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•

•

rs all, Bevi n I

·~

i'

o.dpowiedzlalni za zerwanie konferencJi. londyńsk8e.i

·

ult

'
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X~VII Kongres PPS na wniosek sekretarza generalnego CKW low.

J. Cvrankiewojennych. Apel P~S do partii
flO(!Jahstycznych i komuuis.lycznych świata o położenie kresu nowemu Monachium
w1c~a .Przyjqł rezolucję, potępiajQcq podżegaczy

.·W łr_zecim dniu obrad n~ wieczorny-?1 ~o- ł nitarnego, który podzieli Europę I świat ua
.iedzenm . kongr~su pre~~er GFa~k1ewicz ~lvvie części.
-,
pr:eds!awił proJe.A:t, r.~zol:icp "! związku z od- Podkreślamy potrzebę jedności )<Jur.opy i
x~::ze:ruem konferenCJI mimstrow spraw zagra zaznac
·„ „ d „ t k
„
t •
Jucznych 4-ch mocar-tw w Lond nie Wśród
' zamy, z_ Je nosc a a moze pows ac
r 1- · h
kl ~k • ~ .
Y . '
.. przy takim załatwieniu problemu niernie:::kieu z 7wyc
o ..a. ?W 1 tiługotnvałeJ owaCJl,
•
.
.
•
premier Cyrankiewtez uzasadnia rezolu"i·ę
go, ktory uwzględm słuszne interesy narodow.
.
- ·
r·
· · ·k· ·
·· kt'
. .
Nie zab1e~am gło;u
~o ża~ego punktu ? iar. m~miec _ieJ agresJ_i,
ora :Vyellmi~uobrad._ m6wJ tow .. premier, zab.ier~m g!-0s w Je. z. zycia politycznego 1 g.ospodare~ego N~e~praw:e. ktorą :i;ioznaby nazwac pilną. Uwa- mi~c wszyst~ie elementy hitlerGwskie, l)aCJOzam, Z? PPS, kt.orą .w'f ~u. reprezentujecie.' w n~l~s!ycZ-?e l agresywne, a. oprze_ b~·t na.rodu
p~zucm odpowi~dzialnos~ za losy Polski, po mem1eck1ego o elementy rzetelnie demokra~mpa skorzystac ~ aka;:11 k~i;igresu, by za- tyczne i pokojowe.
~rac głos yr sprawie, ~fo.r~ dzi~ stanęła .na po
O poparcie w naszej :wake o takie r.ozrzą..dk~ dzie1_1nyni; P~li~yki m.Ię~zynarndowej. ':viązanie sprawy niemiec)dej, !dóra jedynie
~o~_erenCJa. W.elk1e1 C~wórkk 1, w_ sprawie potrafi zapewnić pokój w Europie i na świecie,
a więc w sprawie,
torad iest kwe- apeluJemy
_
·
t'iem1ec,
b t · · b t
k.
do wn;ystkich w szczegóin'lści do
s 1ą y u l nt1eł y udpo 1s iego naro u, . zosta1". post„nowych kól w Sta~ach ZJ'.e"'-o•zunych
ierwana, z-0s a a o raczona na czas nieograni
""'
...,. "
· ab y k·ongres
.
Pó!nocn~•
ezony. P roponu]ę,
uc1iwal'i ł od e- Ameryki
·~~·
.
.iwę, której sens polityczny, ~1la polityczna
Ostrze,amy wszystkich ludzi milującyclt
: jej wydźwięk będzie tak silny, ja:C zdesydo pokój przefl zgubnymi skutkami tolerowania
.
,
wanie br-0nic interesów Polski będzie nasza . budzących się ponownie do życia sił i prą"
l)artia.
..
.
j dów f&szysto\l\'l!lkich i wzywamy do zjednoczezekst rezoh;1CJI br;mi.1 :
nia w wal.ce o demokrację, pokój i postęp spo•
rol11ka Parti,e Soqal1S:tycma do wszystkich
c
partii socjalistycznych i kGmunistycznycb, do 1e zny. .
. .
.
.
.
Swiatowej Federacji Zwil\;zków zawodowy<!h . Prn~er Cyr~n.~1ewicz :.grasz:=i- rowno:z~s:
d~ wszylltkich org.anlzaoji robołiliczycłi' oraz nie prołekt drugiej rez.olll.€Jl, która bn:rn1 ia:k
do wszys~icl! ludzi, miłujących . pokój i po- na>stępuie:
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śtęp.

„Zebrany we Wrocławiu 27 Kongres PP.S
wyrnża wdzięczność llldności Ziem Odzyska-

nycli za pracę, wyJ;onaną w dzi~le odbudo-"
wy- tych ziem i ich zespolenJa z Polska.

.

.

,

-

• D_okonane w c1ągu O$latmch dwoch lat calkow1te zespolenie Ziem Odzyskanych z Polska,
.
b
k ..
. d
,
:
prze1ues1a -rac1m y rea c11 mi ę zy nmoc.owef,
którn usiłujf; poddać w wątpliwość całość terytoriaJ.ną Rzeczypospolitej Po'Jskiej.
Próby te skazane są na niepowodzenie, wo
bzc jednolitej i zwartej postawy całego naro·., polskiego, popartej przez Związek Radziecki i kraje demokracji ludowej oraz wszyslkie
siły postępowe na świecie.
Kongres ostr:wga tych WSZ)"s·bkich , którzy
próby tego rodza ju po drj mują, że groni ce Rzc- ·
i ·t ·
o c,rze
1
• N
·
· grnczypcspo .1 e1 na
i
ysu:,
s tcmow1ą
nice bezpiec zeńs twa wszyolkich krajów, mHu·
h
k ·· t
·
·
k · · · t
7acyc
po OJ,
·
• tł cmowia· gramce po OJU swrn owego.
Kongres przy jmuje w.śród cntm:jnstircznz.
go aplauzu treść rezolucji.
·
Delegaci intonują w pow adze „.Międzynrirodówkę", „flymn NaIOdow y' ' oraz „Rotę". Dlugo nie milkną okrzyki na cześć Związku Ra-

str'
:w ~~~~~v ~i:Cr':~~e;;:
~n!~~~~{! ~f:~zaniieckiej,
Kongres PPS stwierdza,

27
że
·
warcie pokoju 1 stabilizacja świata ulef,fły nie
potnebnemu i szk~iwemu od:ro<:zeniu.
Odpowiedz.ialność za skutki tego odroczenia
na tych, którzy
do odbudowy
reakcyjnej niemieckiej potęgi gospodarczej,
I
I
jako przeciwwagi sił-0-m klai;y robotnicz&j i
służbę
imperiali~mu
postępu społecznego- w Europie.
-.
27 Kongres PPS apeluje do wszy.;tkich
. RZYM (obsl. w.l:.) 'Nowy gabinet włoski poLONDYN PAP. W dniu wczorajszym podpi· ł
partii socjalistycznych .L .k omunistycznych, do stanowjł na dzisiejszym posi'ed.zeniu odroczyć sany został w Foreign Office przez ambasado.
światowej Federacji związków zawodowych, wybory powszechne do parlamentu, wyznaczo rów USA, Francji i Włoch w Lcndyl,1ie oraz
do wszystkich organizacji robotniczych oraz ne poprzecl!!io na 15 mar-::a 1948 r. ·
ministra spraw zarF·anicznych Wielkiej Brydo wszystkich ·ludzi miłujących pokój, i p~stęp,
'
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Reakcy;ny gabinet de Gasperi olrzymu.;e zioło pon.i•miec:kie
za wiernn
dla
cinn!ot.'Zaskieno .
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po uchwaleniu rez 1lucji, ·wpłynął wnin·.-,,.1.r rt'l·
gły w sprawie wyboru sekretarza gen::-ralnego
dtieckiego.
Partii. Wśród bttrzy oklasków i f>wacji sekre·
Kongre~ przeszedł z kolei d0 na.stępnego tarzem genernlnym CKW PPS wybrano ponop;ą.nktu porządku dzieinne!Jo. uchwaleni'!!. s•tatu- Whie premiew Cyrankiewicz.a.
tu p;utv'nego. W foku _dy-Gku-;; ji nad .statutem '· ()braely •trwają.
· ·

nowe~o

aby
przeciwstawili probom
Mo-·
nachium, w którym' interesy narodiiw r.fiar
agresji i okup~cji Niemiec hitlerowskich, ri:o·
sta.ły by ponownie poświęcone polityce popierania niemieckiego nacjonalizmu i imperfalizmu, ja.~o na.rzędzia, zl'irróconego przeciwko si- ,
łom postępu w Elll'opie. Wzywamy do przee~wsta.wienia się polityce nowego kordonu sa-
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Mołotow
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w Berlinie.
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BERLIN PAP. -- Przybył tu w drodze
Mimster Mołoto-w zabaw.i w Bednue
!r .k1J<;~fer~u1di 1londyńs~iej do pra~dop<>do:b-nie . jeden dzi~ń: Przeip .rowaMoskwy l1Jllł1'1Ster spraw zag;ramcznych dza1ąc na·rady z 1wze.dstaw1c1dawl zarzą.
ZSRR Mołotow..
du radriecktlej s.łrę{y okupacyjne'j.

oow~4>tuej

Pierwszy dzień bez kartek wZSRR

f:ll

;:."J

tanii Be.~ina proto:Cól, na mocy którego Wlo:·
chy otrzymają część złota,
zrabowan.ego
przez Niemcy w pafi.stwach okupowany".h.
· Włochy, . kt.óre pretendują do 69 to:p. · zł,otc.
poniemieckiego, ·· będą musia,ły udowodnić•słu11

=~~~!~e1s;~~~~k~:i~~c;;~~d.:;!~~j~
ąd:srtit1t
w Brukseli.
cyJną, działającą

Rzeczni:k Fo;eign oifi-::e

zaznaczył, .że z, czę

ści złota, przyznanego ewent!falnie ·vnochom.
oko~o 23 ton zost.a nie złożnych do c;l.epozytu
na pokrycie roszczefl Fran_cji i Jugosławii z
tytułu odszkodowań.

---------------

Tow.

Wiesław

i tow. Cyrankiewicz

przemawiać będa na wielkim
Wrocławiu

we

·wiecu

Z okaz:ji X..'CVII · Ko.ng,resu •PPS P.ol!ka
Partia Socjalistyczna zwołuje w dniu_ 17 • . 12.
-0 godz. 13.30 w Hail·i . Ludowej we Wrnda·
Ludność:
wyraża radość
postanowień br.
wiu wielką manifesrtację klasy roho;tniczej na
Dekrety,:
bijq'
polepszajq byt ludzi.
cześć jed.nolitego · frontu .PPS ·i PPR. . Przema·
MOSKWA PA.P. - Radziecka sieć handlo-1
W tych dniach powiększono taikże wypiek 'kładach moskiewskich im. Stali.na, robotnicy wiać będą: w imien1u PPS tow. Cyrankiewicz
wa rozpoczęła nieograniczoną sprzedaż detali· chleba w piekarniach. Jednocześnie rozpoczę- stwierdzają z zadowoleniem, że dekret rządo: w imieniu· PP.R. - tow. Gomułka-Wiesław.
czną artykułów żywnościowych, odzieży i in- ła się wymiooa pieniędzy, która
odbywa s.ię wy bije spekulantów i paskarzy i że przyczy·
nyah towarów bez kartek t p11 znacznie zniżo- również niezwykle spmwnie. Radziecki Bank ni się on do polepsz,enia, bytu materialnego

Zwiqzku Radzieckiego

rzqdu.

które

w paskarzy i .

z powodu ostatnich

pracy

-o--

l'l.ych cenach.
Skl:?py zawalom'! są

Państwowy

·
~owarami.

Sieć

urucho~H

ogromną ifość

specjał-

Gestapowiec spólnikiem de Gaulle'a

robotników.

'gotowawczi prze.szlwliły w kraju około 30 ty
sięcy sprzedawców. Hurtownie pańi;twowe bę·
dą opecnie obsługiwa.ć handel. deitaliczny zna·

nych pun.kitów wymi·a ny, dzięki czemru .przy wy
V'( Kijowie, Bailcu, Rydze i Tallinie i w szemianie nie ma żadnych k-0lejek. \IV przedsię- re.gu innych większych miastach radz.ieckkh odbiorstwach i in:;lyll,lCjac11 państwowych robot- były się zebrnnia aktywu pa•rty jnego, któire cał·
nicy i pracownicy pa11stwowi otrzymują pensje kowLcie zaa1J.Jrobowały postanowienia rz.ądu :
za pierws.zą ifo}-Owę grudnia w _nowych pie·
Na zebrain.iu w Tał-linie sekretarz Komuni·
niqdzac11.
stycznej Par'ti-i Estonii oświadczył m. in.: że
MOSKWA PAP: '-- W dalszym ciągu na- wklady poniżej 3.000 rubli sta.no'.(hą ponad 90
pływają wiado.mo~ci o ·niezwykle ciepłym przy proc. ogólnej Naści wklaclów w kasach oszjęciu przez społeczeństw-0 rnformy handlu i sy· czędności i w bankach państwowych Estonii,
stemu pieniężnego. Spontaniczne wiece w ca· Rząd więc U!Stanaiwiając , sto;pę wymiany d1a ta
łym kraju tiają temu wyraź.
kkh wkładów na 100 proc1mt zabezpJeczył ca/Na wieJoty.~ię,cznym wiecu w wie&ioh za- kowicie interesy ludzi pracujących.

~~fi~o ;;~~z~~~s~a~!:1dspr7<,edac
l~;~~:a.~::n~'.
w 194B iCOkU

So1·usz alban„sko-bulgar·Ski„

han·
dlowa została znaczn{e rozszerzo111a i zreorganizowana. Taik np. w jednej tylko republice
cluaińskiej otwarto 5,000 nowych sklepów, w
Moskwie około 700 nowych sldepów, w Rydze - 200 nowych. sklepów. Dzięki temu przej
kie na nowy system odbywa s,ię niezwykle
sprawnie i w sklepach rtie ma tłoku.
\V zwi'lzku z reformą hairudlu, łmr.sy przy-

na \]kramie p.lanuie

s1~

I·

40 ·proc. Więcej obtiw.i a i tkainin, niż w roku
194"1 w handlu detalicznym. Co się .tyczy 6iprze

"
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·
mn · 1' -A Alb ·
. SOFIA pĄP,:....:. We wił-orek ,po l>Qłudiniu ~y 1 Po~Y \~Z~Je. eJ mi~zy
' anią
da.ty tłuszczów , spodziewane.
u, • . . p od .uOVuu,vem
n. ,1:
... ..A. •
1 Bułgar:1ą. W 1.im1emu Alłbai1111 ukłiad 'Poid1·esit .nrzekrncze·
,,.
w Pał aicu ĄTJOZłłtl
-Pl• " alt
E
Ii ..l/-.'.
l~i.....·
•
c.ie . poziolflll ostatnie.go roku p1;zedrwojen.negc
".~;
lJ.ll~
~
.;,,n·
i1ve~
·ouz;a,, ~a·'3 ~· !llu11emm
o .1.J proe., zt:tś w 8(!r.zedaifl/ nt1esa o 4? p+o!. &anr Ztllłał ułdłll o...:...~ ~~..:--:- ~· ·J.e1'1W,~~~
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PARYŻ (TE'LEPRESS) Przywódca degau
listowskiego st:ronriictwa RPF, w depai·lamen·
cie Girondi.'!, pułkOwnik Cominetti, zosta,ł ares7
towapy w Bordeaux pod zarzutem, wyda11i;:
gestapo 15 spadochroniarzy angielskich, pe
cenie -50.000 franków za głowę.
.
Wybitny członek degaulistowskiej tajnej po·
licji podczas wojny - „pułk. Cha.rley" C9mi·
netti, występujący w Bordeaux w r.oli „boha·
tera" ruchu oporu wydał Niemcom. licznych
Maquisardów, a następnie powierzono mi.
funkcję łącznika między degaulistami o fra·
kistowską Hiszpanią.

Cominetti jest obecnie

właścicielem

naj-

większego teatr.u w Bordeaux, który Kupił pnr

czas okupacji za pieniądze uzyskane ze sprze.•
da~y .towarów ppchqdz'\:l.Ch ze„ !'.~ t · ; bt)"

ty.jsk1ch
I wolnęgo
1ofl.i1ct~·
frant
·~·
~. ~··,··"
~:. .

.
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„„.,u.dzień procesu HPOPP
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Ewakuacia woisk radzieckich

Bagno moraInezdraicow 1szpaegow ..:=.~=~.c::i~:~::::::..:i·~::
~rdercy

ta!emnie -

Bułgarii

za

i handlarze państwewych
braU t!'Dli!FY i funty
haniebną działalność ·
tatu pokojowego, ewakuacja wojsk radziecko:r:owód trząc na takich „spółdzielców" nie dziwmy i b yła zawiść Marszewskiego do Niepokólczyc. kich z Bułgarii została zakończona w dniu U
to "figury się skąd brało się tam szkodnictwo i sabotaż. I kiego, wywołana pogardą tego ostatniego dla bm.
,,SN" . Wypełniają one niemal c<llkowicie wt o.rCzy Marszewski był dobrze lub źle widzia- KPOPP.
kową rozprawę. Zeznania ich doh•czą 'głównie nym przez prezydium S. N. czy był szpiegiem
Nie chciał on wchodzić w kontakt z orgaLłpińakie)fo i Manzcwskiego.
angielskim, czy też amerykańskim, lub obu nizacją, która nie reprezentowaJa żadnej mapaństw razem jest to sprawa, którą ustali sy ani Żil.dnej siły.
O Lipińskim dowiaduj ~my się niewiele no- sąd. Dla narodu jesl jednak najważniejszym
Niepokólczyck1 oznajmia z naciskiem :~e
wego, Widocznym jest że świadkowie 1iie to, co us tala na nowo każdy nzień procesu: fundusze, którymi' rozporządzał pochodziły
poszukujq 1
chcą go obciążać. A „ dziś mnie, juh·o tóbie„." że zdrada i korupcja przenikly clo l;przeni olJóz wyłącznie z akowskiej ka<;y.
.Jego następca
•
1 URZĘDNIKA
Kto wie ilu z nich ma podobne sprawki na podziemia; że 0 bóz ten wbrew zaprzecze- p. Kwiecińslfi przyjmował bez skrupułów
s:1mieniu„. Niemniej jednak przyznają że na niom hodował żywił i pielęgnował do osta 1 wielokrotnie pieniądze z zagranicy.
z WYkształcenfem łechnicznym twlókien
temat „cudow nego" ocalenia Lipil'iskiego z tniej chwili handy „Bmych", „Ogni", „Zę-1 Niepokólczycki zastrzega się, że nie stykał
niczym) do Wydziału Planowania.
gestapo kra.żyły niejasne pogłoski.
bów" itp., mordl•jących spokojną ludność się nigdy z dyplomatami za~ranicznymi i nie
Jeśli nawet świadek Moczarski (członek i puszczających z dymem jej dobytek.
znał bliżej żadny-h szczegółów kontaktu z
1 WYCHOWAWCZYNIĘ do iłobka
Na tle mętnych i wykrętnych ZC'znań więk- nimi. Panowie z KPOPP handlują natomiast
(wykwalifikowaną,) •
:SIP-u„ AK) ochrania cokolwiek Lipińskiego szości
świadków odbija jasna postawa bezwstydnie i be1pośrednio pilństwowymi ta•/
przyznaje on niezbicie: opinia konwentu h:vła świadka Niepokólczyr;kiego. Opowiada on o jemnicami podając je wprost do rąk przedsla
Zgłoszenia należy kierować do Wytak brudna, tyle mówiono szeptem i na ldos machinacjach Marszewskiego i sieci intryg, wicieli obcych mocarstw.
działu
Personalnego.
" .Jeio .,dogadywaniu się z Niemcami" i;e aż jaką otoczył on Kwiecińskiego, podw11:iając 1 Ola równia pochyła po której moralność
:Płk. Heinpel członek Jderownir.zej tró.jcy, sta- w nim dyscyplinę organizacyjną. Przyczyną I podziemia stacza się w dół.
-----!.~==============~~=:
rał się na pewien CEas usunąć w cieli Lipiń~~---·-- .~
skieeo.

spokoinej

łUdliOŚCi

z

sądem przesuwa się długi
świadków przybyłych pod eskortą;

Przed

l

PZPB wRudzie

Pabianicki~

.

Wyrok

Chcąc się bronić Li!'.liński Z'łpytał świadka

czy nie było wypadków z'wolnienia innych
znanych ludzi jak Zofia Kossak-Szczucka, jak
' gen. Arn lld? A prze~ież tego powodu ni.e
15yło żadnych pogłosek? Tr2fiła kosa na ka11'1.ień„. Oto jak największego nawet sn r:vdarza
głm.va zaczyna szwankować. gdy usuwa się
spod nóg„. W tym właśnie pn<>ci~ż rzecz. że
bo bv
. 11· •,o ludz1'e
nie było O nich Po wło•e'-·,
a ft
cżyści moralnie i politvcznie a nie podejrzani
cżlonkowie filoniemie~kiej grupy.

·

.

.

,

•

.

.
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Oto „przednia straż" obozu zw~cego się
itarodowym.
~wiadkowie Chabet!!ki, 'Z.rwadtlń~ki i Haj=
dukiewicz mówią 1J Marazew~kim niewiele
i dość mętnie; wnak to jego . pobratymcy orga
nizacyJal„ ~Yt:HJ<H12h.k z~ite~ biył -cm
szefem wywiadu, Helem wydziału politycznegó i wojskowego. Zeznania Zawodzińskiego 1liawniaj ą dekawy szczegół. oto Marszews.'.ii
był zwierzchnikiem I protektorem PAS-u, naj_
bardziej f!fabieżczej 1 morderczej z band -"-- z
ramienia SN (Stronnie.twa Narodowego).
Dóść interesujące SI! te dane wynikłe z zeznań Hajdukiewicza skarbnika S. N. jedyną osobą w kierownictwie wydziału wojsltowe
go był Marszewski tak · więc potok pieniędzy
przepływający przez jego ręce
uźytk-0wał on
dowolnie 1 niemal bez kontroli. Oto jak dyspo
no>\rano tam funduszami. W toku jednego tyl
ko dnia zeznaje aż dwóch urzędników spół
Qzielczości to Hajdukiewicz i Chaberski.
Pa-
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cema się dla partu narodowo-socJal1stycznej
i ?e~ członków. Olb~zymie zyski ciągnęli rówmez z obozu ukryci za sceną prawdziwi rospodarze Trzeciej Rzeszy - wie!kie koncerny
przemysłowe.
Następnie w „ostatnim słowis''
oskarżeni
próbowali po raz nie wiadomo który wymigać
się od ciężaru odpowiedzialności,
tłumacząc
że „oni byli dobrymi łudź.mi" a winien był tył
ko system hitlerowski.
Liczba ofiar Oświęcunia-mówi prokurat!>r
rovr;:;ki - przerii~ta wielo\};o.JI1ie straty
poniel!ionP prz-ez niektóre p ilst
w ·w·yn.iku
w.o jen na przestrzeni ostatnich kilkuset lat.

MOSKWA PAP Omawiając zerwanie :Confe gacji amerykańskiej, pisały od początku o
ren-:ji mmistrów spraw zagranicznych, kares- „nieuniA:nionym niepowodzeniu konferencji
pondent londyński agencji Tass pisze:
ministrów wielkiej czwórki" i żądały od dele,,W ostatnich dniach zarysował się wyraźnie gacji radzieckiej jednostronnych ustępstw.
plan delegacji amerykańskiej przeprowadzany Jest również rzeczą znamienną, że prasa łon
konsekwentnie od początku obrad konferencji dyńska od początku konferencji otwarcie pilondyńsldeJ. Plan ten był uzgodniony zarów- sa~a o przygotowaniach brytyjsko_ amerykań
no z delegacją brytyjską jak i z delegacją skich poczynionych na wypadek zerw•mia
f rancus;cą.
•
D e IegacJa
· amery k ans
' k a przy b y l a o b ra d . c o dz1enme
·
· np. d z1enm
·
'k.'i d onos1'ł Y o po
na 'konferencję z już z góry ustalo~)'.DI )>~anem tsunięciach, zmierzających do utworze:lia pańniezwiązywania Ml>ie rąk żadnyni , U-;hWaląmi, stwa zachodiifo-niemieckiego, k:l<)fcgo lr.ioneta.
które mogłyby przeszkodzić mlatecznemu o- byłaby tzw. Bizonia, tj. scalona strefa amory.
denvaJńu zachodnich &tref okupacyjl:iyi;.~ Nie; kańsko-brytyjska. . Do Bizonii
mial.-by być
miec,· w których władze amerykańskie ;>ju o- pr2yłączona • f'r!!rtct\sk.a strefa bkupactjna. ' PiW ostatniej "'-'Vó)ttie Stimy 'Zjednoczone
hecnie gospodaruj~ jak w kolonii.
~ano 0 tyn;i wówczas, gdy ministrowie Mar_ straciły %95 tys. ludzi, Wielka Brytanla 3...4'5
Delegacja amerykańska powzięła z góry shall, Bevin i Bidault, na posiedzeniach kon- bs. Cztery miliony ofiar Oświęcimia iwład
postanowienie, że jeżeli nie uda sifl uzyskać ferencji składali oświadczenia o swym neko- CJ.lt o łym, jak nieponuble q kodeluty stwo•
na konferen-::jl czterech mocarstw usankcjono_ mym dążeniu do porozumienia.
rzone na mian: zwykłego, przedhitlerowsJdewartia j;i polityki w stosunku do 1 ;ie1!1i~c, Oe\ pocz'.ltku było rzeczą j~sn~, ~e deleg~~j".l ~o zbrodniarza.
to zerwie obrady konferencji londrnskieJ i ca Stanow Ziednoczonych, W1elkieJ Brytanu 1
Na skutek wyczerpania materiału procesołą pracę zmierza.jącą cło przygotowania nie- Francji, tawarły między sobą umowę zakuli- wego, prezes Trył>unału zamkną! rozprawę i
mieckiego traktatu pokojowego.
sową i postanowiły rozbić konferencję lon- zapowiedział ogłosZP.nle wyroku w dniu 22 bm.
Doniesienia prasy brytyjskiej całkowicie po dyńską w chwili gdy omawiana będzie sprawa
twierdzają istnienie takiego planu delegacji ods1lmtlowań.
amerykańskiej. Dzienniki angielsk~e nie .u:uy
W ten sposób miały one nadzieję, że uda
wają, że delegacja brytyjska i francuska . wy- im się zrzucić odpowiedzialność za niepoworaziły zgodę na ten plan 1 przyrzekły posłn_ d'Zenie
konferencji i przerwanie prac nad ,
sznie popierać St. Zjedn. Dzienniki londyńskie przygotowaniem niemieckiego traktatu pokojo 1
wykonując najwidoczniej. instruktjfl rządu i dele wego. na Związek Radziecki",

PREMIEA!
MICHELINE PRESLE
w nowej komedii prÓdukcjf francuskiej

Pocz. w dni pow.
godz. 17-ta.
Pocz. w niedziele i świ~ta: godz.

15-ta.

k.:ci,

.

DZIŚ

„TĘCZA"

~otrkowska

-

. teorię narodowego socjaliz.mu. W odniesieniu
de ludności słowiańskiej program polityki
ludnościowej niemieckiej streszczał się w
sloganie Trmnny zamiast kołysek"
l
"
•
Ale i bezużyteczny już żywiec obozowy był
poddawany dalszej eksploatacji, trupom wy.
rywano złote zęby, strzyżono i odsyłano do
,f b k 1
k bi
f b• ka
Strze •
1

Zaku1·1sowa 60 ra rozb·11·aczy porozum·1en1·a I/c~c~y
~::::bi:ła ~:·n:w·tz az:"::~
"'~;:~n:tat~:=·~~ewyczerpani; ~ó~o

siri~:j~-~=~ki partyzantki na Lubel:mzyźnie, 1

Kino

zostanie w dniu 22 grudnia r. b.

<...:p.-:rk::ematoratorów, które zobrazowały ogrom zbrodni :ta- num, które miało ~palać rocznie s milionów
tów Oświęcimia wywołały wstząsai~ce wraże. ludzi. Tvlko całe narody mogłyby dostarczyć
ni~ na publiczności zgromadzonej na sali.
.
•
o . .
'ł
.
. k
. kontyngentu dk pełnego wykorzystania wY·
: r;ioWiwszy usi owania memiec ·ie zatarcia
. • .
. .
.
, _
sl~dow tego i:irze~tępst;v~, prokur~tor Ku_row- daJnos.ro tego ~remamnum. Z kolei mowca
ski za1-rzymu}e się dłuzeJ nad pr0Jektam1 bu,- lro:r.waza atmo~.ferę duchową stworzoną przez

Dla ~praw1edhwo~c1 przyznac n~lezy, ze w

ujawniły współpracę reakcji z Niemcami już
w 1942 roku. Wyróżnił się zwłaszcza oddział
.,Zeba" nazwany przez Niemców „szcz~óJnłę
za.sługującym na zaufanie". A na tychże terenach NSZ-owcy 1\".vmo1·dowali podstępnie 3{10
partyzantów Armil Ludowej. z oddziału Bartasza Głowackiego. W województwie warszaw
skim wpólpraca band NSZ z Niemcmni stała
się po powstaniu zupełnie jawna.

ogłoszony

:w1-~cimskim

KRAKÓW fobsł. w·ł.). Przemówienia proku- dowy nowt:'go krematorium -

„

c

proce

PIĘKNA PRZYGODA
Reżser:

MARC ALLEGRET
Wytwórnia: IMPERIA
Eksploatacja: FILM POLSKI
. B!!ecy bezpłatne f paae-partout ważne od
ponłe.dzia.łku 22 grudtiia..

Kino
„STYLO W~"
123

Kilińskiego

Pocz. w dni pow.
godz. 16,30.
Pocz. w uizdziele i święta godz.:
14,30.

.

Kino ,,POLONIA" (Piotrkowska 6'J)

TYDZIEŃ POLSKIEGO FILMtl' KRÓTKOMERTAŻOWEGO 17.12. 4'7 -

17.12 i 18.12
SRODA - CZW ARTEK
Pocz. seans.: g. 16, 17,30, 19, 20,30.

Wszystkie midse&)>O

23.12. 41

PROGRAM Nr 1
POŁOWY DALEKOMORSKIE
OPACTWO W OLIWIE
MOST
POLSKA KRONIKA FILMOWA
POWÓDŹ

zł

50.- ulgowe po

zł

35.-.

chwileczkę <lo ziemian1ki Leontiiewia. InŻYinier je.szcze ni·e sipał. Uj 1rzawszy kaipit•a1na, przY'iaźnie się ulŚlmiechn.ąoł.

szc·za, że iera;z jesteśmy sami w noły, a
tia fotro, ·czy pofatrze wyje·Mża1m. Kto
wie, czy si·ę prędlJro Wbaczymy i czy zoba
- Przeiprasz.arm, ie paITTa nieoolro~. - czymy się w ogóle.„ Chociaii :testem peJ}Olwde.Jzi'<łl Baołmnie•fieiw. Czy mógł-, wny, że się .iesu:z•e SpOitkamy. Rzeczy1l>ym się ·dowiedzieć, kie'dy wlłiaściwie z.a- wiście, wtedy <l!olbiero be;d1źiemy mo1gilj z
mierzacie s;tą1d wytjedrnć?
solbą ipomówić o wszy stkim, co się d'Zie- Będąc m0im ,.,anrołem straie·nt', )Jl'a je Obecnie ... Z pe~tywy czasu... Wie
W'dopodObnie na•.flepiei se.mi jesteście po- prun c-0: da~y ·sdbie wiza.jenmi.e sł,owo,
i nformowa;n~ co dto daty mego wy;ja'Z'du- że spo.ilkaimy się 'PO wojnie u mnie w Mo~
roześmiał się Leontiew. - Powiem wam skwie. Mam tam mieszka!flie, nie w sana uszko, że zamierzam WY'!echać jutr<J, mym mie6'cie, lecz iJlod miastem.„ Jest te
na[póź,nie>j zaś 'P<Jł}utrze.
r•a z puste„. Nawet·nie za~rzaiem tam„ gdy
Bachmietiew na cl:iwii'lę si:e zamyślił. t~raiz stercza~·em po przY'jeź;dizie z Cze1aPodini6Sł głowę. 'P'.Q1pa 1 trizył uwatźlnie na b1ńska w moSkiewski.m hotielu„. Poczęstu
f.e011tiewa i rze1kł:
ję pana doS!rona•ły;m '\\'1r.·em, zagr.am SroĄle·ż. poco a:ż t:rde ostrc i'. ności. kapi- Postarajcie się ja'k nal}trmied przez pena.;„ Tr-och~; gram„ Niochad to będ'zie
tanie, - ZidlziwH się Leontiew. - Wszak re ostatnie go·d:1J.ny '\Yasz,e.go pdbybu na pierwsza noc bez wo511y~ bez „L-2", beiz
nilkt tu na mnie &poojarJnie nie poluje!
froncie Sl]J.Oifrlkać się i ro·zimawiać z kim- tvcb t·id~mmic i zaigatdcłk, którymi jestem
'k'Olwiek. Pozwó&cie mi z naletżytYllJl 'PO- tera.•z otocoony.„. Okna w mieszka•niu bę
- Je8teśicie ;pod motią ()<J)ieką, fowarzy- w.adze:niem odegrać rolle. Leontiewa. Nie dq o•twarte na-0ście~ nie będzie żad'nego
szu, i musicie ;podiporzątdikQłWywać się mot · ·
·
·
• p.
·
· ·
N
im „,,.,.i.. -k.. 1.
PY' a<Jc1e się więcej o nic. oro7J!naw1amy zaciemmema.„ all}rzechvlko 'bęidą d~my rz
1

A cz.y pr.zyna~inm1ej teraz uprze.dz.iliście o wszystkim samego Leontlewa?
- z,a:pyta1ł SwirY'dow.
- Jc'Sit j1.11ż uprzed zony 15amyu11 fa'ktem
- od:Powied'ział spdkodnie Baclunietti.ew,
_ Jednak J·eszc·z"" mu·szę 1'ńn'lówić z .nim

„
„..,,.,
..-Q11.-a-~win.Orn..
.
o tym kiedykol'\viek w .MoSkwie, gidy się
1kiwalł:y biellą prze- tam. StJOtkamy po wojnie....
na ten temat. Przyznam się otwarcie, ie . yv 2iem1am::e
natilba·rdziej obawialł·em si·e tego, iii „ wsy
adł
z:ś ł
t
L
,..ie" mnie sam Leoniiew, srdy 11shnsz.y, ie scier a, · r-0 . Cle o.n~ . na przygo o- . ~ntiew był ~s'koc~ony eł-owaimi Bach
„
wany·~h łóżkacl! .. qoścmm g-O®podiarze na lm1ehewa, a!e nie dał teg.o P<> S-Oobie p.oznazywam go Bachmi~tiirwe111. Ale domy- c~-ele z p~'łłk~wn1lkiem ~wirY'dowem rrów- na.~ i wY:"7:ooq ra:zem z 1rnlJ)ikvnem z zieślił się, a:c,zkólwielk mia:ł mocuo zid·ziwio-. me:t tt'dMi ei~ na za1slu~1CJ'n.y f".1poczy·1;ie~„ ~Lail'ki. Us1~cltli na 1.a'\'i~C7;·Ce w cie•rn 1 o:śną mim~.
Ca~·~ de!ef;~a .0<1ipo~zl".Wa11a w suteJ Jrn ciach Po k,rć:l~kim m11czem11 Leontiew ciDo roimaiwiadą1cych Ziblii-yt się sam lacJ1 w sąs1edtrncih z1ermankaich.
.
cho przemow1t·.
Leo.nHcw. Nim zdq.żył zaitlać ja.kieś pyta
Ob67. _-0tb:ję1Ja w c.aq1~0\vile 11osi.a d~nie - Chciał·o l}y s i ę cz:rsami :rom::vrzyć.
nie. Bachmci.cti<:w w kJlkq1 ~łowach ooo,- no:crra ~isza. Baohm1ebew ~rze~ uclan1~m Mówie, to s~czerze, oo pam, katpitainie, uwie<lzia.~ inu ó w.szv.stlcim.
· ~He ria. S.M~zvnek wsfanił Jesz.cze nasoosa:bia mnie faiko.ś do s:zczer-0ści. Zwłap()l}tysi
.

fa:'kimi samymi fa'Slno -0świetl00Ymi okna- '
mi.„ Wię.c, dalie ipan s'łowo?
&clt-mietie.w wstał i ba·ridzo pow.ażnie
o®owied-ział:
_ Daf.it7..

- To bęcl:z.ie w.srpa·nia~ę. _ mówił danej

POdni-econy Leontiew. - Teraz. •pa:n m<r
re ,stwienhić jriiki ze mnie mar· ·eł'

t;

Zapewne ~i~sdy
pana• że ~z~~i~
wieiku, przy moich o1ł!J.eC1"1 'cl1
waniach„.
Y
zaintereso-

: ~~--""'!"'
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Be11in i Crripas na U§li1qat::la lfla!ll·Stirreet

Nędza · oraz głód · współczynnikami
Rzqd labourzystów

polityki Anglii

obniża pQ~;iom życia robotn~!tów

Wspaniała

Tymi oto słowy określił Bevin stanowi- podstawowa pozycja wydatków bndż.:1..osko rządu labourzystowskiego wobec planu wych 1angielskich, warunkująca dJiicyL,
l\farshalla, wobec planów Wall Street.
brak . siły roboczej w przemyśle; i niebazpieFakty mówią o tym, że Bevin wraz ze czeństwo inflacji została utrzym::nrn.
swym kolegą ministerialnym Stafordem
Wzrosły n a tomiast podatki od zm·t'hl,{j-,,,.
Crippsem i całym rządem P a rtii Pracy nie robotniczych - przy mini.malny;n olJciążc
. , ,,Vis major" .znaczy po Jaćionie - ,,siła wy ż
mniej gorliwie troszczą się o interesy mu olbn:ymi c~ zysków \Viclkieg o przcm~·- .
sr,a". Biorąc, jak to się mówi, ąsumpt z nazwiswych bezpp średnich kontrahentó w - ban- słu. ·
$1;;.ci francuskiego ministra go&podarki narodokierów i przemysłowców z londyńskiego CiProgram Crippsa poleg a m. inn. na zawej i finansów Mayera (.Rene), kalamburzysta
ty.
przestaniu budov.r:nict wa przemysłowego i
aas~ego dodatku „Wesoły Głos" określił obecJeden z przewodniczących Zrzeszenia mieszkaniowego, co prowadzi bezpośrednie>
gq_ sytuację we Francji krótko i węzłowato jako
Przemysłowców Brytyjskich N orman Kep- do wzrostu bezrobocia. Wła ś<:i.e t o bczrobo.„Vis Mayer. Kalambur to, ja•k się okazuje,
ping oznajmił niedawno publicznie w N~w- c!e stanowi jeden z głównych cl~ocici.i: nir
tr.afny i na czasie ,gdyż rząd Schumana znajduCastle,
że „po1ityka rządu Labour Party po~ u:;awnio11ych, punktów progr::,mu .,Falk i r
je się akurat pod znakiem planu Mayera.
krywa się obecnie pod wielóma względami z kryzysem" i Zrzeszenie przemysłow ców br~'.
_ Cóż takiego projektuje utalentowany minipolityką Zrzeszenia Przemysłowców Bry- tyjskich i ministrowie labourzystowscy li:tlet francuskich finansów? Ano, rzecz mądrą tutyjskich",
.
.
.
czą wyraźnie na to, ze głód i bezrohod~
dd~ż
pożyteczną:
uzdrowienie gospodarcze
Wytyc~nymi reahzowi;.:ie~o obe~me p:o- zmuszą robotnik ów do podjęcia pracy v.·
F-1@cji . Cel, oczywiście, chwalebny, tylko, że
g.ramu Cripp~a są,: 1) zmzeme po~10mu zy- tych załeziach przenn.•słu, które om ii ;~j:>
środki do jego urzeczywistnieni·a są - ja·k by
- Poziom
może się cwwe.
g o angie1s k ieh mas _ro b.o t·nicz:ych · - Ilrł clot.vchczas
·~ • ze względu na niskie zar obki '
. życiowy w An~lii
~
!u powiedzieć - ciut, ciut nie tego i w ogóle obniżyć„, Być
może ~muszeni będziemy pod
t
d
B
2)
cllablo C1ryginalne:
wiedzieć naszym go'rn1'kom i· metalowcom, zgo me z. cy. owaną zapow:e z1ą . evma:
citikie warunki pracy.
pozostawieme w stame menaruszonym ol- ·
,.
·
·
, ·
- Przede wszystkim - oświadcro monsieur że nie będziemy w stanie dać im tego, cze- brzymich wojennych i powojennych zysków cl·. W1el~: -~rytama ~u~ _zn~i~ ~'.':~~icz~ ~ 1 ~
Mayer - należy podni eść cenę węgla, następ go się spodziewają. że nie będziemy w sta- wielkich przemysłowców angielskich.
~ .t~k m„k1c~ nor:r!' ~yw n~.:iCl~'~'.; 1 J~k ~
nje, - podrożyć artykuły przemysłowe, wresznie da im mieszkań, w 'których chcieliby
Wbrew wyraźnym i zdecydowanym żą- 1~-:cme. w, la.a~].~ .~o.1ny _:,11,~-~~- „~ ,~;~
eię wprowadzić haussę na elektryczność,
zamieszkać, nie możemy dać im innych rze- daniom olbrzymiej większości narodu an- ~Jonowan) ' ob,.~ . .ue . n a
Lh l wyc. c.. . ~·.gaz, transport etc. Że wzrosną przy tym koszty
gielskiego - budżet wojskowy i liczebność zarówno chleb, Jak l karto. le.
ufozymania? f.rudno, niech wzrastają. Ze o 40 cz:;:, które chcielibyśmy im dać.
- Mimo to nie cofniemy się (cytujemy sił zbrojnych Wielkiej Brytanii uległy miWojenne normy tłuszczów .i mie...,a •t.->1procell.t? Być może, ale cóż zrobić, bez tego nie
z
miesięcznika
'
.,Labour
Montsly"),
11imalnym
t
ylko
redukcjom.
W
t~n
sposób
da.tnie
zmniejszono. Dość ;vspomnie ć . ~~i:: t:-·
ma uzdrowienia gospodarki...
-------·
~
-----------------....;.-----~----w-~
godniówa
' norma bekonu wynosi oc ec.:1; '
Monsieur Mayer obmyśla jeszcze in.ne Mod28.~ grama. Nawet takie pismo bm::n<izyj
kl „sanacyjne". Wzrost kosztów i1tnymcmia
ne jak „News Chronicle" stwierdza. że r orpołoży na obie i-Opatki robotników irancus'kkh,
my obecne nie wystarcz a ją dla podtr zymaotóż „w drugim etapie" dobrze byłoby jeszcze
n ia zdrowia narodu.
zrujnować iran=kiego chłopa. Wystarczy w
Ludność pracująca dotkl iv;ia. odczuw~
tym celu obrócić pożyczkę ame.rykańską na
przemyśle
zakap żywności„. w Ameryce. Konkurencja,
również ostatnie podniesienie t aryfy o pł ~'
nieprawdaż, rogxanicma to czysty pożytek dla
Dość duża ilość fabryk konfekcyjnych wy- znaniu (102,7 proc.), Ośrodek Nr 3 w Kaliszu n a kolejach, w tramwajr ch. autohuscich '
rodzimeg-0 rolnictw.a
konała plan roczny w przeciągu niespełna 11 (116,4 proc.), Ośrodek Nr 1 w Krakowie (103.8 n'etro. Podwyżka pod at k ów pn śrc dni<'l1
pziwi Was, czytelnicy, laki plan~ Mnie miesięcy.
proc.), Ośrodek Nr 2 w Bytomiu (107 proc.), F a ce 1~ w pow11żnym st opniu zmniejszyła r:--fl'
hle dziwi. Wiadomo: jaki pan v.;- taki plan.
bryka KonfekcJ' i w Trzebini (100,6 proc.), O- ną wa rtość zarobków.
· 'ak
sh
I tak Ośrodek Nr 1 w Łodzi wykonał d. 20
pan M ayer po d-Ob me 1
parr c uman „zwąśrodek Nr 1 w Bydgoszczy (100,2 proc.) i 0Poseł komunistyczny Piratin stwi~ rc1z; 1
hali się" przecież '11.iedaw•n o osobiście '2 panem listopada plan roczny ,,.: 110 proc., a Ośrodek
w
fabie
Gmin, że ma on wszystkie k n te;11"
Dullesem z USA. Sp&tkanie to widać napełni- Nr 2 w 104 proc.
środek Nr 1 we Wrocławiu (115 ,5 proc.) .
Ofiarna praca 30 tysięcznej rzeszy praco- pudst awy, ażeby wątpi ć w słusz ność n 01it·- lo klz taką krzepą, iż lekce sobie ważą moc ludu. francuskiego. A szkoda. Niedawno bowiem
Z innych zakładów wyróżniły się: Ośrod.ek wników prżemysłu konfekcyjn. przysporzyła k i finansowe j rządu: .„„jeśli t a p nl it,- 1~ ·1
,,bitwa 0 strajk" udowodniła, iż jest to siła Nr 5 w Zgienu (102,3 proc.), Ośrodek Nr 1 krajowi miliony dodatkowych sztuk bielizny, j es t dobrą dla londyńskiego City, t o jest
oua zła dla klasy robotniczej".
poważna.
E. Tam.
w Poznaniu. (102,8 próc.), Ośrodek Nr 2 w Po- płas zczy , mundurów, i garniturów.
I.~· l'.!ł :in 11:1 « 1 :11:. m n11'l ~ll'.tnrm1 1 u~~llłl•li'l''l " l '.'ll'l lll l~lli'l lll::i: ' l l;ll l l, l ~l!' l 1i M' :l" l 'lill •llili111'1"m.1 1"l!IJIlióM !'l:111:1w:11M · I·
„, I I I M I 1..1"111:;1'11 U il'lll:l.'1111'11!1"1"111H lll:ll1ill1I' ł i! l'll l l"li'FI ll"hl:lllil"l"l''.I ,.„1·1 11.l"I I I li I 11 11 11:1 I I 'li. liI "'"" li
O czywiście, że to co odpowia d2 TJ] Hnom
'\Vall Street, co jest dobrze witane prze:>: C'i
ty - to musi godzić - i rzecz ywiś cie godzi
w interesy robotników an gielskich.
sala jednego z najelegantszych hoteli Londynu - „Savoy". Wystawny bankiet, na którym rolę gospodarzy pełnią przybysze zza oceanu, członkowie „Legionu amerykańskiego". Jest' to na pół faszystowska organizacja, złożona w więks:iości z byłych ofic~rów, kombatantów
wielkiej wojny, organizacja, która dziś stanowi bezpośredni instrument militarystów
i imperialistów USA. Honorowym gościem
na bankiecie jest minister spraw zagranicznycłl Wielkiej Brytanii, mr. Bevin. Przemówienie jego jest transmitowane przez wszystkie rozgłośnie amerykańskie.
- Nie zawiedziemy waszego zaufania zaklina się Bevin. Słowa jego zwrócone są
O(;zywiście nie dó robotników amerykańskich, lecz dó możnych „nowego świ?-ta":
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Wykonanie
pla1
w
konfekcyjnym

:
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w
u robotników P. Z. P. B. w Rudzie

P~zemysł

to była wizyta. Dotyohczas włók·
niarze z:na.'li najdepszego gó'l'ID.ika, tow. Pstr<0wskiego, z OJpowiadań delegatów no .i rie zdjęć w
prąsie. Nagle zjawia >Się w5ród nich 'i !Prpslymi, me ,gazeitowymi" słowami rozmawia :z włók
Ory,gLnaJną.

niaazami.

·Tow. Pstro.w.ski
tkaC'l;~, prządek

Av ltoiW1fl'
•

;i:

Z

walczy o

':w wykończaa·ni.

goto·

• Robofuicy PZPB w Rudzie Paibiankkiej po·
mali tow. Pstrowskiego zanim się jeszcze
przedstawił „ O to ten najl~szy górnik w PoliCe".
,,Już lnie najl~pszy - ·tłumaczy to.w. Pstrow·
ski włókniarzom - pobili mnie. Już 6ą tacy
gómi.cy, k!tó.rzy prześcign~H mnie - chociaż
ja wy.ra:biam 358· pro~emt" . .
.
„Czy bardzo gniewacie się na tych, iktórzy
ie z nimi - wy ozarny węgiel ":'ydobyw~- s:p.ot,kanie . z tow. Pst~ow~kin;i" - powi edzi ały
Was iprześcignęli?" - a:zuca 'kotoś pytanie.
dla nas, a my dla Was tkamy płotno - nie mi na pozegname włokmark1.
· ;,Ja bym si ę mia~ gniewać? oburza się cie
zawiedziemy".
Wi erzę, że zapamiętaj ą.
Spo t!k anie b yło
to<w. iPst:rowi;ik.i. Gdybym się l!lie iwstydził,
„Zai:pamiętamy krótkie
i nieSi]Jodziewane I serdeczne i pouczające.
B. Bealus.
wycałowałbym te.go górntka, który mnie prze~clgnął.
To . nie jest gra o k!l'rtę to gra o

tv:

mocn~ Polskę Ludową".
Tow. Pstrowski o~owiarla

wiókn'iairzom, w jaki sposób

przodownikom wy-

osiągnął 1.wą

50ką normę, dodaijąc 'Z uzasaidnioną dumą,
że
iw górnictwie do trzech
tysięcy, wyrabiających od 150-180 iprocenlf: jest już dwudzie&totysięozna a:miia.
Aile i włóknial'ld rz .PZPB dawi!l. ,.Horak" miaty '6i~ czym pochwa~ić. Tow. Zenobia Sa•w idrn

„Pstrowskich" jest i~

opowiada górnikowi - fow. Pstrowskiemu - w
ja:Iti to S'POSób ona pierwsza przeszła na osiem
krosien. „A Jteil'az, to tak samo, jak u 'Wa!S, górruków, zja'Wiają się i mai. Praca na ośmiu krosna<;.h jest cię"żka, 'jednakże już obecnie pracuje
piętnastu tkaczy, a od .przys#ego tygodnia bę
dzie dwadzieścia siedem ósemek".
• Tow. Sta,nisława Lipińska - iP.l"U\dka, która
liczy już 63 lata tz czego 50 spędziła iprzy war-

sztacie) o;powlada tow. P.sbro1W1Skiemu o swojej
pracy. Opowiada z młodzieńczą werwą: - „To
nie tylko o siły chodzi - tłumaczy swoje sulli::cesy itorw. Staillislawa Lipiń:Ska - iprzede wszy·
stkim o ipilno-ść, chęć do !Pracy, 7lro7JUrnienie.
() ~t jllii: pracuję - a!le IPOSta:raim się, ile sił
starczy, pr.acować do ikońca".
Za'l'ował tiow. Pstrowski, że z 1
ti!lk małą gromadką włók.niariz.y ;rozmaiwia, ale wizyta była
przwaJCikowa - jak wiadomo, toiw. PstrOIWtilki
wyk-orzyistał swój urlop, by odwiedzie syna w~dzi.

Gru[>a o.beonych przodowniczek
(prządki
i Ma:ria Llpińsika, Wanda Ge>ściili;łiń
Ską, Stanisława ,!Nowicka, Weronika K:owalsk i tkaczl.>a Zenobia Sa1wioka) o;ra't sekreita_rr:p; lcomHetów .fabryczny~ P~ i. PPS'. tow~.
rzysze Gel1IJlćWcillc i 1Kędz1eLr1Sk1, zeg.na~ąc &ię
~ ,tow~Psitrowskim, kró'tko mu oświad~yli: '#ozdrówcie gómik6w i pawiedzcie im !Wł llQ.•
Stanisława

ypi

JinJ~ij, Ze· pC141?i~tamy

O WSIJ.ÓfZOil!:(lllh}/C

Dierwszeńst wo

We współza wodnictwie tkaczy pr~cujący ch
na dwóch krosnach kortowych w PZPW Nr Z
pierw~ze miejsca :.>:ajęli: Stefan Pr~del i151,5
proc.), Wacław Linezhiski (151,1 proc.), i Stanisław Zieliński (1455 proc.).

uwagą obserwuje pracę
ciekawością ogląda

wełniany

Słowa

ZasadJllczo nle jesteśmy
przeciwnikami
używania dyplomatycznego języka.
Godzimy
się z faktem jęgo istnienia, u·względniając, że
w szkole starej dyplomacji zachodniej słowo

I

bez

-slusznje cz ylllił,

W PZPW Nr 36 uzyskał Wa~law Ebel 15'1,2
proc. normy a. Stanisła:w Malinowski 146 7
•
'
'
proc. Aniela Szymkiewicz wylrnnab swe
1dzienne zadanie w 137,5 prcc.).

okrycia

nic z tego co we Francji wyczyniają np. Blum
i Moch-No ske nfe było wi adome socjalistom
polskim.
Ze zdziwieniem zapewne dowiedzieli się ze
słów Grumbacl1a socjaliści polscy o tym,
że
wodzowje S.F.1.0. o niczym innym nie myślą,
jak tyllco o„. budowie socjalizmu we Francji.
l zapewne długo i bezskutecznie głow)ć się będą nad nie zbadanymi drogami p. Bluma, litóry
do socjalizmu we Francji chce kraj swój p:owadzić poprzez ustawy antyrobotnicze,
poprzez strzelanie do robotników a la Noske,
poprzez de Gaulle'a i poprzet blok zacliodni
trustów amerykańskich. Socjaliści polscy zd::iwi.Ii się zresztą od razu i nie taili przed Grum/Jachem pytania: „Dlaczego strzelacie do robotników". Na pytanie to nie otrzyma}' odpowiedzi. W języku dyplo111atów ni~ są prze·
widziane tego rodzaju nieprzyjemne pyt;:mia.
Jedno tylko nie bardzo dyplomatyczne zdanie wyrn;: ało się Grumbachowi o tym, i_e soc·
jaliśc' francuscy tęsknią do jedności partit ro·
botniczych. I szkoda tylko wielka, że Grumbach onie poinformował socjalistów polskich
o tym, co uczynili wodzowie S.F.I.O. dla urze·
czywistnienia tej nostalgii szeregowy ch socjalistów. Informacja ta nie przysoorzyl::I wodzom S.F.1.0. popularności w obozie so cjol1s!ćw polskich ,którzy szczerą sympatią darzą
rzetelnych socjalistów ir.ancuskich. I dlatego
według
wszelkich zasad sztuki dypiomacji

„TAK" znaczy „N!E", słowo „POKÓJ" znaczy
„WOJNA" Ud.
'
Obraża nas jednak próba przeniesienia ję
zyka dyplomatycznego do mowy rob-0tników.
NA TYM GRUNCIE JESTESMY PRZYZWYCZAJĘNI DO SZCZEROSCl.
• Rozważania te nasuwają się nam na marginesie niektóryclt przemówień powitalnych,
wygroszonych na Kongresie PPS we W.rocła
wiu prze:/. przedstawicieli pewnych partii zagrani czinych.
jetJt partią poważną. PPS j est
PPS partią wielką. PPS jest partią, lttóra razem
z Jnnymi partismi wytycza drogę rozwojową
Polski. J dlatego dziwi nas co najmniej taki
stosunek da. {3lów kierowanych pod adresem,
jaki cechował przemówienia przedstawicieli
dwqch partii ~ocjalistycznych zachodu, a mianowjcie Labour Party J S.F.1 .0.
Rozumiemy, że socjaliści francuscy uwa ż
nie śledzą przebi eg. Kongresu PPS, partii socjalistycznej o poważnym bardzo znaczeniu. Ale
czy z tegQ •vypika, że należy nieszczerością
.J jawnym · faiszowaniem oc.zyiwisty.ch faktów
uczy.nić biplym c.źarne, a czarnym białe? A tak
widocznie uwa.ia reprezentant S.F.1.0., skoro
UZJ?U.ł za kon.l~c,~e z · ta~im .temperamentem
iriknmovuzć s'łJtjf!Iist(Wł po1,s<IQch O dzi'(lłalno Gfµrąbach
scl wodi,:,W św~ 1'a11til w ~eił &pos65. jd'kby Sptaw4.

W PZPW Nr 1 na czoło wysunął się K:tzimierz Woźniak (144,4 proc.). Drugie mli~js ce
zajęła Irena Karbowska (138,8 proc.).
w PZPW Nr 3 wyróżnili się: B~esfaw SD·
bala <141,6 proc.), Zygmunt Kubat (138 , ł proc.),
Stefan Bartoszewski (132 proc.). -

Wielką ostro żność wykazał równiei Grum-

c;;c 11 w informowaniu socjalis.tó·."" oals kich .,
<;,vv.c, r.tc nowisku wobec n~;;i kJllloanii 0 11 ivpolskiej w Niemczecl1, niejakit?g:J · Schum :1-

clieza, wprowadzonego do

międ ~ ynoror:Iow r !J O

rnda.„ socjalistycznego prv:z te:;roi Gn.;;nt.a c,h2 Ostrożność ta była
pe' ni usprnw;ec/' :·
wiana z punktu widzenia szt ·i :;:i dyz;in r.? a c n.
l'udobną zresztą ostroż•J.~ :5 wy kuwł ;2 q'l .
kolega z obozu tzw. ,,trzeci.zj sUy ·, p rzed~t,
wic!iel Labour Party, Den;s T-!caicy , iit:iry
wbrew t :;•·w ce. mówił i mówi 0 n a.szv~h 7 : .
miach Odzyskanych jego wódz Bevi n uwn:"<J.
że Labour Party i PPS dąży do tego sa 11 wqo
celu.
Dziwnie brzmiały te słowa IV u s!acl1 przcrtstawiciela partii, urządzającej cwa cy1ru~ iUZ)jęcie na rzecz Schumachera, partii w pelni cJ
powiedzialnej za politykę rządu bryty JSfiif'cfO
A polityka rządu brytyjskiego w sto8,mli:u do
Niemiec - to utrzymanie w miastach brytyj·
~ki.ej str~fy okupac~jnej armJ_i hit!erowsl;iej,

w

cw~czone1

w gotowosci do boJu przllz brytyj-

skich oficerów. Polityka rządu bry ty j ski eg o
do nas to systematyczne popieranie n a tcr er:!e
Wielkiej Brytanii polskich grup reakcy inycJ-i,
wrogów demokracji polskiej, <I więc ; wro gr>w
PPS. Zgromadzeni na W.roclawskim Konar:.-~ie
z widocznym braki em zaufania przyjn:'cirnll
nieszczere słowa Deni sa Healeya.
Dyplomatyczne fraz esy, zdania bez po kry·
wzemilczając tę cia 11ie znC\[_dują !llrozumienia ani wiary u soc·
:YaJisti5w oolskich.

St-r....
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Nr. 345

J

na.flep szych

C'-5~Y cho„ne~~ t~sta m11
.„
1
Ko u ikat Kttmisji C~m1ike ."feł m. ltdzi
Na podstawie rozponądzenia Ministra Prze
i Handlu z nia 11. 8. 47 r. w sprawie
ustalania w obrotach handlowych hurtowych
i detalicznych dopuszczalnej wysokości zysku brutto (Dz. U. R. P. Nr 61, poz. 347 z
1947 r.), Biuro Cen ustaliło z dniem 15 grudnia 1947 r. w obrocie handlowym hurtowym i
detalicznym
choinkami,
rozpr:iwadzanymi
przez Spółdzielnie Eksploatacji Użvtków Leś.
I nych „Las'" w Warszawie, następujące dopu1szczalne wysokości zys:Cu brutto.
W hurcie, 'loco wagpn stacji w Warszawie i Lodzi 250 ,eroc. ceny choinki loco .las
na pniu.
W detalu, loco punkt sprzedaży w mieście
40 proc ceny hurtowej choinkl.
· W związku 7 powyższą• wysokośdą zy.
sków brutto, przyjmując cenę zł. 50, podaną
przez Ministerstwo Leśni-::twa w piśmie z dn.
5. 12. 1947 r. Zn. sp:. I/PG-621/12, cena t szt.
przeciętnej choinki loco wagon stacji Kolejowej w Warszawie i Łodzi nie powinna prze
kroczyć d. 175 (stos1edemdziesiąt pięć) i odpowiednio:
W krakowie zł. 170, w Olsztynie zł. 140,
w Toruniu zł. 140, w Radomiu zł. 170, w BiaL
łymstoku zł. 125, w Rzeszowie zł. 140.
Wymienione wyżej zyski brutto ob~jmują
wszystkie koszty handlowe i obowiązują
wszystkie punkty sprzedaży hurtowej i detalicznej , choinek.
Z-ca Przewodniczącego
(-) Józef Ambroziak· '
mysłu

MAJSTER STANISŁAW CZEKALSKI
Zespół tow. CzE'kalskiego, członka PPS·u.
wykonał 137 procent normy. ,,Ja jestem b:!r•
dzo wymagający. w stosunku do robotników,
ale z tego powodu zespół tylko korzysta ···

I

więcej zarabiają - wyjaśnia tow. CzekaJ~ld
swego powodzenia. - U mnie jest
na:prawdę dobra dyscyplina pracy.
Wszyscy
przych0dzą n.a czas
i odchodzą wtedy kiedy
trzeba, po ośmiu godzinach. \Viem,. że nielkt•.>rzy może i mają mi to za złe - ale ja to cz'!··
nię w przeświadczeniu, że to jes-t dla dob-r;
samy.eh robobni.ków, no, i .dla kraju.
MOT A CZKA MARIA KLEPCZAREK
Tow. Marria Kl~czarek jest obecnie
„uz. Beldowski
St. Czekalski
taczką. W zochstronnie uzdolniona potrafi
pracować niema.! ·na wszystkich oddzia~a.ch. Aniela Jani<lkowa, prządka na <:ztereo~ stroMoie być i prządką, i tkaciką. Jako . m~tac:z· 111ach, pracuje w zawodzie 24 lata, a liczy oka wyrabia 220 pro.cent. !'To nic wielkiego - . becnie 38 lat. Normę wy.k;onuj~ w 115 pro·
wyjaśnia nam. Trzeba tylko z zamiłowa-1 centach. Wszyscy przodownicy, którycll na·
niem i umfojętnie pracować .. To picrnrsze ·- zwiska wi<lzimy na tablicy honorowej, a prze•
zamiłowinie, pociąga za sobą z konie::zności de wszystkim dwunaistka, któn zdobyła pierw
umiejqtność, gdyż czlowiek wciqż my6Ji o lym, 1 szc miejl.<;ca "- zasłużyli na miano ~ajlepszych.
jak uobić, żeby było nailepfoj".
Ci najlepsi winni się dziehć do.świadczeniem
Ob. Janina Kolanek ,prządka, pra.cuje w za~ swej pracy, po~iągnąć _innych ~woim ent.~zj~z·
lilada-:h około 30 lat. Mo obecnie 53 lata. Je1 mem, przekonac wa.hającycll l!nę, zarazie !eh
norma wykopa.nia wynosi 1§1 procent! Ob. swoim entuzjazmem.
B.

przyczynę

m'>-

Paris-fwowe :za.klady Pnemyslu B:iwelniane·
go Nr 8 w li5topadz!e planu nie v:ykonały.
O przyczynach na'P'.szciny w na·stępnym arty·
!tule. Dt:i.sfaj podajemy przei-downików zakhdów, którzy są wzorem dla' cukj za!ogi. Jem
za ich prŻy.k!adem p6jdą inni robotnicy, n<:.·
pewno w grudniu plan bę<lzie ·wykonany.
N<1 pięknie wy1kbnanej tablicy h:morowej ·
figuru je trzydzieścit. 5ześć nazwisk przodowników. Sąd W-spó!zawc:bichva oa swojej naradz:e zawyrokował, że to oni Eą najlepsi
wśród wszy3tkich przodowników.
Rzeczywi·
ście, norma wykonania tycll 36-ciu wyn~i od
120 procent do 220 :procent. Dwana.śde O'Sób
z trzydzieściu sześciu otrzyma I na9rodę. Są
to: ob. ob.: Anna Dzikowska (ciągarka) - 172
proc., Janina Kalane[( (wrzeciona grube) 181,5 proce-nt, Stefania Pawlak (wrzecfona średnie) - 160,5 proc., Aniela Janiak (prządka na
czterech stronach) - 175 proc.~ Ma.na Pytlcw·
ska (prządka) 167 proc., Maria Patlerslca
(dubiarka)
230 procent, Feliks CzekaMd
[majsler obrączkowy) 1 150 proc., Kazimierz
Beldowski (tkacz) 197 procent, Stanisfow

=-
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Karty o

Zarządzeniem Ministra Aprowizacji

od stycznia. 1948 r.

25 nionych w urzędach, instytu~jach, przcds 1 ę·.
listopada rb. wprowadzone będą z qiniem 1-qo b.or~lwach lub zakładach, ob1ętych umowami
Mynnia 1948 r. na całym terenie kraju korty zbiorowymi ,prze1vidującym deputaty węg!.?opalowe.
·
we.
,
Karty opalowe w zasadzie przysługują osoKarty opałowe będq wydaw'Clne na tycn saI bom, uprawnionym do kart zaopatrzenia l $2.Cj mych zasadach, co karty zaopatrzenia. Za
kategorii za wyjątkiem · pracowników, z:il!ud- podstawę służy karta wymienna wyd:ina w
i

I

j

,„ ,_

' ™ " 4 '"""'="'""""•=

•

W dniu

wczora1szym

Okręgowego w

Prokura lura

I

Wasilewski (krochm.)
czarek (mota.czka) da (kop~arka) - 220
~ki (majster krosien)

- 145 proc„ Marla K1ep
220 proc., Leoltadia Siuproc., Stanisław Czek'.11- 135 procent.

NAJLEPSI Z PZPB Nr 8
najlepszych - pr.zodownicy, opowiadają o swojej pracy.
Tow. Kazimierz
Bełdowski członek PPR-u, pracuje 111a 2-ch
szerokich i dwóch półszerolkkh krosnach wykonuje 197 prac. normy. Na pytanie, w jaki to sposób zdobywa taki wysoki procent i
pierwszy gatU!Ilek. jaikości, odpowiada ohytrze:
Najlepsi

„Ano

musi

mieć

swoją „smykalkę".

Przede V."Says!kim potrzebna jest d0obra wola.
27 lat w przemy.śle (liczy obecnie
45 lat) i maom doświadczenie. Bardzo wie.le
pomaga mi moja samodzielność. Jestem i;tiemal niezależny od maj.sira, maszynę sd.m potrafię zreperować
przeto mam mniejszy
procent postojów. Każdy· tkacz, młody czy
stary, powinien zrobić najwięk·szy wysiqek i
zdo'bywać dailsze ikwalifikiacje w swym zawodzie.
Ale same ikwalifilrncje n.ie ·wystarczają.
Pilnuję
swojei rolbo1ty, jak oka w głowie.
Przy<lhodzę !kilka minut
przed moją zmianą,
osiem go.dzin rzetelnie [pracuję. Wszystk::>
mam pi:zygotowane - ka:żda potrzebna rzecz
pod ręką. Grunt - to p.odcz&s pracy nie gapić się, nie myśleć o inllych s.prawaich".

Pracuję j.uż

Ostateczny term·n refestrac;i
zatła~ ·w

rze

łeś!n:czyclt

-

W dniu W gr,tdnia upływa ostateczny termin rejestracji warsztatów rzemieślniczych.
Termin ten nie ze tanie w żadnym wypadku
ptzedłużony.

Oto
ca

się

•

~~

.

I

zwra-

sposób załatWiettia: petent
do właściwego Urzędu Skarbowego,

składa odpowiednią opłatę,
świadczeniem Urzędu

a następnie z

za-

Skarbowego oraz kartą rejestracyjną
zgłasza się
do właściwego
Cechu -;- w Łodzi, a w powiecie - do wła
ściwego Powiatowego Zv,,riązku Cechów Rzemieślniczych
i tam WYI'elnia odpowiednie
rlruki i otrzymuje, potwierdzenie obioru.
Niedopełnienie
obowiązku rejestracji w
~P.rminie przewidzianym podlega karze aresz·;u do 3 miesięcy
gtZyWny do 500.000 zl.
albo jednej z -yeh kar. Przy tym jednocześ
nie ze skazanfem. władza orzekająca zarzą
.izi całkowite wstrzymanie ruchu warsztatu
rzemieślniczego do _czasv "Dełnienia obowiązku re:iestraciL
·

„

PZPB w Rudzie ·.Pabianickiej
tkac:_zek obsłngująqch 1>? osiem
kr6sfon naJlepsze rezultaty os~ęły:
pionierka. pracy na „ósemkach" - Zenobia Sawicka. (170,3 proc.) i Irena Ziółkowska (16~,2 proc.}. Na ,,szóstkach"
najlepsze rezultaty osiągnęły: Józefa
Sądkiewicz (158,3 proc.) i Stanisława
Baranowska (152 proc.).
W PZPB Nr 1 wśród tkaczy pracujących na sześciu krosnach najlepsze re
zultaty osiągnął Stefan Pałczyński (176,1
proc.), Następne miejsca zajęły: Genowefa Korzeniowska (170,9 proc.). Marla
Pyziak (166,3 proc.}, Bronisława Gołygowska (158,2 proc.) i Kazimiera Domańska (157,1 proc.).
Na „czwórkach"
pierwsze miejs~a zdobyły: Władysława
Woźniak (155,4 proc.) I Józefa Jóźwiak
(144,5 p;:e<:.).
We współzawodnictwie zespoioWYm
wYPrzedrlł Skonka (139,9 proc.) .Jabłoi1skiego ·(119,8 proc.} a Kibler (106,4 proc.)
Engla (lOł,3 proc.).
•
W

wśród.

W

Osobom uprawnionym do kart opalowych,
a posiadającym centralne ogrzewanie, przysługują karty opalowe kat. A, choćby ."obie·
~~!iij~~zinne karty zaopatrzenia dla cz1onk6w
Kobielom zamężnym, uprawnionym do kar~

że na terenie naszego miasta przebywa były
11.adkomfsarz granatowej policji i nac:~clnik
Urz«i:du Sle czego z czasów sanacji - Słanisław Weyer. Na poc;_ątku okupacii zgłnsił on
s-y,-oją przynależność do na.rodowości niemiec
kiej i współpracował z Krim\nal rolizel
(Kripo}. Wykazywał vr czasie okupacji wielką
gorliwość
pracy dla Niemców. Niedlugo
przed wojną został przeniesiony przez wła· dzmach 11-13.

·l\

I

przędzalni cienko-przędnej wy-

różniły się: Bronisława

pracownika. Pra''"' dn
kart zaopatrzenia z tytułu pracy przy!luguje
po przepracowaniu w danym zakładzie przynajmniej 1 miesiąca J 15 dni. Należy dodał,
że osobom, uprawnionym do tych kart, a nie
pobierającym rodzinne,j karty zaopatr.tenia,
wydawane będą karty opalowe kat .•4, !! oso·
bom, pobierającym karty zaopatrzeni-O dia
swej rodziny, karty opalowe kat. B.

\.VczoraJ. prokurator Lewiński zarządził opalowych i pobierającym rodzinne karty zaaresztowanie Weyera 1 "Skierował sprawę do opatrzenia dla członków rodziny, mogą by~
dochodzenia, celem sprawdzenia .. :ią_żących wydawane karty opalowe kat. B tylko pod
na nim oskari:-2ń z o.uesu okupac31 mem1ec- warunkiem każdorazowego zlożenia d;voc!ów,
kiej.
.
.
ie mąż jest zatrudniony w zakładzie prr..cy,
1
. ~lszy:c1" kturzy posiadają fak~el(olwlek ł nie uprawnionym do kart zaopatrzenia ka.t. 1,
w1zdomosc1, dotyczą.ce. lVeyera, • z"Wlil!lzcza_ z\ albo jest niezdolny do ·pracy lub też 1ie za·
okresu o ·v~ac}l, winru zgłosić si.~ do proku- i mieszku je łącznie . ze swoją toną. w p•nns:aTa~o1a, Plac Dl\browskiego 5, pokoJ 25 1 w go ł) lych wypadkach wyżej wymienionym .1(,-,bie·

'1!

człowiek

dla

weJer
ar
l
O Om
na. aresztowany
I~

l miejscu . zamieszkania

Sądu dz~ sanacyjne na emeryturę.

Łodzi otrzymała wiad~mość:

I

Aniela Janiak

I

t;J

Switonia.k H.'17,5
proc.), Maria Dubis (1'71,8 proc.) i Zofia Kotlarek (160,3. proc.),
·
W PZPB Nr 2 w przędzalni uzyskala Janina Mucha (cztery str.) - 135,S
proc„ a Stefania Fandrych (łny sirony) - lłS.8 proc. W tkalni (,,szóstki")
pierwS%e miejsce zajął Bronisław ' ciuła
(123,6 proc.), a dr'Ul:ie Irena Drzewiecka
(118,1 proc.). Na "czwórkach" o(lzlmmiyły się: Irena Kucharska (138,3 proc.)
i Melania Siwińska 135,l proc.).
W PZPB Nr 4 w pn:ędZa!ni (tr:ey
strony) czołowe miejslllł uzyskały: Julia
Tomala 060,7 proc.) i Helena Leśniak
(152,5 proc.), a w tkalni („ósemki autom.''): Józefa Wróbel (153 proc.). •
W PZl'B Nr 6 w pnędzalni rekordzistą okaząla się Anna Zielióska
(164,~ proc.).
Następne 'miejsca ujęły:

Genowefa Olejniczak (US proc.), Szydłowska Stanisława (143,6 proc.} i'"_ He:
lena Ja~elska (143,6 ·proc.). W tkalm
WYSllllął się na czoło
„~ szÓlłtkach''
Stanisław Andrzeje ·ski (160,5 proc). Na
„czwórkach" uzyskała Leokadia Gnio·
tek 150 proc. normy.
We współzawodnictwie zespołowym
wyprzedził maj.ster
Bogdański · (138.l
proc.) Grzelaka (137,8 proc.), a Mańkut
(136,3 pr-0e.) Pacholaka (133,2 proc.).
W PZPB Nr. 7 wYróżnily się w 1>f%ę·
dzalni (780 wrzecion) Maria Wit1lła (160
proc.), Maria Woźniak (153,7 proc.), a
w tkalni (c:itery krosna) Maria Grembowska 0:5'\ 2 proc.) i Adela lllrówka
(156 proc.).
W PZPB Nr 9 w przędzalni (trzy
strony) uzyskały Joanna Witmak (169,Z
proc.), Zofia Kulczyńska (146 tmlc.), a
Helęna Pawłowska

(144

pr~.)

W tka!ni

(,,szóstki") pierwsze miejsce gjęła Te.odozja Dzię.cjelska. (157,1 ,Proc.}, a drugie Feliks;\ Pakulska (151,6 proe.J.
W PZPB Nr 14 wyrÓ'mily się: ZhDno
wladzka Sła.nisława, (lG0,3 proc.). wa:.
Ientyna Zentkowska (159 proc.) i Maria
Szymkiewicz (14(} pi'oc.),
W PZPB Nr 16 w przęd:iiałni (800
wneeion) wykonały swe zadani.a: .Janina Kordas w 162 proc„ .Jadwiga Majchrowicz w 160 proc„ a Maria Lesniak
w 159 proc.
W PZPB Nr l'1 uzyskał łls:acz Stsnł
sław Urbani&k 140,.3 proc. a. pn:ąclka
Stanisława Kapczyńska 159 proe. normy.

W PZPB w Pabianicach odznaesyb
w przędzalni: M11ri& Malinowska
(lMl proc.}, i Janina Remba (HS,9 proo.},
a w tkalni „czwórki": Helena Swiątek
(171 proc..), Stanislaw Bu.inowies (167,ł
proc.) i Anna Paruszewska (156,6 orne.).
Sabina · ZYeb obsługując sześć krcsien
wykonała swoją normę w 164,f proc.

się

'

tom zameżny{l! przysługują karty opll::>we kot.
A.
Karty opalowe wydawane będą kwartalnie
na poszczególne k'.yarlaly kalendarzowe. Karty za 1-szy kwartał r. 1948 będą wydawane
i :.=iqcu styczniu~:........=••;..:,,..__...,._ _ __
1
1

Tekstylia na k rtki 9
S rze

~ż

r01p1cz na

~·\'! r

rm

Zarząd

Miejski w Łodzi - Wydział Aprowizacji - podaje do wicido~ości posiada~om •
kart odzieżowych „U", źe z dniem i8. 12. .ł7 r.
rozpocznie się SPRZEDAŻ ART. TEKSTYLNYCH ZA li i III KWARTAŁ 1947 ROK.
WszJ$Cy posiaflacze kart "U" winni się
tego sklepu w kfórym ' karty swe
upizednio zarejestrowali t. j. w Punkcie Rm1 rlzlelc.zym: Powszechna Spółdzielnia Spoiyw1ców ul. Barlickiego nr. 1 (Zielony Rynek) i
Spółdzielnia Pracowników Miejskich ul Pioirkowska 130.
zgłosić do

I

Przy

zakupie

kaidy

konsument winien
„U" w Ćelu wy-

przedstawić karty odzieżowe
cięcia odno~ycb odcinków.

Prawo do nabycia arl. bawełnianych za Il
w pełnej ilości 55 punktów
kart „U" za przepracowane
pełne miesiące:
kwiecień, maj i cze::wiec

kwartał 1947 mk
mają posiadacze

1947

r.

Pozosta:11 kon!}umenct wig na!r>ttpującego
klucza roi.dzfokzego.
Posiadacze karły „U" za m-c kwiecień 19
punktów.
Posiadacze karty ,,U" za m·c maj 19 punk:

tów.

m..c

Posiadacze . karty „U" za
czerwiec 18
pW1któw.
Prawo do nabycia art. bawełnianych l dzie
WiillSk.lcb za ffi kwartał 1947 roku W pełne}
ilości 46 punktów mają posiadacze karl „U"
i:a 'prz.epra~<nvane peme miesiące lipiec, sierpień 1. wnes!eń 1H7 roku, pozostali zaś l'!:on·
s11mencl wig następującego klucza rozd.:iel·
czego.
POsiadacze karty ,,.U" za m-c lipiec· 18 pkt.
- co równa się I parz~ pońaoc:a jedwa:bn. i
2 mtr. tkaniny bawełn. sukien. ·o s2:er. 0,70
mtr. Posiada.cze· karty ,,U" za m-c sierpjeń
1• pkt. - co równa się 2 mtr. tkaniny baweł.
sukien. 0 szer 0,1łl m. PosiadaC'Ze karty; „U"
za m-c wrzesień 14 pkt. - co równa 'lię 2
mtr. t!caniny bawem. sukien. o szer 0,70. mtr.
Zamacza się również. ze za I mtr. tkauin1
bawełnianej o szerokośei 0,'10 mir. wymaga.

ne jest 7 punktów, 0,80 mlr. - 8 pkt. itd. na
ledq. pil1"ę pończoch jedwabnr<:h 4 mmJrtar.

''
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Kronika Kalisza
środa, 17 grudnia 1947 r.
Dziś: Pelagii

I

•

ek·

tiul i fir

i

i Łazarza.

Str. 5

K1

Zjednoczone Państwowe Fabryki Tiulu, Fi-' w następnym 600 ty!'ięcy, w bieżącym '"' zakładów dziewiarskich, maszyny ni:. idą n~

I

Te~efony
! ranek i Koronek w Kaliszu przyjęły po wyzwo 800 tysięcy m. kwadr.
I ~marach lecz na sproszkowanym granme, kto
leniu jedną z. naj~ie.kszych w Polsce ~r.'..'watMimo. że fabryka pracuje na jedną zmia- r~m u~ta''.'i.cznie. mu7zą rl.być po~YJ?Y'N~n~. ~o=
Komenda MO 16-62.
MieJskje Pogotowie Ratunkowe i Straż ną fabrykę tiulu i firanek. Przeds1.~b ro':'t'.wo, nę; posiadając 0 połowę mniejszy per<'•mf'l. pro i bmy'. czyli płaskie, .o.uą";1e szpu!-k1 ,na.''ll'lJ'lJą
z~stało. gosporlarczo zde;vastowane .przez Niem dukcja jest większa. ani_?eli przy dwóch :miia- . ce c.1emutk1e.' ledwie. g_oiyn~ .o~tem ~td~czr.;~
Pożarna 21-77
cow, :i1e przeprowadzaJących swon:n z•YYCZ<J- nach przed wojną.
.
mtlu. Jedwa\:n~. To tez robot:;ic) · s~ czar m, m .
Informacja Pocztowa - 12· Jl
1
•
jem żat1nych inwe~tycji.
. ,
t l d t . h
, czym m1eszkancy podzwrotnrn:owq Afryki. Pył
15
0
Inform. kolej. i biuro podróży „Orbts" .
. . ·
·
.
Uruchorruon:J1ch zos ao.
y.c czas_ .ma- «rafitow
osiadający w p1·zewodach oddeNatyc1:m1ast po przepędzenrn wrog:t, ro- szyn SiedPm tkaiącvch frrank1 od 6 1 poł do "'
Y'. ,
·l •
} .
h ··
·11
tel. 12-95.
·
kt'
.
·
· · ·
··
· . ·. ·
.
.
chowych. i. pmcac1
.uJe suc, osc garc a
1i b o t mey,
orzy w k.ly!.yc.znym
momenc1e
t•- 11 meh·ów szerokQsc1 oraz osiem z ktorvch .
. k ' wywo
.
·

j

· ciecz
· k'1 h't~
'
· d opusct
· ·u d o . :m1sz·
I .1erowcow me

· ·
k. i •
d o 6 1. po. ł me•
1 podrazmeme
rtam.
wvchodzą tiul" szero .o:;ci 6
.
,
. .
·p
urządzeń, rozpoczęli . remont :nas.zyn, tra. Niektóre z ma:;:zyn są prawdziwymi koFabryx a wyrabia tiule w k1IB1l gatunkach,
Dziś dyżuruje apteka
mgr. Pewnie- dzięki czemu fabryka wkrótce ruszyła. w losami dochodz..1csmi do 11 metrów szerokości. od bardzo cienkich jedwabnych do grubszych
kiego, Piac 11 Listopada 4.
I pierwszym roku po wyzwoleniu wyproduko- 'Praca w tiularni i firankarni jest bar- i praktyczniejszych bawełnianych.
: wano 150 tysięcy m. kwadr. tiulu i firanek- dzo niezdrowa. W prżeciwieństwie do innych
Bar~ziej urozmaicony, zwłaszcza pDd wzglę
Teatr Mie1s1c~
dem wzorów, jest dział firankarski - \'l'JW środę dnia 17 bm. teatr nieczynny z popuszczający firanki
siatkowe, deseniowe i
wodu wyjazdu do Ostrowia Wielkopolskiego
na gościnny występ z „Domkiem trzech dziewszto~ od BO do 320 cm' szerokości. Jedną z
cząt".
odcz~wanych bolączek jest brak sznmów r;aw dniu 1 pażdziernika w Poznaniu rozpo- &ereg wybitnych psdagogów muzycznych, lerunkowych, sprowa dz~pych przed wojną z
częła działalność pierwsza w Polsce Państwo- woka1i6tów
i ka,p elmistnów, iak Ewa Ban- Anglii, a niezbędn ych do tkania wzorów. Sznu
Ki~o „~tyło~(' wyświetla :urn. pro· wa Wyższa Svkoła Operowa pod kierqwn;c. drowska-Turska, .'i.vacław Brzeziilski. Wikta.r r te rw sie obecnie czesto i nie ma możlidukcjt a!lgtelsk1e1 pt. „Spotkanie" 1 kro twem znanego kompozytora, Tadeusza Sze!1- Bregy, Jerly Garda, dr Zygmunt LatoszewsK1, Y • . ą : . .
- .
'k
gowskiego. W chwili obecnej i;zkoła prowa- . Zdzisław Górzyi1ski i inni.
·
wosc1 zastap1ema ich nowymi.
~ a. Bałt k"
• . tla film
d k „ dzi kms wstępny oraz kurs pierwszy dla 'Z'l· l
Program smoły obok lekcji S'Pievru, gry ,.
Rada Zakładowa tiularni i firankarni, na
no k , {- . Bwylistawite • " . dprod Ut kC]l awansowa.nyćh. Progr~m nauki jest t~zyle.Łni. fe>rtep!a_nowej, parmoni.i, histo~i ~uzyki :tp. czele której stoi tow. Antoni Markiewicz, naamery ans teJ ". e
anczy 1 o a e · Przy ~zkole powołano Jednoroczne mudium rlla obeJ111UJe naukę chara..~teryzaqi, Języka wło. ·
.
.
.
.
. _
Kino „~c;>LNoSc·: wyśwletla ~i~ . produkcji chórz_ystó·w· oper?wych. w_ kształce~iu przy- skiego, rYtmiki i gimna<styki . Szkoła liczy 35 1 !ezy do n::iJlepszyc~ w Ka:1szu, Ja.1\: rown:~z
francusAieJ p.t. „C1erue prze•złoscr l dodatek. szłych sp1ewakow operowych wspołprac:tJe sł'llchaczy.
caly zespół ro :botmczy. złozony z wykwahfJ11-m-1111-1111-1m-1111-1ni-1111-11u.,_111,_111~1111~1111-111•-11U!l!l9R!!łlllllłlBlill!!IJll-'!lli!l!!l!!l!!l'l!ll!~il!l!ll'!ll!!li'l'!''ll~lu1!ili!!!ll!'!!l!l~~11
kowanych fachowców. pracujących po kilka-

Dyiury aptek

.

I

czenia

Ki na

I

I

Po wiat kaliski
" Kal'1s k'1m odb y ł a się
· pou.1
W -st aros twie
prze\ ·c·dni•c.twem starosty Na6kreilfa
k'?'n!erencj~, i:.a której omówiono wy·
n11ki
n~alrnaq1
po<latlm
gmntowegQ na rok 1947. W konferencji wzięli
udział <l•eie;?;ad Gminnych Ra<l Narod0

\~~~~<l&l~~~l~~~~·
e, cz::it;trz;;.l:Cl~;;~
[ )Xllityc.znrego.
Wymiar poidatlm Wylllosil 90.048.466
t....'
·J g .059 •526 k·g w z,uu
z ło t yc h w got owce

±u. Do lO bm.

\vp!yu.ęki

84 .840 .726 zł.
~·()tówką <:o stanowi 94,2 proc. wymiaru
5.798.560 kg zboża - 64 proc. wy„
·nia1 u.
-

.

.t~~:1 k~ali~; u~~"~~gl~~r,m~realizf~
1

r

rniej.sce w województw.ie.

pod·atek arunto yI~~~ie,N~cl~:~\T:~i~v:;::~jż~~~r:c:\:i~:kz:~::~

płaci

• t aJ
1· 7 3-e
· dnego h e 1. ~
&owy wymiar 13 j<Wrn
tara, w· porówną;iiu z innymi, bardziej
urodzajnymi Pfl\Y!~tami j€6t za wvs?ki,
wobec czego obnizono go
10 kwmta
li z hektarą.
•

oo

fj,

I

neJ,

Kon ferenC)a.
· wy k.·.nał a c1}:;'
1 wa t·es
] k'·i.e
sta11owt5ko rolników po\.viatu kaliski,ego, jak ro.·\vnież godną podkreślenia pm
cę referenta podatku gruntowego i kon .

I

trolerów

społ~znych_

1·

jące towar sześciometrowej szerokości, w firan.

karni zaś Feliks Ke,idas 162,7 proc normy i
Miejski Wydział Aprowiza"ji w Kali wy odbywać się bęJzie od dnia 5-10 ~tycznia Jan Piszczorowski
•
161.7 proc, pracując.-, na.
szu zawiadamia, że karty żywnościowe zamie I 48 r. tylko dla pracowników, przyjętych do
siąc styczeń 1948 r. wydawane będą w bh,i-1 pracy po rozdziale głównym. Karty opałowe maszynach .Jackard·a, wyrabiających towar sie
rach rozdziału kart Wydział Aprowizacji od wydawane będą łącznie z kartami za miesiąc dmio i pół metrowe.i szerokości.
dnia 17-27 grudnia 1947 r. Rozdział dodatko luty 4R r.
Zjednoczone Pciństwowe Fabryki Tiulu, 1Zarząd

będące kombinatem dwóch
nddzielnych fabr: k, za t rudniające ogółem 293
praco :>łnikó v., w tym 32 umysłowych, mają
przed sobą duże możliwości rozwojowe Mpew
11.iające nie tyl,.ko calkowlte pokrycli! ry1drn
wewm:kinego, lecz tak.ie perspektywy eks·
portowe.

ranek i Koronek,

Przod· ow.n ·1 cy pracy w '" 9;, eIarniI "
1

Z

••

n1':1ra:· 111m:. 1'] illl lil l'llllOIUll!l!ll'll!ltn1111n~11:11:11 111111•1•,1111111111·1 111m1111111111:1·1111111111rn

7

lizm.

•

*

*

W dniu 15 bm. odbyło się uroczyste wrę"7.enie legitymacji stałych członkom koła PPR
·. ·,- cegielni Rypinek Nr 1. Wręczenia leg.tym'ł
ji dokonał tow. Lewandowski - instruktor
:·::1Jmitetu Miejskiego PPR. Sekretarzem kola jest tow. Andrzejc.zak J.
Tow. Lewandowski w okolicznościowym
przemówieniu szeroko omówił historię ruchu
r nbotniczego' i zadania, jakie stoja nl':"·'"d .~zI<Jn
kami naszej partii w odbudowie Państwa Polskiego.
N+U

@IP

Ceny

W

ogłoszeń

GŁOSIE

70 mm
71-120 mm
121-200 mm
201-300 mm
powyżej 300 mm

do
od
od
od

30

018792.

Nekr.
25
40
55
65
85

45

60
75
90

Wydawca: Mt"jsld
D -

Sylwester wTeatr~e Me ~skim
Ze.s.pół

artystyczny Teatru im . .Bogu·
&ławsk leg.o wspólnd,e z Komitetem Obywatelskim urząctza w osta•tni dzk~ń n:iiku
wielką r~xlutę sylwes-trową.
złoży sdię re\\ ia z udzia·
artystów teatru, szereg oryginał·
iny:eh lmprez i mnóstw,o ni1espo<lzian,ek.
za'Pewniaj ących publ:cmości wcew łe za-

Na prQigram

łem

k'°ńczenie

I

Drobne
25

zł

za wy

raz Poszuk.
pracy 15
za wyraz

zł

&larego i

p,owitan~e

Reduta, której program
stanie niebawem,
dm te.1 tru.

Rejestracja
Wszyscy lekarze, zajmujący sil: praktyką
prywatną, obowiązani są zgłosić się we właściwym Urz'ęclzie Skarbo,.vym i uiścić odpowiednie opłaty, które wynoS'lą 10 proc. przy
obrocie do 10.000 2.ł., 12 proc. przy obrocie

now~

roku.
ogłoszony

odbędzi•e się

zo

w gma·

wić

w sekretariacie Okręgowej fzby LekarsŁodzi. przy ut Jaracza 19, oraz wypełnić odpowiednie druki.

tiej w

od 10.000 zł. do 20.000 zł, 15 proc, przy vbrocie od 20.000 zl do 50.000 zł, 22 proc. przy
obrocie od 50.000 zł. do 100.000 zł. i 30 proc.
przy obrocie_panad 100.000 zł.
Jako podstawa. brany jest obrót z czerw.
· ·l d
l k
·
any
e arz nie
ca r. b ·· przy czym· 1ezet
praktykował w ~ miesiącu-wi:;iie~ uiścić
opłaty. na pods,taw1e obrotu ~ m1es1ąca po:
przedmego. Zas lekarze, ktorzy .ro7'.po~~ę_1;
praktykę prywatną po czer·'."~u powmm u!sc1c
opłatę, ustalono\ przet własc1wy Urząd S;car.
bowy.
•
Zaświadczen;e o dokonaniu wpłaty, oraz
kartę rejestracyjną
lekarze •winni przedsta-

Vi sali Stowarzyszenia Rzemfo~ślników
Piekarska w dniach 19, 20 i 21 bm. grana bt
dzie „Opowieść wigilijna" Dickensa w opra
cowaniu scenicznym Haliny Sługowskiej, połączona z występami chóru pod bat.utą prof
Stanisława Komunieckiego. Wykonawcami be;
dą: uczennice klasy 8 i 7 szkoły Nr 2 w Kciliszu. Chór wvkona najpiękniej!'ze kolendy
.
•
.
mill~a złotych
1 . polskie w
~o\~'ocze~nym ukła?z1e .. 1:.a 4 głoLekarze zamieq?kali w m' jscowości nie sy. DekoracJe 1 ko~bumy - J.'4:1ko~aJ Zyro. Pc•będącej siedzibą OK.r. Izby
arskfoj ~inni czątck przcdst<lwień w piątek i sobotę o godz.
przed 31 grudnia przesłać lislem poleconym 10-ej rnno. W nicc1:;>; i·elę o godz. 16-ej. Bilezaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowe- ty wcześniej do. nnbyciu w k:.inc-elnrli szkoły
go, odpis karty re.testracyjnej, oraz dokładnie Nr 2. Cc:na biletów od 30 - 50 zł. Numer
wypełnione drnki, które można otrzymać u 1-e lefonu: 14-78.
delegatów O:Cr. lzby Lekarskiej, t. j. u leka·
rzy powiatowych.

Lekarze, którzy me zajmują się pi:aktyką.
winni również zgłosić się do <;ekretariatu
Okręgowe; Izby Lekarskiej i wypełnić odpowiednie formularze.
. ~to z '.ekarzy nie dopeł.J_ii obowiąz~u. złozer;iia zaw1ado~menia w Izbie Lekarskie] do
dma 31 grudn,e r!=>. podlega tak samo karz.e
aresztu do 3 miesięcy, oraz grzywnie do poi

I

I

Kronika teal&'alna

KALISKIM

za tekstem

od ma)str0w, a skonczywszy

wy dawan e..ka rt z.I ywnos' cIi owy· ch~:~„. ~~osł~~:~~;;;:yd~i!t::~z;;c~~:~~!~

6
Praktyka udowodniła, ie dotychcza·
W Pańsłwowyc\1 Zakła<lach WlókienTkacze na czt-erech krosnach:
!!\\\l\lllllllllllllllfll/llllllllllllHlllUlllnlllllllllllllllUlll!IHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll nkzych N·r 7 „ Bielarnia" w Kaliszu zaSbrnislaw Markowski - 150,9 proc.,
kończył się pierwszy etap wyścigu pra- Alfons Chała j 149,2 proc., Kazimi-era
żqcia Partii- cy,
ttwający prz•e.z listopad.
Muckus - 147 procent.
~~ AGA LEKTORZY I SEKRETARZE KÓŁ
Po zakoóczeniu wyścigu odbyło się
Drukarze
W piątek dnia 17 bm. o godz. 17-ej od- pod przewoon'ictwem prezęsa Rady Za'dzie się odprawa wszystkich lektorów i se- kładowej ob. Zenona Adami a ka po:si~
Józ~f Skrz .}pczyński 196,4 proc ..
retarzy kół PPR w Komitecie Miejskim "f'ZY dze.nfo sądu współza,vodnictwa, na któ- Józff Kaczmarczyk 196,4 prqc., Ma,l. Stalina 17 w sali zebrań, w podwórzu I pię
rym 5prawdzono wydajnośr. i jako-Sć- pra rian Wesołó\\·ski - 187,1 procent . .
o.
cy, jako też spr a\1-ność i dyscyplinię praMaj.s.trzy tkalni: .
Ze względu na ważność odprav.-y wszyscy
c~
; obowiązani są przybyć w powyższym termiStefa.n
Sz,eHel - 144, l proc., TadeSąrd wysunąt na przo<lovmików pracy
1ie
usz
Strójwąs - 142,1 proc., Antoni Mel
Komitet Miejski PPR n,af.Slfę.pujących ipraoowndków:
Tkaicz,e na dwóch krosnach: Jan ina ka - 133,4 praoent
* * *
Swiędc.ka 160,8 proc., Ludwik Kairo·
Otrzymają oni odznak•i', legittymacje
WRĘCZENIE STALYCH LEGITYl\fACJI
11':lws.ki
157,4
proc.,
Wi'ktoria
Balcer
nagrody.
a nazwiska ich \\<"}~pisane· zosta
W sobotę dnia 13 bm. odbyło się W'oczyIną na „Honorowej TablicY. Pracy",
' e wręczenie stałych legitymacji partyjnych - 157 proc.

:łonkom koła PPR przy PZPB Nr 7,' 1ddz. V.
'tórego dokonał II sekretarz Komitetu 1\filei.- kiego PPR tow. Berkman. Zebranie zail tow.
rornasz Piotrusiak oddając głos tow. \erk
manowi, który w swym przemówieniu zobrazował powstanie naszej partii, jej walkę o
utrwalenie demokracji ludowej i wkład pracy
zahartowanego proletariatu w walkę o socja-

PDCZYflRJąc

na cerowaczlrnch
idzie sprawnie,
.
' załodze
.
·
• prze
kr,aczaJąc \vyznaczone rwrmy. W u_biegtym
rmeslacu wszyscy tkacze przekroczyli 11 ormv
produkcyjne.
Do najlepszych pracowników, kandydatów
do odzn~czeń, należą w dziale tiulów Wiktor.

,,Kto nie walczy z gruźlicą,

W

ten od niej ginie"
u ..
cz;:;ee

~"'"....,.

·™'

Gdańsku przeprowadza się obecnie prze-

budowę byłej

su• . . ~

~

Powiatowv Komttet PPB w Kaltszu. Redakcja 1 Admlnistta~ło Kalisz, Al. Marsz Stalina 17. teL 10.26, Tel. noonv
. Selfrełcnicrł: lCl-1:1.

wielkiej hali sportowej na reprezentacyjny Dom Kultury Robotniczej. Odbywać się tu będą koncerty i akademie. W
dalszym etapie po przebudowie sceny, co nastąpi w cze.rwcil, przeniesie się tu teatr Iwo
Galla.

\tJ. God.ztn y przyjęć: Re ~c:ktoJ Nacz. 18-19.
lak.l ~ St>. Wvtl „ l>ru"" PM'5! ?.wi.rłcl 17.
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REKORDZIST•A EUROPY'

iPolskaw ·Londynie

walczyć b«tdzie nie tylko na boiskach
paeci, malarze, rzeźlf arze i 1raf•cy wezmą 1diał w elinu1Hski11 kHkursłe sztvki

UWAGA SEKRETARZE LEWEJ śRóDMIEJ
SKrEJ i SRODMIESCIA
Jf'clnym z punk.Łów programu ,lgrzysk OlimW 11iątek 19,lZ o godz. lff-rj w lokalu wła pijskich je· t konkurs s-ztuki, w którym nagr-0.my;11 !'rrzy ul. Poł•.t:lniowej 11 Odbędzie <;le Cld· dza.nG! są złotymi, srebrnymi lub brązowymi
prawa sel•refarzy kół Lcwe.i-Sródmiej~'ki~j. i11edalaini najlepsze prace z dzię.dziny mal:tr* + *
atwa, rzeźby, gr.:ifiki, poezji ibp. Należy przyz·~ "' 011··np" k1·m konku si·
-~hu'·1·
p. omn'ec··
W Mwartek 18.12 o godz. 17-e-j W ll'kl\IU wła Polska
, . mą
' ~ piąkną
n
•
>]-S
r- e "'''' .._w
kartę.
Na Olimpiadzie
!llym przy ul. Piotrkowslde.1 63 odbęd'1:ie si.ę i\mst~r.darnie w 1928 r. Polska zdobyła vlply
odpra•va sekretarzy kół Sróchnieś~h. ~tira- m!"dal w dizale l_:ryki i brązowy m::-dal w dzia
wy b:i,rdzo wa~ne. Ohccność wuystkle!l ~~- le d~zeworytnictwa _ (Władysław Skoczyl~s
krctarzy oh-Ow1ązkowa.
- „Łucznik"). w 1.932 r, na Olimp : ad~ie vv
Los Angelos Polska uzvsk"ła srE>hrov m.edi'.J
rLENARNE ZEBRANIE KO:'.\UTETU SROD- w dziale grafiki (Janina · Konarska) i złoty me
1
~llESCIA
·
_
cła! za rzc·i:bę Józefa Klukowikiegc> .
. .
„ o
d l"' ·
1 k l
ł
'
D
·
:zus
go
z.
,
-eJ
w
o
a
u
w
amY'n
przy
N
,
t t · · 1,
d
·
1936
B
I p· t •.
k. ·
db d .
·
T
.
11 Oe· a mej o .mpia zie w
· r. w er ~. · 10 ::..ows ~eJ 63
' 0 • Il _z1~ się 1' ~n~o:n~: ~ lińie Józef Klukowski otrzymał srebrny m~·~e!Jzen1e kum1tetu clz1elmcowego :SMcllllms- da} (rzP.źba), Stan'.sław Ostoja·C\lrostows-ki >:,ia.
brąz 1)wy medal (drzeworyt), a Jan Pa.r~ndowski za k·sią~kP, 1;wą pt. „Dysk oEmpi j.ski" ZEBRANIA iióŁ PPR
równ i eż brip:owy medal. P07.;i t.ym zostali wy-'
W dniu dzisiejszym odb~.dą sir, f.oebra.nia · różinieni rzE'źbi·ar ze Ma.siak i Kena.or.
kół w następujących fabrykach i in.;tytuc,laeh:
oi...,,ecnie
. w o k·resie poprze:d:zającym
·
XI!
Olimpiadę, która odbędzie' ~ię w roku przyRUDA-PABIANICKA
szly:n · w Londynie, s1tuika polska pragnie konO odz. 16-ej wykończalnia PZPB w Rm~zil"
fabianickiej. O godz. 13-ej otldział U
lynuować swe poprzednie słaWlle tradycje i
zmiana I, Stolarnia Mechaniczna.
prŻygotow<.ije się do konkursu olirnpij.skiego.

I

Należy podkreślić wydatną pomoc Minis!lla
Kultury i Sztuki ob. Dybowsikiego. który :ia
przygotowania do konkursu olimpijskiego
:przeznaczył poważną. sumę ' pieniędzy. Prezydium Komltetu Sztuki Polsl;;:iego Ko~itetu 0limpijskiego, wspólnie z przedstawideldmi
Zw!ąztu Zawodowego Literatów, Plastyków,
Muzyków i przedstawicieli PUWF i PW, sporządziło już rozdzie1nik przyznanej kwoty. Sub
sydium Mi:1istra Kultury i Sztuki zoi;tanie roz~zielone na na.stępują.ce działy: na muzykę, na
archi ~ekturę, na r;z:eźbę, na grafikę, na malarstwo, na literaturę dramatyczną i na literat'..1rę beletrystyczną. Warunki poszczególnych
kon1rnrsów ·w odpowiednich działach sztuki,
mające na celu zdopingowanie artystów do
jak najbardziej owomej pracy, v:osta~y juil opracowane i przygotowane do ogłoszenia.·
Poziom naszego obecnego ' sportu nie pozwala nam wróżyć osiągnięcia jakichkolwiek ,poważniejszych su$:cesów na Olimpiadzie londyfa;k.iej. Pewną rekompen&atą i nie
mni.e1·sza. · sławę ·mogą na;n p•.,...,n1·es·c· sukc~sy
•-1
~
w d~ied1Jnie sztuki. Nie ulega zaś wąt~li
wosc:, że przy odpowiednich racjona1'nych
przygotowConiach i przy wy.starczających środkach finaneowych - sukcesy te napewno Pol- ·
s-ka odniesie.
1

saortowe"
p
· • dl na· lodzie••.
1międ~a.lnia ai,_\?q!a.ńska :
·e "ra
.
o
sia
il

wmzEw

.

.O godz. H-ej kotłownia i węglarze - zmia :

na II PZPB Nr 5,
- zmiana 1. O godz. l.l,30 f. „H1rs:i:herg l
Bimbaum". o godz. 15.3° f. „znicz"

Shandollhl

••

~

bk

sąd

rozstrzygnie spór 1ajle1S7.ego tenisisty

I

Frawcii z ·Michealise11?

GORNA-PRAWA
Fr.'lncji!. ma obecnie s~nsację sportową.
Petra twierdzi, ie żadnej z tych ofert nie
Consolini (Włochy)
rekordzista; Europy
o godz, 15-ej Ubezp. Sµoł. - kolo 1. .Jak wiadomo, czołowy tenis'isba franrn:ski - przyjął na 5<kuiek namowy menażeira paryw rzucie dyskiem
0 godz. 13.30 PZPB Nr 6 „A'. - kola l. 3 · Ivon Petra, po zdobyc iu w ub . .roku mi5tr?.O- skiego - Michaehsa, ik:t,óry obie<:ał mu dobrze
i s. PZP'V Jilr z _ kolo ·l. o godz. 16,30 st~a ~ grze ~ojt:dyń.c~ej na .turnieju wim.ble- płatną po.sad~. Koncep~ja t~ ~odobała się PePZPW Nr
_ koło i
PZPB Nr 6 „B" _ donsk m,,. o.trz1 mał dw.1e ofer'l'.• prnpontl)ące trze, gdyz mogłby dale] grac jako amator.
4 5
4
.k t- mu przeisc1e na zawodowstwo 1 wstąp1en1e do
MichaeE6 jednak obietnicy 1>wej do tej poreprezentacją Łodzi
]
S h wel f.'r
5 30 - „.c
k o a 4 I 5. O go d z. .
i·~dn""'O
m <!!: '-k· h
'.
l ·Guml\" - koło 1 f .Otł? Hau" - 'tflło 1. " -;! Jzd <L "'TYt ahn~ fic
„dcY\" 0łwP " 111" 0 - ry nie zrealizował. Wobec tego Petra postaDzi.siaj o go-O.zinie 18-tej w dużęj sali YMCA
, · · •
·
wyc'
e ną z yc o ert na e;; a
etrze "La,
. . .
.
.
1 .
O godz. 16-ej PZPW Nr Z6.
wodowy m:i;trz świata, Bobby R;gqs. ofiarnjac ~ow,ł. zaska!"~yc M1ch~eJ.1sa do. i~du, doma~a~ odbędzie się· trzeci -Wyi5·tęp ko~zy.karek „S,,11rmu '.20.000 dolarów gaży rycrnej, druga na.to- Jąc 61~. od mego ?ds~?dowama
wy1So~osc1 ty" .w - Połs'Ce. Tym razem Cze.6zki zmierz(\ aię
rniiast wplyn1tla od Harrisa i . gwarantowała 2,5 miliona frankow, tJ. kwoty, Jak-, mogl-hy
GÓRNA-LEWA
z re.prezentacją Łodzi.
O godz. 16-ej f. „Hochma.n". O godz. 15,30 Petrze 15.000 dol11.Jrów rocznie. Ponadto za- żarobić jii:ko zawodowiec, gdyby Mi.chaeHs nie
PZPW Nr 3. O godz. 13-ej „Zander".
pewni ano mu p-ewien udz iał w dochodzie z im· namówił go do odrrncenia ofe'ft. Sprawa ta
Mecz dzisiejszy wywolał wielkie zaintereprez. Obit> te oferty Petra wówczac; odrzucił. wywołaia we Francji wie1k.ie zainteresowarne.' i;owanie w sferach sportowych łodzi.
SRODMIEJSKA-I,EWA
.QiA"~· J.S~Q F;lę)f;tt9wni~ ,;:::- kolp, 1,,, f.
,Petter". O godz. 16,30 Gazownia - koło ł.
') godz. 14-ej PZPB Nr ł - kolo %. O godz.
13,30 ł. ;,Zylbersztajn". O godz. 11,39 F~bry
kacja Filmu Polskiego B.C. O godi. 10-ej Pra
cownicy Kin (Si'ódmieście). O godz. 16-ej
W tych dniach w Komisji Cen·bralnej Zw. dowych. Konferen<;ja wykazała wzrastające ny.eh
861 klubach - wynosi 130 tysięc)'
KEI:.. - koło 7 i 14,
Za'Wodowych o.dbyła się konferi<ncja 'kierow-1 zainteresowanie &poTtem wśród mas pracowni- o&ó.b. Najbardz_ iej u51poi!'towiony Związek staników Wydziałów Wychowania Fizycznego i czych. · Ogólna lkzba '!lportow<:ów - człon- nowią włókniarze, którzy zo·rganizowali 111
SRODMIEŚCIE
Sportu przy Zaizi!dach Glównych Zw. · Zawa- ków Związków Zawodowych, zorganizowa· klubów sp9rt~wych, na:stępnie kolejarze O godz. 16-ej Państw. Zakł. Przem. Dzicw.
.
.
.
·
.
•
1-48 klubów, metalowcy - 117 i gómky ....
1
O godz .. 15-ej Dyr. Przem. Miejscowego, Woj.
I I
·
9
I
106 klubów.
Urząd Ziemski, o godz. 15,30 Zj~dn. Przem.
w LUBLINIE Nl'E
ZNACZBNIA
Organicznego. O godz. 16,30 Koł,o PPR-u przy
Lidze Kobiet; Państwowe Zakłady SamochoN.a. konferencji
przy
dowe.
w nadchodzącą niedzielę pięśc ia rze łódzcy wy, gdyż obie drużyny są wyjątkowo wyrów- zacji · ' zadań reo.rganizacyjnyd1, · podjęty.eh
STAROMIEJSKA
będą waolczyli na dwóch frontach. W Rado- nane. Niewątpliwie w rogu
gości będzie przez naczelne władze spoirtowe uwzględ
O godz. 16-ej f „Berent", Garbarnia. „Ur- miu o wej:kie do finał'\} ' drużynowych · mi- „szala-I" ich trener · Szydło, aby zwycięstwo nia iię'pi:izede wszys'tltim sprawy-wychowa."lill
.:us", f. „Lorenc". Pracownicy Rnchu l'ZPB strzost:w Po~i'ki Ł,KS wakzyć będzie z „Rado- przy1padfo w udziałe Slązakom. Kierownictwo fizycznego świ'<rt<a pracy. De.legaci p.o~reśla
Nt Z f. •„Nawag". O godż .. 14-ej Fa.br;ika. Nr rr:iakiem", ··a w Łodzi „Tęcza" stoezy bój z „Tęczy" będzie musiało · zwra~ać '·baczną uwa- li'. że mimo tiudnoki w :z<labyw<U)iu sprzę:t:n,
'
gę, aby zabiegi starego wygi ringowego S'Zy- medos!afocznej jeszcz·e Hości sal i terertów
33 - oddział 4. O godz. 17-ej „Społem", o „Batorym".
sportowych - wychowanie ,fizyiczne, o : c:z:ym
Mecz z „Batorym" Oj:łbędzie się w ha.U vVi-' dły. były zgodne z regulaminem.
~.odz. 15-e,j Fa.bryka Waty. O godi. 19~cj PSS
my. o godzin'ię 11.-tej. Do meczu .tego „Tęcza"
Na zajrnńcz~nie podkreślamy z zadowole- ś~iadczą . O·S•taitnie c)rfry· ro'.bwojowe - ogar- koło 4.
preygotowuje się b : starannie'. Mocne punkty niem to, o cośmy. kiru-szyli kopie. Bilety na ma corarz S'Zei:sze masy. Dele.gaci Wi>ka-zywali
łodzian bądą wagi: rimsza, piórkowa, lekka, mecz · nied.z.ieiny będą oStosunkowo niskie, ce- rów11ież, że niek-tói;e i1J1j;t-ytucje nie doce;l.tjają
BAŁUTY
O iodz. 12-ej Państwowa Fabryka ~r 29. średnia i ciężika. Ni-e potrzebujemy chyba 1 do- ny ich bowiem wy.nosić b-ędą od =15 zł. do ' 200 znaczenia sportu. Prżedstawkiel Lublina przydawać', że mecz t~n będzie niezmiernie 'cieka- złotych.
.
toczył przy~ła<l, że Zarząd Miejski , w , Lublinie
O. goclz. 16·ej Zakla.dy Bud. Mcbl.. , O god.r..
pr,zezn.aczył
pi~kną
salę . gimnastyczlJq
na
\8-ej Radogoszcz. O godz. 13,3\l „~ent!e~nn:'·
skł~~ ,i m~mo inter.w encji miejscow,ycn ' władz
zw1 ązko,vych nie chce jej zw:rócić,'
chociaż
UWAGA, SŁUCHACZE V KURSU DZIELNInadaje ·.się · on~ przede w&zystkim !Io ' akcji
COWEGO GRUP A.
szkolenia spor.t~wego:
.
·
Komitet Łódzki- Wydział Propagandy zaudział
22~
.
oe:złonków,
pr;iejeiildżaj~
ogóle.m
. Sekcja . motocyklowa
ZWIĘKSZENIE SPRZĘTU SPORT·O~GO
wiadamia, że dziś, 17 grudnia br. o ~od.z. 18-ej
KS , Tramwaja,rzy zorgani- 51.734 km, co raze.m z rajdami i zjazdami daje
udbędzie się w rama.eh V Kursu Dzielnicowe~<ihwał .L' dezyderą.itó,;;, ja.kie :zapadły na
/
zowaJa
dwie i·m prezy: snmę 61.164 km.
;o kolejny wykład
„Nasz ustrój gospotaid „Dookoła Łodzi" i
Pod koniec j;ezonu wyróim11 się wybitnie zi.~z.dz-1e, w pierwszym rzędzie należy ~i!!·
1larczy"• Wykładają w dzielnicach: Dzielnica
wyścigi
na torze żużlo na tąrze żużle.wym 'l!a.Wodnik Ta<leusz Kołe nrc dezyderat o zwię'lqizeniu ilości sp.r.tętu
sportowego, przekazywanego klubom spo!<to- ·
Ila.luty - ~ow. Matejkowski, Dzielnica Starowym. Wydano w obu wy czek.
wy~ :i:ii;zez PUWF i PW oraz uchw<Uę o komiejska - - tow. Kiełczewski, Dzielnica śródścigach 32 nagrody.
W raidach i zja2dach wy.różnili si~: Sn- nieczności racjonalniejszej gospodarki obiek. Zawodnicy Sekcji star
1nleście - ·- tow. Hecht, Dzielnica śródmieście,,' towali w ra.i dacll, , zjaz- wińsk.i Zjgmunt, Mo'fga Stanisław, Jurkiewi-::z tami s·poi:towy~i. żądano . również, aby fa1rawe "- tow. Zal, Dzielnica Sródmieście-Le
. dach i wyścigach toro- Wiktor, .Korólikowski Antoni, Gailcin Mikołaj, chowa pra-sa ~ortowa zwięhzyta swoje za·
Ne - tow. Komornwski, ·Dzielnica G,órga wych ogólem 128 razy, Kołeczek Tadeusz i Kołeczek Witold. Zeszb- :ntere.sowa'nie związkowym sportem p'.rac<iwni•
ow. cRkosza, Dzielnica Górna-Prawa - tow.
zdobywając
1~ nagród roczny mist.1-z Polski, Władysław Kopemiak, czym.
Juprrn, Dzielnica Górna-Lewa - tow: .Ku· '
280 MIUONOW ZŁOTYCH
pierwszych, 11 drugich, miał mało startów w raidach'. z powodu braku
dar~. Dzielnica Widzew -:- tow Ka.rpi1"tski
QD MINISTERSTWA PRZEMYSŁU
7 !Jrzecich i dalszycll 24 odpowiedniej ma;;zyny. Wuyscy wyżej wyOżl t1nica Ruda Pabianicka - tow. Wlod:irski.
- razem 56 nagród. .
mienieni także i w µ\rystyi::e zajęli czoło·Ne
W ·"Związku l!: preliminowaniem pnez Mini<;te~~.two Przemy»łu 280 milionów złotyo'h. j1a
·u
Przejechali w -· zawodach miejsca.
', ogółem 9.430 km.
Poz~ tymi .w turystyce wyróżni'!! się: Ma- razwoj . sportu w 'Przedsiębiorstwach , podl1!9Paza tym motocyikli~ci Sekcji uprawiali je'wski. Miecrys!aw, Debi6z Tadeusz, P.rzylJ yl - ly~h M1ms't~r~tw~ - zebrani uchwalili ;vystą
lurystyk~ . . Z~nganizowano 24 wy.cieczki
do ski . Bqlesław, Lewandowi.Jr.i Evia1yst. Poważuk p1c do własc1wych władz, aby ró,wnież i inne
różnych
godnych zwiedzenia
miejscowości, Włodzimierz,
Górski Wincenty ·i Cza.pelka i~&tytucje zaiwarły umowę z KCZZ w sprawie
h~ansowa.nia i organizowa.nia sportt: pxacowmiędiy innymi do Oświędmia .
Brało w nich Wacław.
I·!"'-----K-S-IĘ_G_A-RN-IA_ _ _ _ _'"! mczego. , Postanowiono teź poczynić staranta
o uwzględnienie w planie inwestycyjnym buOKRĘGOWA
dowy obi~tów s-portowyc11.
,
PA~STWOWYCH ZAKL~DÓW
UWAGA. ZWM-OWCY, UCZNIOWIE . KL. II
SPóLDZIEf,.,NIA OSWIATOWA
WYDAWNICTW
SZKOLNYCR
[,IC„. CZI;.ONKOWIE BRYGADY TRA~
Teatr Kameraln:r Domu ' Żołnierza '
Łódź. Piotrlrnwska. H9,
w Łodr:i, ul. Piotrkowska Nr 12a,
TOROWEJ!
ul. Daszyńskiego · 34
. tel. 127-62, 162-51
tel 169-50. 175-76
w środ~ dni:!. 17 grmlnia br„ o -godz. 20
~ziś o godz. 19,15 PREMIERA sztuki '
: loka.lu Zarw/1 1 1 l'fJk:lskirgo ZWM:. Pl. Zn·yi1oleca na SEZON GWIAZDKOWY
J B. Priestley'. a
zatvfadamia
·; łit,va • 13 odbędzie się żebhnie WSZYST·i.e dnia 15 rrudni'ł 1947 r . zestal o~ar- .
Książeczki obrazkowe wielo11arvme
!iCH członków B.T.
i parl!.:vaniki dla dzieci oraz ksi~żki dla
• ~ebranie dotyczy w~1 jaz'du w okresie \\'aty NOWl; GJ(LEP Nr 6 Pl'Z'Y ul, An-.. . .
.rnłodziefy i dorosłyc;ll.
Kasa czynn" od .- 11-ej do 13-ejd od 15~ej ·
kacji zimowych. Obecność obowiązkowa!
, d.r:zeja. Strur;a u.
tel. 123.:.02.
.
Duw wybór
„,,__________
~OMENDANT B. T.
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