jest równl•ei ludność wi•ejska.
N
a
marginesie
zhkiri!<fi
poruszyć
na
le·
je11t o·oowiązkiiem każdeigo azłowielka.
Do sekretarzy kół PPR.
. . Pcdikreiślić .nalety zgraną wspólpracę
,
Komiitet Miejski wzywa ~ek.reta·rzy
k1e.ro~nidwa. z roihotnil<_amL Produkcja
• kół, którzy jeszcze nd·e dQ'pełnlli formalwynosi piZec1ętni0e od 144 do 175,5 pro·
ności w związku z wymianą legitymacjj
cent
pona<l nmmę, a tkacz.e rywalizują
tymczas<nvych na stał0 do przyŚP'ies:ze
w szlache•t.nym współzawodnictwie.
nia tej akcji w myśl za.rządzoeri poda·
W ok·resie pirzedświ~ątecznym Wydzila'ł WCIWanych 'W \l,llCJid'Zfle W1a1pnentnej. ftÓW·
nych na odprawie sekf.efairzy kół w dniu
Na cmło wy:Siuwają się tkacze koiron·
Mleczarsko
· Jajcząll'lski ,,Stpo1Iern" pr.zy- niiiei pewne ilości jaJ .przec•howywanych kowi Maria Olie.jn.ilk 169,4 proc., J ani·na
25 listoipa<la br. Do wymi1any legitymacjcr na stałe -se.Ju•eta·r ze rooowią·zani są: stąit>H <lo inteirnsywnej s•przeqaży ·i1nter· w chłodniach. Wszysitkife ja•ja, rozprowa Koń 167,5 p1rn c., Adam Prnsiiewicz 166,6
wypie-łn·ić wzór . Nr I w myśl okólnika. W>encyjnej zamaig·a~ynowanych na okres dza-ne przez „Spio!iem", podlegają przero proc . . i Wiktor Jóźwiak 161,2 procent
normy.
uregulować sktad1ki czJonkowskie dlO 31
zrimowy jaj kons•erwowainyoh. Sprzedażą bowi i sortowa111-i'u w specjailnych maszy
bm. i wpłacić po 25 z,ł. na każdą legltyFabryka karone1k, stanowiąca naj·
jaj po cenach interwency1jnych objęte są nach so,rtow1nkzych; w trakcie przerobu
macj-ę stałą.
większy
dział kombinatu zakładów za·
1
większe cśrcti ki kon.sum<.:yjne w całym na tych maszynac.h z.nakowaine są spe·
trudni_ejąca
270 p'racowników, jest' je&;.·
kraju, gd1zie · jaja · rc:z'Prowadzanie są cjalnym ste.mpl~m Hrmowym. Akc}a inObw~
p·r~e-z powszechn~ eipółdzleLnrl@ spQżyw· terwencyjna „Społem" umożliwia szero- nym w Polsce tego rodzaju wa·rszto3teni.
Wr.
.
Prezydium Mi~js·kiej Rady Na~odow.ej ców, stoł6wki1 praoownk·z€J lt·p.
kim rz€Szom ikoITTSumientów zaop!3.trzie'!l l!lill lll !!l lll llllll lllllllll lll lll lll llllll llllllllllillllilllillll lll lilillill 'lfll!l'l l'flllllllll l:IHl!'l '. l 'fl'l ' l 'll'I'
~n. Kalisza przyp{)mina,
że ostateczny
Pragnąc p10.Juyć ?.wi1ęksione za1
potrl:e nie si1ę w jaja gwauntowaFJej ja·kości
~e rmin skradania p•ndań o zasi'łkr <lila ()1- bowanie w okr.es1.e prze<l świętami, „Spa po c~nach znaicmie niższy.eh od oein ryn
só b pozostałych po ucz,estnikach ruchu łem" rzucilo na ryrneik, obok jaj koI11Ser- kowych,
.
Podaj.ę do wiadomoścd1 osQbQim zaink·
~ziemnego i partyzantki, poległych w
walce o wyzwolenioe Pol&ki z pCJ1d najaresQwanym, że rt~1patriacja rodzin z terfl
::du hitlerowskiego upływa z dniem 31
niu ZSRR jiest w da.Iszym dągu aktual·
f; ru<lnda br. Wnkiski naldy skła<lać w
n.a. W celach i:nformacyjnych zaintereso
D·OWyiszym terminie w murze' Prezywani io1inlerz.e zdemobiHzowaind winnff
dium. Mi·ejshej Rady Narodowej, Ra·
się zgłaszać do RKU KaJi1
sz.
tusz, ipokój Nr 34 w go.dz,i1nach ur.zę<lo
wych.
Rejonowy Komen<lanit Uzu:pełnień,

· Kalendarzyk
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\WAGA SEKRETARZE KOŁ PPR DZIELNICY GORNEJ!
Dziś o godzinie 1'7 w lokalu własnym przy
ul. Bednarskiej 42 odbędzie się odprawa sekretarzy kół Górnej.
ZEBRANIE

i

Poznań

DZIESIĘTNIKÓW RUDY PA-

' '°"· ""- ,_,._ b
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IJFrlf '•
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Warszawaicieżki

i;

f

iest chleb zawołówe a

,

goście · będą piąśc iarzy węgierskich

BIANICKIEJ
O godzinie 1'7 odbędz,ie się zebranie dzieW niedzielę, dnia 28 gmdnia br. r~rezen· zakwestionowali żadnego orzeczeonia sędziow·
siętników Rudy Pabianickiej.
tacyjna Ó6emka bokserska Polski 5poLka się ski ego.
CZY KOLCZYr'JSKI STANIE W RINGU?
w Poznaniu w hali Międzynarodowych TarZEBRANIA KÓŁ PPR
Do pierwszego powojennego meczu, do któ
N dniu dzisiejszym odbędą się zebrania kół gów Poznań5kich o godz. 16-tej z reprezentarego Polski Związek" Bokserski czyni wielkie
w następujących fabryk.ach i instytucjach: , cją Węgier. Będzie to z kolei 9-te spotkanie przygotowania, dlużyna na<Sza wystąpi w tyn).
obu repre.z entacji. S.potkanie poznańskie za·
RUDA PABIANICKA
staje na11, jeżeli chodzi o wyni;ki dotychczas samym .&kładzie, co w meczu z Czechosłowa·
O godzinie 13 oddział I. o gódz. 16 f. „Haus- osiągnięte , z bi·l ansem doda1nim 70 :58 p&t.
cją, za wyjątkiem wagi muszej i średniej. Co
mann".
do reprezentantów w tych wagach decyzja
kapitana siportowego PZB zapadnie w tym ty·
4 ZWYCIĘSTWA I 2 PORAŻKI
WIDZEW
W
dniu
3
listopada
1928
rok'u, vi pierwszym go dniu.
O godz. 16 zebranie komitetu fabrycznego
DRUGI MECZ W WARSZAW.IE
meczu z Węgra.mi, ponieśliśmy w Budapeszcie
PZPB Nr. 5. O godz. 15 Zjedn. Fabr. Pończ. porażkę w stosun~u 5: 11. Mecz rewanżowy
Węgrzy stoczą w Polsce jeszcze drugi mecz
„Wifamana".
rozegrany 12. 5. 1929 r. w Warszawie, przy- w dniu 30 bm. Polski Związek Bokser&ki uniósł wy.nik remis.owy 8:8. Z kolei spotkanie chwalił jednogłośnie na <Swym ostatnim po·
GÓRNA
że mecz ten odbęd"Z<ie się w War·
. O godz. 13.30 PZPW Nr. G II zmiana, PZPB rozegrano 8. 3. 1931 r. w Pozmmiu. Mecz ten siedzeniu,
zakończył się naszym suikcesem w stosunku sza wie.
Nr. '7 - zmiana. II, PZP.TG Nr. 8 zmiana II.
10:6. W tym samym stDsunku, lecz na naszą
O godz. 16 f. „Kowalski", - PZLPZW SZk.
niekorzyść, zakończył się !I\e<:Z 18. -4. 1934 r.
GÓRNA PRAWA
w Budaipeszcie, 10. 2. 1935 r. wyg·raliśmy w
zmierzą się
i
Ó gód<;, 13.30 PZPB Nr. G „B" - koło 3, Pozna.niu 9:7, a 29 marca 1937 r. w Warsz.aW c.:wartek, dnia 18 grudnia br. o godz..
PZPW Nr. 1 - kol& 4, Ośrodek Konf. Nr. 3 wie 10:6. Pierwszy remis 8:8 z Węg.rami na
- kolo 1. O godz. 15 PZPB Nr. 6 „B" - koło ich ter~nie uzyskaliśmy 10 kwietnia 1936 r. 19-tej w hali Wimy przy ul. Rokicińskiej 82
Ostatni W:re<Szcie mecz przed wojną zakończył odbędą się zawody bokserskie o mistrzostwn
6 i '7. O godz. 16.30 PZPW Nr. ł - koło /3.
się na6zym tryumfem. Drużyna poiska poko- olvręgu klasy A pomięcky KS ZWM Zryw O godz. 16 Fa.bryka. Czółenek Krajowych nała 12. 2. 1939 r. Węgrów w Pa.maniu 14:2. IKAPE, które w swoim cźasie zostały nie do·
koło 1.
Srukce6 ten był tym więk1lzy, że Węgrzy nie kończone.
GÓRNA LEWA
O godz. 14 PZP\\' Nr. 3 - zmiana 2. O go- Na stadionie w Bari •••
dzinie 15.30 f. „Bauer". O godz. 16 Zjeąn.
B. M. Wł.
śRóDMIEśCIE LEWE
O godz. 14 f. „Kebsz" - koło I. O godz. 16.30
Ośrod. Konf. Nr. 4 - koło 5 i 6 f. „Warrant".
oklaskiwało zwycięstwo Włoch
· O godz. 16 Fabryka Kapeluszy, f. „Krygier"
W Bari rozegrany Kopecky. Kontuzja Horaka miała miejsce w
koło administratorów, Cenłralny Zarząd Kin,
został w niedzielę mię pierwszych minutach gry. Na 15 minut przed
,Wojskowe Za.kłady Budowlane, K. E. Ł. dzypa!istwowy mecz przerwą zesz.edł z boiska środkowy napastnik
koło 8.
piłkarski . Włochy Czechosłowacji, Krizak.
Kontuzjowanege kie
Czechosłowacja. Spot- rownika napadu zastąpił Bracak.
SRóDMIEśClE
kanie te, jMI: donosiO godz. 16 Zjedn. Przem. Jedw., Z;Jedn.
Mecz stał pod znakiem wyraźnej :przewa·
Przem. Pońrz. O godz. 15.30 Zjedn. · Przem.
liśmy, zaikończyfo <ę gi gospodarzy, którzy ztlohyli pie-rwszą. bram.zdecydowanym zwy- kę w 10-ej minucie gry przez prawoskr-,;ydło·
Gumowt;go, RTPD. O godz. 17 koło przy Zw.
cięstwem
reprezentawego -Romeo Menti. Po zmianie pól przewa·
Za.w. O godz. 16.30 Urząd Pocztowy c:ji
Włoch
w stv 3 Un· ga ·włochów wuosła. Dwie dalsze bramki
Łódź I.
ku 3:1 (l:O).
zdobyli przez środkowego napaGtnika GabetSTAROMIEJSKA
Drużyna zwycięska to i lewoskrzydłowego Ciuapellese. Honoro·
O godz. 15 wykończalnia PZPB Nr. 2. O go- o.parta była n~ zeS[Jole „Torino", z którego wa bramka dla CzechosłoWCl.cji padła dopiero
dzinie 15.30 Urząd Wojew. - Wydz. Ogólny, grało w reprezentacji Włoch aż 8-m!u zawod· na S ILinut przed końcem meczu. Zdobył ją
Riha.
Centrala Rybna. O godz. 16 . PSS - koło 2. ników.
,
W czasie meczu 2-<.'h zawodników czes~iu
O godz. 17 f. „Miler i Banks". O godz. 18
zostało koneuzjowanycll.
Jecl.n~ z nich był
Mecz -cieszył_.,się dużym zainteresowaniem
PSS - koło 1. O godz. 19 PPS - koło U. bramkarz H"rak, którego zai;tą.pił zapasowy i zgromadził po11ad 40 tysięcy widzów.
O godz. 13.30 Fabryka Nr. 36 - oddział '1.

Jeszcze raz w ringu
Zryw

40

iysięCy

„lka11eu

widzów

______________________________________

BAŁUTY

O ,godz. 14 ,I Kom. M. O. O godz. 16 -OS~.
garbarnia „Mars:•, garbarnia. Nf. ł, O, gocb.
1'7 ogó1rte zebranfe kobiet-członkiń PPR.
Dnia. l '7 bm. o godz. 11 odbęr ~ie się w
Wydz. Propa.g. ŁK. PPR na.rada dzielnicowych
lnstrukt..:ró\f kolpE rta:iu.
Kino

Kłnt>

„STYLOWY„
Piotrkowska 108
• Kilińskiego 12l
W środę, dnia 1·t grudnia PREMIERA
filmu pr0dukcji francuskiej
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i.o zi, ul. Targowa Nr 2

sprzedaje ~ez ograniczeń ilości tonych o 30 procent.
KAPELUSZE WEŁNIANE

po cen.act. hurtowych mi·

STOZKI MĘSKIE i DAMSKIE WEŁNIANE
...,. "' ...LINY WEŁNIAN"

Sprzedaż odbywać się będzie od

n..t0.r

1-31 grudnia b. r.

Ziilupy dokonywać mogą:

Instytucje handlowe i przetwórcze, Związki Zawodowe, R.ady
Zakładowe wszystkich instytucj'I państwowych 1 społecznych
przemyslu I handlu oraz organizacji - z terenu całego kraju.
Przedstawiciele, delegowani po zakupy,
dokumentami.

legitymować się właściwymi

zobowiązani
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1) dostarczenie i zmontowanie łącznicy abonenckiej automatycznej
= ·
o · ppjemności 30 NN ' (4 plus 26) na napięcie 25V, wyposażo-

-

~

współpracy centralą miejską
zgłoszeniowy

i

pojemności

reaktywaie

llziałah~eśc

Z dniem 1 październi;ka ro. powetał Zwiąi·
· kowy Klub S:pollł.owy „Wan;z.<!!wianka" przy
gacr>barni H. L. Cytryn, Wolska ·48.
Nazwa „Warszawianka" łączy się -z pięk!!ą
tradycją klubu, którego członkiem był śp. Kusociński i który wydpł wielu zawodnikóy.r, mających
dosk<>nałe
wyniki w każdej gałęzi
sportu.

przech;tawiają się na&t~pująCOI

Styl dowolny:
25 m: Szmidt (RT.PD) - 18,1, Warz~
(10) - 19,7; 50 m: Durys - 36,3, Str:wJ:kow•
slci - 38,9; 100 m: Ma.r<:iniak - 1,24,8, R.~as
- 1,35.
,
Styl grzebietowy:
25 ro: Sodomirski ~ 24,9, Cichosz - 32,1:
50 m: Gdo.w&ki - 53,7, c;ta;pa - 59; 100 :n:
D· _-,. - 1,33,5, Rękas - 2,02,7.
Styl kla5yc:zny:
25 m: Ja.nio - 24,9, Garbuś - 30,4; SO m;
Miksa - 45,3, Zarychta - 48,7; 10 Om: Daw-~
czyński - 1,50,5, Łyczkowski - 1,5,8,B.
Sz,tafetv:
·
3 razy - 25 m stylem zmiennym;.. 36..ota dru•
- 1,15, 27
-· 1,18,7.
3 razy 50 m stylem 7Jllliennym: 36 d1użyna
- 2,34,0, 10 drużyna - 2,40,0.
...i...
3 razy 100 m &tylero zmiennym: 4l dru„r
na I/ - 4,58,0, 41
II - 5,36,3.
5 razy 50 m stylem dowolnym: ·H drużyna
I - 3,32,0, 41 drużyna II - 4,08,6.
Punktacja ogólna: 1) · 41 drużyna - 85
punktów, 2) 36 'drużyna - 36 punktów. 3)
10 drużyna - 29 punktów.

ŻY1'"!a

[§
=
;

drużyna

Dyrekcja Zakładów zasttzega sobie prawo dowolnego wyboru
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Kapitanką drt)ży,ny łodzi · btidziet Gt<Jiew•
K11Je.; za l\'MCAJ.

STOLARNIA MECHANICZNA
w Łodzi, ul, Wierzbowa 20

~ka: opiekunem . -

Przebole.·emy I to •.•

Zatrudni aatychmiast na warunhch Ql'Zewidzianych
fachowców:
KRESLARZA - KONSTRUKTORA ze majomością kreśleń
meblowy::h l budowlanych.
KALKULATORA meblowo-budowlanego.
Zgłoszenia osobiste w godz. od 8-15
W d · ,
w
Y i1a.e
Personalnym, Wierzbowa 20.

następujących

Zar-iąd
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Zwią·U:·u Boks~~;;k1egu

Polskiego
ood Międzynarndowe>j Fę<leracfi Bok·
sc~rskiej (AIBA) pismo; w którym Komitet Wy
konawczy AIBA donosi, że pr7yszłe misotr:zo·
stwc: Europy w b~ksie w roku 194~ postano·
wiono rozegrać w Nor.verii.
'
Jak wiadomo, jednym ·z· ka.ndy<latów 1Jl'ga•
nizacji mistrwstw h vła p,~ : ~k a Zdaweic bv
Polska ma
'5'lal1S
tego względu, że już w 1940 rok,u ~oli;ka .:::1ia·
la przyznaną org:rnizację ;lt.i>itrzostw. Tymc211i

tn:yn:ał
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!).od:dni~

ska (Zjedn9czone). , ·
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Umową Zbiorową

mecz 'z reprezentacją ·tod.zi.
W
z t}"l)l dzis'.aj o
20•ej
w sali YMCA odbędzie się trt-nin.H re;prez.en·.
.
tacji, na ktory proszone są o . przybycie: Glażewska, Gruszczyńska, Jani<'ka , v\Tr-~;n i al;iewicz, Sekulanka, Nawroc!.:11. (Z n~-) . Zakrzew·
ska, Solarzówna (HKS), Now~:.: owa. Koście!·
ska., Jucki~wicz, Kramarska (DKS) i Fia~ko':w·

==-Gruz·1:ca 1·esl uleczalna .1 się. że
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oferenta, pomniejszenie lub ~owiększenie ilości wykonywanych rof§ bót, względnie unieważnienie całego przetargu bez podania powoju.
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drużyna

Pobyt· doskonałych• ko;;zvl:;'il'tek <:zesbc§ ~
I Polsce
udało się wykorzyf>tać: .ŁOZPR. Czes·l·
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w Andrychowie o godzinie 10-tej.
Wadium w
sokoścl 2 p roc· 0 f erowaneJ· surny na1ezy
·
· ł ·'
~
wy
wp acic
= '18. nasze konto w Nar"odowym Banku Polskim, Oddz. w Bielsku.

większe llośct ścinków (odpadków) tomofanowych
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Klub Kusocińskiqo

nej w translacje do
z
typu MB.
§§ 2) aparat
„aviso" na 5 linii miejskich.
"§§
~ 3) prost ownik 220- 24 V na amperaz· 15
, d o 2 A z przyrzą d ami' pomiarowymi, dławnikiem i oporęm regulacyjnym.
4) bateria akumulatorów na nap. 24 V o
48
.§ 5) montaż łącznicy, aparatu .,aviso", prostownika i baterii akumuIatorów.
1
~ 6) dostawa i podłączenie 25 aparatów CB z tarczą numerową.
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rciinokolorowych, nadaj"cych się do dekorac1·i sal I wystaw skle„
powych, do różnych celów zdobniczych I opakowań.
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j I d t
dl
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a
es os
a wszys c .
Zamówienia należy składać w Biurze Sprzedaży Przędzy
<::. T. pod wyżej podanym ·<i.dresem.

w Andrychowie

ogłaszają PRZE;I'ARG NIEOGRANlCZOI\iY
nwaejdaostmawiaęnoowriaczie:instalację łącznicy automatycznej 30-to numero-
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Moniuszki 6, pokój Nr 16, telefon 261-16.
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jach na poszczególnych dystansach nastąpily
skoki pokazowe, żywo okla<Skiwane, a wykona.ne przez harcerzy 41-ej drużyny,
Następnie przy szalonym dopingu młodej,
około 2-tysięcz,nej publicz~ :- roZ;poczęły się
finały biegów indywidualnych. Na zalkończenie odbyły się biegi sztafetowe - najciekawszy punkt prog.ramu zawodów.
Wyniki osiągnięto przeciętnie nie najgor·
sze, aczkolwiek na wyniki pod względem
czasów organizatorzy nie byili specfadni.e na·
stawieni. Najlepszym wyni!kiem dla nich by·
ło 132 chłopców z 16 drużyn Hufca, stojących
na staircie.
Wyniki 'W poszczególnych ko.nkmencjaich
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I BIURO SPRZEDAŻY PRZĘDZY C.T.
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P.rzy wy;pełnionej
widow11i (około 2.000
osób) odb}1y się w
niedzielę · w basenie
Y~A zawody pły·
waclde drużyn hufców
hdi!'Cerzy Łódź - Widzew.
Na pierwszy ogień
poszedł bieg na 25 m
stylem dowol~ym, w
którym
startowali
ob:łopcy w wieku do
· 15 lat. Po eliminac·
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Masowy·udział chłopców
na
zawodach
pływackich YMCA.
I
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„TĘCZA"
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12 stycznia br. rozegrana zosia.n ie V.r Pałacu
S.portowym w Paryrł:u walka piękiarl;'ka m:ę
dzy Stefanem Olkiem, Połakiem z poc\hodze·
nia i Francuzem Marlinem, Zwycięz<:a tego
spotkania zd0<będzi"e tytuł mistrza F.ram!ji wa·
gi ciężkiej, ktCry jf!fit o.becni• „vacait".
Nov.ry mi·strn Francji, zg.odni-e z decyzją powziętą przez Francuską Federację Bok~ereką,
rozegra w dniu '. 9 lutego, w tym samym Pałaicu
Sportowym, mecz ze zwydęzcą turnieju bruk·
selskiego wag cięż'kich AU!YtriaBdem · Jo~
Weidinem.
Ponieważ Olek ma wielkie sza.nM na zdobycie mistrzostwa Fra,ncji, nale.ży .się i;,podzi&·
wać, że w lutym dojdzie d-0 rewanżowego ;;,w":
kania między nim i mistrz'O!m Aufitrii. W po·
przednim spotkaniu obu pięśda.rzy, które mia·
ło miejsce w półfinale turnieju
w Bru'u:ełi.
Olek z Weidinef). przegrał.
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