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Wyrok na kató
KRAKÓW (PAP) .- Gmach Muzeum Naro-,- bądź to osobiście, bądź przez poplegly mu
dowego, w którym odbywał się proces 40-tu personel: a) brał udział w dokonywaniu zatbrodniarzy oświęcimskich, w dmu oglo.~zcnia bó jstw więźniów przez kierowanie ich w dra·
wyroku oblężony był dosl-Ownie przez tłumy. dze selekcji na zagładę w komorach gazo0 godz. 9.40 członkowie Najwyższego Try- wych lub_ przez ro~s'.r~eliwanie_;. . b) ~~wodo
tUJl!ału Narodowego z przewodniczącym dr-em wał wym1:rzan1c WH~z:i10~ poniza1ące1 1 spro·
;Eime.rem zajmują swe miejsca. Na sali pa· wadzaJąCe) uszkodzenia fizyczne kary chłosty,
nuj.e niezmącona cisza. Zbrodniarze hitlerow- P?_wodował wynisz?ze.;iie ~rganizmów w1ęz
s~y wykazują silne zdenerwowanie. Główni n'.ow. przez głodzeni: ich, k;erował ekspJoa.ta_winowajcy, z Liebehenschelem, dr-em Krame- c{ą ich pracy, stosując ~rancowy wy~ysk 1c~
r'em, Plaggem, Aumeierem i Grabnerem pa- sił. roboczycl1, brał u_cl~ial \~ ~organizowane]
trzą tępo przed siebie. Sa·l-a wypełniona do- przez władze 88 grab1ezy miema oraz złota,
wydobywanego :ie szczęk osób zmarłych.
słownie po brzegi.
iako k~erownik
~aksymil_iana Grabnera.
O godz. !l 'iO prezes Eimer rozpoczyna odc:zytywarue W}. ·:ku. Ustawione w kilku puak· oddziału .Pohty~~nego obozn b_rał udzJał w do
tac.h miasta m'2g;. Fonv radio·.ve są czynne i konywamt~ za?oistw przez to ze:.
1) wspoldz1ahlł w wyznac_z~m.t~ na zagła_dę
elewa ro.z1egają sie wyraźnie.
w komorach gazowych wur.11n10w i radne'
.
•
- NaJwyzszy Trybunał N11rodowy - raz· ckich jeńców woj„nnych oraz uczestniczył w
poczyna przewodniczący dr Eimer - na za- tej akcji
2) za;ządzał rozstrzeliwanie więźniów J ra
~ad.zie art. 6 pkt. 2, 8 i 14 dekretu z dnia 22
slycznia 1946 r. w brzmieniu dekretu z dnia dz·ieckich jeń'Ców wojennych wyznaczonych
f7. 10. 1946 r. uznaje: wszystkich oskarżonych, przez siebie samego,
3) uczestniczył w posioozenii'ch policyjne
z wyjątkiem osk. Hansa Muencha, Hansa Hoff-
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manna i Karla Hermana Jeschkego, winnymi
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lcgo, że po dniu 1 września 1{'}39 braii udzinł
w orgruiizacji prze~tępczej pod nazwą szlafet

;,:..._,.~----.,;..--.:.

o I ron11y_ch SS, k óre slużyły i m.ieekJ f Wa
rodowo - Socjalistyctnej Partii do popdn; nirr
zbrodni wojennych i przeciw lud7.kośc'. a nadto, że będąc członkami bądź wladz, bądź administracji, bądź załogi obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, brali udział' w powo/ane; przez NSDAP i centralne władze SS, grupie przes'tępców.

sprzętu wojsE . . owego w

na zakupy

Na posiedzeniu komisji dych Judzi, htóryd1 nicobecno.~ć w fabryk~ch i do robolpików francuskich:
PARY:i'._ PAP.
„Pracodawcy i real<cja usiłują zlomn.€ fei·
warsztal!1ch opóźni t::mpo odbudo1vy kraju.
'''.0Jskowe3, minister oSił zbrojnych Tei;tgen
oszczędnościowa premiera ność robotników, zreaUzowanq przez C~T, a·
Oto polityka
osw1adczyl, że nosi się z zamiarem przedlużeby narmcić klasie robotniczej nędzę, prawa
nia czasu trwania służby wojskowej do 18-tu Sc/J11mana.
miesi~_cy. Min_ist:r podkr~ślił rów_nież konie- . Poza. tym _miliard~. pój~lą na wyckwipowa- antystraj!wwe 1 do!'ro1rndzić we Fran,Cfi do
cznosc zakupienia maitenału wo1ennego za-1 me anm1. Minister fmcrnsow Rene Mayer nie 1 bezrobocia z korzysrią dla Amerykanow. (2
mu dewiz na zakup zboża i mięM1, ale, gdy' on Joulwux i garstka rozłam.owców, prr·· •
granicą, a w szczególności samolotów.
eJłgi, to gotów on zna- .dzqc ich grą, opuszcza CGT, sądząc, że w te-ia
„W momencie, kiedy minister finansów - chodzi o samoloty
spo«ób podzielą robotników.
pisze „Franc Tireur" - domaga się ofiar od leźć pieniądze".
Następuje to w clnvili, gdy warunki bytu
•::
kraju, kiedy wszystkie wysiłki winny być
Zwią~ki zawodowe okrę- pracujących stają się nie do zniesienia, gdy
PARYŻ PAP.
skierowane na zmniejszenie wydatków, trwoni się miliardy, aby z·atrzymać w armii mlo· gu paryiskiego ogłoBiły n<islępującą odezwę rząd odmawia zagwarantowania zdolno~ici nabywczej plac, 'gdy ceny rosna, gdy nowe po·
='- -~··· -·~· ... ----...-~· --~,~
-·-~··· -=~--~-- -~· ciotki goclzą i w tak niewyslorczojqce place,
11
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Osk. Hanea Hoffmanna uznaje winnym te-.
go,_ że jako funkcjonariusz obozu knncentracv1nego w Oświęcimiu, brał udział w powyż·
szej grupie przestępców.
Osk. Liebehenschela uznaje się .nadto winnym, że:

l) jako zastępca inspeklma obozów kon·
centracyjnych w urzędzie „Reichsfuehrera SS",
naistępnie zaś ja.ko zastępc-a kierownika un:ę~11; administracyjno • go 5 podarczego SS, działri-Jąc w Ta.Olach rzakreślony.ch przez kierownictwo SS, dla załatwiania. spraw obo7ów koncentrncyjnych, wydawał rozkazy i zarz.odzenia, mające na celu pooe.'nionie przez orgrina
aclminlstra.cyjne załogi obozów konc?r:.l;acyjny_ch przestępstw ,opisanych w alicie oskarże-
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gcly komorne wzro;;;o od 8 do 19 procenl, gcly
clzie.siątki tysięcy robotników przebywa w wię
· ·
· t· z C an;~a.
'' k.?mun:'k u~ą
T
ńi a;
Jak w roku 1921 roziam możr slużyć jedvM·::ssynie, I zienni.
Chociaż robotnicy w Palermo,
.(PAP)· •. J a,_
. RZYM
.
·
·
I· · , . ·
1 • · .
. .
..
2) że następnio jako ko1'1'1endant obozu kon tl w czasie mam~estac11 stra]ku3acych pol!c1a •
wteresom ap1ta·1stow, sprzecznym z rnt.~d_o pracy strajk w Calta- .nie
· IS .oso'b . 3· oso·b Y są bi'is k"ie Katann
·
<Io ,- ł b
'" ~•o.svn'.·u
centracv_. ·nego w c),;więcimiu,
resam1 ludu. Ale jeszcze raz wrogowie klCUly
.
. przystąpili
.
t: zy a rom, ramąc
~
.
1
ro/Jolniczcj zostaną pokonani .
.
msetta I Agngento trwa nadal.
'fv.ięźniów oraz md7;,..~ki::b ;c1r r;,, \"Oiennych ,śmierci. .
. Robotnicy i działacze związkowi - W?moe·
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P lityka Bevina drogO kosz u!
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nijcie

związki -fawodowe,

j hbrykach

org-'11zujcie

w

i przedsiębiorstwach zebrania, wy, b:er~c!e na.jwierniejszych dzia~aczy _sprawy je·
dno~c1 klasy robotniczej. Piętnujcie> rozłamow •
?ÓW, jako. nieprzyjaciól. Jouliaux i jego rozbi
/a~ze. od~;clą! . Zosto;ną oni . zasl~pif:ni pnez
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Maz:ry Pollitt w imieniu annieJa'
. leJ J)Q Il! OmUn!S Y zneJ uomaga tnę zm„ an
~
Id~w.s1ątk1
w brvtviskiJn ministerstwie spraw zagranicznvch

tys_i;e;y mezorganizo,1·anych

robp_t-

nikow. Jednosc to siła. Potec;a i jcdno.~ć CGT
· · t
Obsadzt.""ie stanowiska
m1knt1~ ra spraw. za- są podstawowymi warnnJ,:;·mi zrcali~owania
ł . l .
.,.
doprowadzić do
•. „
,, .
.
.
li , . d
potrafiłby nasze
ory
pewne] poprawy w naszej granicznych cz owie {Jem,
as a . . obroby t, wo.Jno c I poko1!
go
produkcji, mogą spełznąć na niczym w wy ni- się uniezależnić od kapitah6!ów amerykaii- l
ku po1Jtyk1, zagranicznej, prowadzonej przez skich z WalI-Street jest jednym z głównych

Wysiłki ministra gospodarki Cri1ppsa, aby

IDepesze gralu ac

L ONDYN PAP. - SekTet<J.rz generrlny Angiel
skiej Partii Komunist •
cznej. Harry Pollitt, 0 Y._
wiadczył na wiecu ~ ministra Beviha.
mieście Perth, że zalama
nie
rec.h

konferencji eziesięministrów
stawia

przed

s

połeczenstwem

brytyjskim zagadnieniejak długo obecna polity·
lia zagraniczna może być
jeszcze tolerowana?

z okazr·i

postulatów Angielskiej Partii Komunistycznej.

święta

Armi·i. Jugn_u słnwc'.:\n· s•"ue„·
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WARSZAWA. Z okazji Swięła Armii Jugos lowiańskiej wysłane zostały następujące depesze gratulacyjl!e:
FEDERACYJNEJ
MARSZAŁEK JOZEF BROZ-TITO MINISTER OBRONY NARODOWEJ
Angielska Partia Ko'
powie- LUDOWEJ J,tEPUBLIKI JUGOSŁAWII
munis.tyczna W dniu_ Swięta bratniej Armii Jug~sł-Owi~s l<iej przesył<!m w imieniu Odrodzonego Wojdział Pollitt, - walczy o
zmian ska Polsltiego 1 w~asnym n~Jlepsze _zy<;zenia dalslych pomyślnych osią~ni~ć i rozwoju dla
przeprowadzenie
Jugo słowiańskiej oraz najserdeczniejsze pozdrodobr~ Federacyjnej Ludowe1 Republiki
„
d .
b
~„ o ecnym rzą zie partu pracy, d pr.zede wien1a dla bohaierskiej ~udowej Armii Wyz woleńczej.
MINISTER OBRONY NARODOWEJ
wystk1m _o _zmianę na stanowisku ministra
(-) MICHAŁ żYMIERSKI
~{r.aw zagramcznych. Prawe skrzydło związMARSZAŁEK POLSKI
~~ zawodowych może akceptować politykę
„
ił3'e,yina, lecz nie ulega wątpliwości, że poliPremier Republiki Mongolskiej marszałek
GEN. KOCA POPOVIC SZEF SZTABU GE NERAT.NEGO ARMII JUGOSŁOWIANSKIEJ
fr~a ta drogo kosztuje przeciętnego obywalf!a brytyjskiego. Jeżeli mamy mniej źywno- Z okazji S~ięM soj~~niczej A_tm!i Jugosłowiański.ej prz;syłam Wam - Generale _ moje Czołbajs~~ - przedst~wił parlamentowi do
§cl i ubrań, jeżeli wstrzymuje się u nas bu- serdeczne zołniers..lde .1>0z.dr0W1e111a oraz szczere zyczema jak najwspanialszych t>siągnięć akceptacJI pfan rozwoJu gospodarki narodowej tego kraju. Republika Mongolska - d::ięaowę szkól i szpitali - zawdzieczamv lo w w wyszkoleniu i r~woju Ludowej Armil Jugo słowiańskiej.
i:ie
$ZEF SZT•ABU GEN.ERA.Ll\T_EGO W. P. ł ki wielkiej pomocy ZSRR~· ~ ,. -?:
l
.
y.1 ńow~Z-esne„-~liQ°i~t'e· t>.aits
c-J K-OR~z-ve :wŁ.,·-t E~ p.~
pewna.i ln.i= ~-ud..
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Wstrzymanie reoatriacii obywateli ra„
dzieckicb z Francli

MOSKWA PAP Jak donosi oficjalny komuni
kat ,,Tass' władze franctiskie w ostatniej ch ,,'fi
li odmówiły zezwoleni<t na wyjazd połowie
repatriantów, przybyłych do Marsylii, celem
powrotu clo Rosji. Chodzi tu o 1200 Ormian,
"ai'v.vfaz,· Trybunał ~arodo' Y. uz::isadni'il- f Następna część uzasadnir:>nia po~wlP,Cona '~ ięźnia prawic zawsze poprzedzona była którzy otrzymali zezwolenia francus::-:icgo spr.
j<1,c wyrok p;zec w b . czł.nnk m zało~i obozu ,j(~t h;~•0rii nraz 'o pi~owi • ob,.,zu o~wiGcim:crvr;-:;;"-1i k~''"·n<n', 11ajwym•-.§1'1ie.i:F.e zaś zagranicznych na wyjazd.
znJszczer>ia Oświęcim, ~ref.li! nr-1 wstępie skjPgo. pod którą to n3zwą należy ro7.tHTI;c-ć "1"r.oby 7.nęranioi się stb~11wano w czasie p1ze
„Tass" stwierdza, że cofnięcie p07WOlenia
hiftorię pow!<hmifł 0r::iz prni::r::im NSDAP. z oh1)z maderzysty w Ośvdcdmiu oraz 3lł obo- «l11ch;wań w ocidziele politycznym ob-Ozu.
pogwałcit 0
porozumienie między
rządami
kforcgo to prog'"amu wyfonifa siP myśl shrn- zów riJialnvch. nie !irząc kilku mnir.j1"'7.Y<'h.
Dcii'l'rmiem, które obr:iąh. nie tylko b:ąd ZSRR a Francji w sprawie repatriacii Ormian
rzenht o•rnr'i\" k>mrcntrnt:Y.in:<•ch.
krótkotrwałych.
W obozie tym o::?;romną Rzeszy czy partie, le<:z także całe spoleczeń- z Franq1 Jak głosi kom1111ilq~t cofnięt'ie tego
Reali z uja ~ t"·i<>r1ż '11iP. że r<1sa !!ern1c>nsk3 c';ęśl· więzn•nw st:innwili Pohicy L'raz rosyj- ·t\•.'o nic>m·eckie. była masowa grabież mienia, pozwolenia wywołało wśród repatriantów głę
jest wart::i~cinwi-::z::i. nd inn.vch r::i!; i npicrając ~cy jeńcy wojenni. Oi!ółem wi')z; no w Oświę ~n:_,. \'OŻ"Jnr.e:o przez wicżniów do obozu. Gra- b<>kie oburzenie.
:SJo;>
na Z'ls;:;d„ch skri!jne~n nctł'jona.li:r.mn c;m·u l>T7,Prl~ta vid,-Ji 21 n<"roO<iw.
b'.<>ż t::i. rozpoczvnała się z chwilą opuszczenia
'!\'§DAF wzięła :-nbiP za . za<i:i.nit' wprowarł:i:ić
Sp,.,~rńd zgJ::>d;:rm:,·ch ofiar n<ijn-ięk zy uri- pr7.<:Z więżnia wagonu kol jowego na rampie
dfJ E1.1!'opy t. z••·. nn\ ·:v ponątf~k. któ•:' mog,ł l'et"k prz:vpacl;.i na .Żydów poch0ri. ·:<i<' ;eh ze oho'.".owf'.i. a k'Jńczvła l'ię już pn jego śmierci
WASZYNGTON PAP. Jak wynika z opublf·
'Ł~ 1'"-Tllii< :i"Tirm"n>n hill"l""' ~kim pan!),v:inie v.-sz:vstkich krajów,
zaję' ych przez wojFka przez pozbawianie zwłok sztucznych szczęk i ~owanego przez dowództwo armii amerykann:a<I ~wi:item. D:i:7."c rln· telto celu "'SDAP n'emiPckie.
7.P.b6w o,-az długich \'lo~ó-..... o ile chodzi() ko- skiej komunikatu, zamierza się sprowadzić do
p;:-:i1.1.,.iv·~l" · si'1 prngn,me.:'1 <1!Hr' rm 1rn aj!rew cl:Jl s7-ym ciagu opisano szczegqło~·o spo- 1bi,...tv. K.1nvści .i.akie z te.~ <>kc.ii C:iągnęło pań Stanów Zjednoczonych 475 uczonych niemiec·
sj1, 11len„wt1'ci ·· i poi;errlzle rłJa., inn~·ch ' ar,<'- ~Gby u§miPrc;inia ,.,,·ieźnifrw w obr)7.i" o~wię- I ~•wo i ~)1-0rcczcnsl wo mem1eck1c przcdsta- kich, którzy zostali wzięc,i do niewoli w czasie
dów. nrt>;-r„mrm grlJ'trwm :r.wla~zh;1 dla ·lu- cimi;kim i w jP:to fiii<ich. Wyrok P'Hll,{r~~1'i, wiają wariość - wedle słów Rudolfa Ho?ssa wojny przez USA. W roku bieżącym przybyło
do Ameryki ponad 500 niemieckich uczonych
dów ,„„,·la~~skirh. sp~r' 'linie ' 'nł;tków. •
ż.t Z;l '"'1si;ystkiP. w.vpaCll<i śmierci ponn~ 74 - - wiele sete' m'lionów marek.
z amerykańskiej strefy «>kupacyjnej, co stanoDli! za~·vnieniri możliw~fci 4upolnego i Qdpnwird:r.iałno~ł\ zarówno centnlnr, włarlze
Wn~rstkif' powyższe okoliczności, z których wi przeszło 2 razy więcej niż w roku ubie.
buwz!:'l"dnc;o ~pdn"•ni;i lyrh z fłań hitJe- SS .i<lk i SS-nW"Y za.ied w "hozie, gdyż nie więks;r.ość została omówiona obszerniej w gł"ym.
rowcy \!tworz;i.•li :'lf?N",ialrm · on:-" n~-. hłóre I t:;-Jko zn~li oni "'-:i~u~ki ."' oho:.ach ~:i.nl'l.ia~e. :•z~s::idni~niu wyroku N;ij~yższ_ego Trybuna'Z" alcrały
przf'eiw!:'Jkiiw p-ort~·f'zn,·ch nal- ?.LP sami pr7.~·c:iym'ł.l1 s1ę dr: ich twor7.<>ma. 1u Narnr;f)WeJ!o. w sprawie Rt.dolfa Hoess'l,
budz!ci br11tąln;vmi m tqrt:o.mi.
Po!'tępujac ZJ!odnię z programem NSDAP ust:ilił Naj\ ·~·ższy Trybunał Narodowy na
pazbawi:ili życia przed:-.ta•Niciełi narodów. pr d~t'lwie ~ dnkurnentów, zeznań świadków
LONDYN PAP. - Władze brytyjsk::!e tt•
Szc?rltólnie nił"7.a• •nrłne ok"z~I~- sic w sto~kazanych ;1a. Z".e:I· dę przez iasz:1zm. , mierć oraz opinii biegłych.
dzieliły tygodniowego urlopu b_
. marszałko
!o"'aJ!i!I ;:wał'u i zl.lr••cini oddzblr SS.
--„-·----~-------
Z 01·ganizc•c.ii te; Himmler tihv?rz:.·ł arystowi Rundsledtowi, który znajduje sirt w oboi<ze
k1·acje partyjna. zeFt~'-:.iJ ja µ9d .l1''\•oja kondla jeńców w Bridgend Glamorgan. Rundstedt
trola i użvl iei pocwtko'"'° dn 1 \.: z·.v. konsowyjechał do Niemiec, celem odwiedzenia 10'
l' da~ji Tr~Ó>~ie:i fłfes'Zy. · d•I · 1-..'.t6h1m tci Śło
dziny.
\.
.
\\ ?tn rozumie :;:ię.szer~~ moniĄi..v '>. i · ;:;\dów
lt:;rroru. <iokonanyci{ \vi p1·z„pi. '·nikach . po!i:..
Kino „POLONIA" (ul Piotrkowlika 67)
tycznych ; hitleryzmu.
' ·
l.10SKW A PAP.' Wyniki wyhorów do ców. W Loo.ingradzir głosowa/o 99 proc. ludZ chwilą \vybu\:hu \·o.iny SS w~hj użyta rad miejscowvch nie zostdv jp;zcze ogloqo- 1• naści. w Kijowie 100 procent wyborców, w
T
•
•
•
•
Nnwo • Sybir.• ku 07 pmc. wybnrców. Udział
C" ztll'bf";;;ni" dl, Njemi r pr:icr.:rzeni ty~e., Nałrrn11asl zm,tały. pode~" jU Z ~yfr 1wyborców hyl !f){) proc. w n kręgach. w któ~'.„-.·tj p;:zt>z w;vt:::;i:~nie ::ił·• ian i ż:-•tluw.
sw10dczqce o olhrzym1m udz1nle Judnosc1 w rych kandyci::iwal generaJis,,.imu~ Stalin, MoW uza~aclnieniu •"yroku om>1wi;i i;ią sz0 ro17.12. 1947 - 23.12.~ł'f
tych wyborach. Tak v.·ięr; w mo•l.iew•kim ob· łotow i inni kierownicy życia politycmego
k<' ustrój obozów koncentracyjnych. na któ- ll'odzie wzięło udział
niemnl IO<l proc. wybor ZSRR.
Dziś we wtorek po raz os+a\ni
rych czE>le ~tali komcnd;inci (lai;:erkommandanti. nBją<:' do pomoc)~ szerPg oficerów, pod~
PROGRAM Nr 3
oficerów i żotnierzy SS, <1 zwł;iszcza dowódSUITA WARSZAWSKA
cn.w obozów (lagerfuęhrer1. Z;:ikres władzy ko
ZIEMIA LUBUSKA
mendanta obo:w i 'vyt.szych urz~cln)kr'iw oboW PRACOWNIACH PLASTYKÓW
W\'
orach
z
iazkowych
Salonikach
i
w
Maced
nii
ZO\'. y.;h był bardzo nuży, tak że ' · my~l zaZAMOśC RENESANSOWY
PARYZ PAP. - Aqe11cji'l Eam Pre~" de>no- kisku, n'.. list-: demokrnlycznq padło 80 proc.
$ 1cl"' iż toleranr.j,;i w ~losunl;u dei więżniów
POLSKA KRONIKA FILMOWA
( _Jpcza ~iJ.bo~~ ·~ur g1i oni :-;tosnwać rlownlnie sf z Salonik, że odb•·ly
t m . Vybo y do I glo.<ÓW, •
.
Pocz. seansów: 16, 17,30, 19, 20,31>.
.
.
'
Pfa.c:ił nądow11 o-puhl1kowa?'t· artykul '
w
oh!!l\ kv:v. :-r<'S'!: u i dtlostv ~, f(Że i llarę związku
zaworfr>wngo
pracnwn1ko\\' ban Im- , t.
h d
·
· d
'
·
Wszystkie miejsca po zl 50; ulgowe
.
.
..
,, oryc
omaga .c:1ę iłresz 1owa'l•i'ł 1 P.por 1arp
tmierc1 nawet z·a 'ilahe 1nzewiriienie.
wyc,~ \\' Salon1karh 1 .M11cfdr>n11. < ffil wyho· prz ·qdcńw urzędników b11nhnw półnrićno •
po zł 35. '"
'
r ni<> ·•
12251
~
~~
„
.
.'
i ~
,• 1
'"'\
Pn.~ ch~a.c,.~„?.ol~i,9o QPlńy<ienj~ .c~ lu 11ie.-. tów zldżonn dwie' list• ~ rz.tdo'Wij i ~arti1°rle-· \:Jreck'ich, na ' i>knfek propagowania przez nich
mteckich ob'.lzń 0.• konct>nh'ac ·jnych Trybunał mokratycznyd1. 'Pomimo nir>slych„nego
idei demokrntycznych.
podkreśla , Ż1> chod:i:i_ł'l hm o be:i:pi·a:wnP· poUWAGA PRENUMERATORZY
:ohawfan.ie wolnoscL zdrowia. mieni<1 i życia
ZAMIEJSCOWI!
craz wszelkich wartości duchowych. tud:r.ież
Prenumeratę „Głosu Robotniczego"
be:n>l,i,tn'i! 11ż:vwani" nif>'wolnkzej pracy poW dniu 21 grudnia 1947 r. zmarł nagle nasz długoletni
zamawiać należy i wpłacać do 25 każ·
&n:i::e~ólil~ cl1 więźniów i 1n·up ludno!i:ci, areszdego miesiJlca na miesiąc następny.
majster tkacki
to'YallY!:ll ze względ 1 1 na pr~;mależno~ć raso- ,·
· Prenumerata wynosi miesięcznie zł
••ą. n&rodowość. relh:ill lub przekona.ni., polit p.
ś.
50.-, kwartalnie zł 135.-.
tyczce.
.
Wpłaty dokonywać· tylko na konto
Obok zbrodni J.łlzeciw ludz:ko'.ci popełni:l· i
kolportażu RSW „Prasa" PKO VTt-1331
110 t:.1.kie w oboz'3ch
prz:esh:pstw~ wojenne.
z dokładnym zaznaczeniem, którego
poniewat radziecc~· jency woje11ni tra.ktowani
miesiąca dotyczy.
byli gorzej jeszcze arlżell więźniowie cywilni.
Reklamacje i zamówienia kierować
na adres Kolportaż RSW „Prasa", Łódt,
·!
ul. Żwirki 17.
W Zmarłym tracimy zasłużonego i oddanego pracownika.
W czwartek. dn 25-ego grudnia w ki
Wysyłka tylko od 1-ro każdego mie·
i1le ,,1'H:..0KNIARZ" (Zawadzk;\ 16) PRE
:
siąca.
Cześć Jego pamięci!
Mi.ERA filmu produkcji l!nlfi<!ll'lkirj
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DYREKCJA i RADA ZAKŁADOWA
P. z. P. Baweł. Nr. 4 w Lodzi

)1

-~!_EZNAJo~j

front. tylko koniecznie na centra1Jny?
- Sama nie wiem. Coś mnie tam ciągnęło.„ - opuścił•a gfowc Gsienina.
- Wie.:c. nie· może pani wyfaśnić'? Ddbrze, - Zo·rin 11Jo·dsuną1 ku sdbie jakieś do
kumenty. Spojrz,aJł na nie i cią•gnął <lale.i:
Gdy się pa.ni znal}dowała na odcinku front~wym. poczuła się pani nagle żle i z. ·tej
racji popwsiła 'P'ani, alby .ią niezwłocznie
odwie;iono samolotem do MO'Skw:r. Jedna·k w M.?sk,yi~ .T>ani nie s.kierowaiłta się
do żadneJ khn1k•1, lulb lecz.nicy, mimo to.
ii. w Mosk""ie mamy moc takich instytu-

.I

cji.

- Prz.~PuśćrnJ- - usnuP;:hną! się z b·i _
ka Zorin. - 'Lecz 0 ile mówi pa,111 praw- „.pani iprzr.st~pczd d ialalnosci, - dę, to dlaczego śledztwo wykr~yło, że pani
dobitni\"> podkr-eJa.iac każde slO \\O. pow- nie Jest artystką i niegdy nie bylia <:7.łontórzył Zorin. - Pa·ni p;-1<dla ofiarą fakichś kiem związku aktorów? W fa ki :.;pns 1\h
cie mnych sił, o.:deiś . złed \\-oli ! Prawda? n:rni trafi!:> do :.iktnrslde.i bcnrady fronto-

- To nieprawda! -

ż;H; hnę la

Jest.em niewinna„„

Si·e Osiej

„Trybuny Wolności"
przyjmuje kolportaż RSW Prasa, Łódź
Piotrkowska 200 TYLKO do 25 każd~l'O
miesiąca na miesiąc następny.

-

Jak pani nie wstyid tak kłamać Zorin. - Przed clnvilą

gfośno z,awołał
mówi1 ła Pa<ni, że

iuti w dro1d'z.e pocziuła się
znac·znie leP'ied„.
- TQ w samolocii.e„. - odpowiedziała
p·r;ę!dko Osieninia, a na powietrziu p-ocz·ułam ię na,gle' g-orzei„ ..
- Pani nie mogłia poczuć się gorzej z
jednej prostej ip.rzyczJ.'.nY wyced~ił
,p rzez zęby ma.for.
~ jakiej? - ZJa1niepokoriła się nagle

I -:-

Os1enma.
- Kon erwy, k.tórymi pani

r1,ek-0mo

si~ Qltrn•ła, okazały się w stu pr.ocentaoh

w dwd•zc i1ocz11ła111 sic; z·nacznie <l:olbrc i ~w•i eże, - , kan·dow.ał oowol1i Zoriu. irntrz::ic uoorczr•\·ie pro to w je.i o-. Ale P~n1 nie nocow;.iła w domu. - c~y. - Ma:m analizę l•a1?orntory:jną, Pr~bGdz1~ P:ani była .;..' nocy? . .
k1, wszystkrngo, co pani Jadła na fron~1e,
C?s1em.na nieś1111ało :Pod111osła o~zy na zostały pa<le ł<an~ do. Moskwy prz.ez tnJo„
ma~r~ l rzekła z pewny1m wa1haniem w ta. z ktorY1111 pani. lec~a'ła.
,
•.· .
gło,,;1e.
.
.
. - To znacz.y. zie bv'łam śledZ'Ona Ji~z
. - S~ P~"!an1a, ohr~vate]n, n~ ktore ko· ~:11n, na froncie?
zd-enerwowała snę
1>1cta me- Jest "-stanic otllpow1e:hie-ć„.
„artystka".
- Stwar·za pani. al11zj~ romantycznej
- Tak jest. Jnte.resudemy . ie każ·dym
przn~ody, - 11~mieclia·i:1c sic; powiedział kt>0 uda.ie siG nie ~Klnc ·żołnierzem. na
Zorin. - Ale Pani .. amn .inż t11 111ówHa, że odcinki. fro1ito,\·e. Ale idźmy d~1ilej. Pani
l?:•Orąco koch:i S\VeJ:?:-0 mc;i.;1. klÓ'ry znaJdide powiedziała rrnlkownik·O\'-"i Swirydowo ;\·i
się dbecnie na..froncie i że i.est mu pand. i·ż w Moskwie w Instytucie Skhfasow:
wierna.„ \V którym wyipaidku na1leży pani skjego wacuie Pani wudaiszek - woh::sor
\Yienyć?
lWegierow.„ .
\V drodze clo dom11 strnciłam przy- Ale·ż on tam na'Prawdę praou·je, -

nirta. -

Już

UWAGA KOLPORTERzy!
Prenumeratę

lcipicJ.„

I

Nic, niL'. pall :-;j~ myli!.„ - sz~·blrn wci?
·
01:-»i.:11iiw - .ia„. niczL\'.!;O„.
- M:-trlrł:l'ln nddawna. :i hY zosmć arty
- \Vlu·śnJe ty1111 sii;: t'lu111ąc;1,y p;111i o, sik4. '-Pk'\\alll trochą Wiele razy w~ bee ny stan, ~ ·przenval je-j m:dor. - sti;:J}owalam na amatorsk'ch lrnuccnudi. ;1ż
-

o.świudczyla

Stąd wynika p•ani wz.ygnębienie. Na,dmie
niam. że szczere przyznanie siię przyni~
sie ulgę. Pani siię usipokoi i, praw,dopod<•·
'bnie w ten spos&b pani zła•godzi karę.
- Nie mam do czego.:;iię przyznawać„.
'"'stem absolutnie niewinna„

1

tu na.gle z.achoro ;v.ała jedna moi.a ko1eżanka - ś,pie::wc7.ka, no 1 zgrosi!am si~ ią za·
stą1)ic. .
ot
- To wszystko jest nam znane - powie.dział .c;pokofoie Zorin. - Ale dlaczego tomność. Trariila111 d·o domu doir»iero nad szybko wtrącił.a Os.ienina.
Pani nie chciała pojechać na oołudniowy ranem, - wysze.ptała Osienina..-

(D. c. n.
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Swialowa

współpraca

handlarzy sm1erc1
"

81

•

ppa
(Od sp.ecialneqo horeJipondenta
Berlin, w qrcidu!u.

Przcdziy,,·hrch

(

Jeczy

dowiedzieii5my

się

cstatnio w Norymberdze na proc e.li·~ Gustawa.
Kruppa, reprezentującego rodzinę zrdnvcJ1 od
wielu lat fabrylmntów c1.ywt i lwndlarzy
'śmierci . Pomijając już rói:ne dane o gwaltowlllej rozbudowie koncernu Kruppa za c.zasów
lhitleiowsldch, warto zwrócić uw~ę na ujawjńione w trak.cie procesu sposoby, których ;io
!Pierwszej wojnie światowej używał Krupp dlll
~askowania swego procederu.
W roku 1919 prz emysł zbrojeniowy )ak i
teraz) zostął Niemcom zabroniony, a nan wv- konaniem tego zarządzeni·a czi.1wała {jak i obęcnie) komisja so jusznicza, które nie czyniła
!"(jak i dz.iś) zakładom Kruppa specjalnych tru~I
tak pokojowych
przy fabrykowaniu
.il)ości
ipTZedmiotów, jak bańki do mleka 1 mne go6podamkie drobiazgi. Otóż, jak wynika z raportu, pisanego jeszcze w czasach hitlerowskich rprzez samego Krup.pa, a -0dczvtanego
obecnie na rollprawie, przyznał on z całym cynizm€m, że ,bańki do mleka" w roku 1919 byty jednym ze śr<Jdków, służących do mydlenia
oczu członkom sojuszniczej komisji, gdyż w
rzeczywistoś!łł już wtedy, pod pretekstem fą
brykacji .tycli właśnie baniek, montowano ob-

'iabiarki do wyrobu dział i amunicji.

Same dok'Umenty
wyświetliły

t11jemnicę

Glosu Robotniczeqo 0

)

Taką gwarancję mogłaby zapewnić tyiko,
donii, zaś Kru.pp miał dostarczyć Francji ,go- f na Hiszpanię, zaopatrywany w surowce przez
1 niektóre amerykańskie.
koncer!ly: co przyznaje ró><l'n;e~ } wspomniany prze·ze
pokrewn~
to we lufy do dział.
Nieco później, na krótko przed bitwą pod kapitał międzynarodowy zgarniał tym większe mnie specjalista niemiecki, ścisła kontrola
Verdun, do Francji wyruszyły przez Holanclię zysld, im dłużej trwaly zmagania na frontach, wszystkich czterech mocarstw, a więc 7. czyn·
wagony, ładowane zwojami drutu kolczastego im więcej domów waliło się od bomb, im nym udziałem Związku Rwlziecliiego, który
jak sku·
więcej padało ludzi. na froncie 1 w miastach. dowiódł w swojej .strefie Ni-emiec.,
z fabryk z Magdeburga.
Zakladv Kruppa egzystują dakj na tere- tecznie potrafił zwalczyć skupienie włąsności
handlarzami sm1erci
między
Rozpoczęta
w niemieckich ręk.ach. Tylko
współpraca trwała i rozwijała się nadal: przy nie Zagłębia Ruhry, k tóre leży w sercu Euro- przemysłowej
szeleście banknotów, ptzy brzęku złota, a za py, na Zagłębiu tym koncentruje się zno_-.vu przy zgodnej współpracy czterech motarsfw
plecami walczących w okopach żo·łnierzy, wy- uwaga kapitalistów starego i nowego świata. na tereni€ Zagłębia Ruhry, ta do niedaw.ńa jemieniano patenty, ulepszenia, eposoby produ· Dużo się wprawdzie słyszy o p.rzeksztalcen·u szcze kuźnia broni hitle1owskie j mogłaby by~
kowania narzędzi coraz bardziej masowego fabryk Kruppa na zakłady, produkujące m<1- zamieniona na arsenał pokoju, pracu-jącv ·istot·
szynv dla rolnic<wa i narzątlzla go.,poclarskie, nie na potrzeby ludzkości, dlit dobra cywili·
mordu.
Niestety, przeciwko t~mu o•
\.V.spółpraca ta nie 1~stala i w czasie woj- ale, jak już wspomniałem bez ·111l~i. · ~; .„„. - 1 zacji i postępu.
ny ostatniej, jak stwierdza prof. Hauser. Zna- rnncji łatwo moglaby się powtórzyć historia powiadają 6!ę przed<St-awiciele imperializmu
Leopold M-arschak.
l anglosa;;.kiego.
ny kqncern niemiecki IG-Farben był, drogą „baniek do mleka" z 1919 roku.

Brawo,

iciarnia!

Plan roczny p.rzekroczony

System

włelowarszlałowv ogarn~ł w;~ yslkie działy

ujawnione na procesie,
szybkiej odbudowy nie-

mieckiej iloty podwodnej. Biuro holendersk:e
Hadze, istniejące pod niewinnym S'lyldem:
,,Kantor inżynierski voor Scheepbouw", w
gruncie rzeczy służyło Kruppow.i i llatrudnialo
niemieckich konstruktorów lodzi p'Odwodnych,
[\:tórzy pracowali tam wydajnie, że już w ro·
ku 1935 Hitler mógł szvbko zrealizować swój
plan zbudowania licznej flotylli podwodnych

w

korsarzy.

Zbyteczne byłoby powtarzać fakty powszechnie z.nane, że to Krupp uzbroił armie hitle;rowskie do napa&ci na Europę, ale trzeba zaw którym
uważyć i dobrze zapamiętać rok,
koncern Kruppa rozpoczął potajemnie swą

0

na „ciqgarlwci:" przyznał
Pierwszą nagrodę
ob. Janinie
Sąd 60-letniej weterance pracy,

czasowych 13, czesarek - sześć (dotychczas
5); w ~kręcalni obsługuje się 850, 900, 950' i
1.100 wrzecion (norma wynosi 650 wrzecion):
na wrzecienicach cieńkich 336 zamiast dotychcza~owych 220 wrzecion, na grubych za·ś od I
dość dawna obsługuje się 64 wrzedona (norma wynosi 54). Nie pozostały w tyle i .szpularki: zwiększyły one ilość obsługiwan,.,..h maszyn o ja.kiejś 25 procent. Pionier-s:kim niewiastom pozazdrościli nieliczni w tęj firmie
pokusila
również
wykończulnia
mężczyzm;
się o miano wielowarsztatowców, a więc farbiarze obsh1gnją. teraz 18 zamiast 12 walków,
na bielniku zaś w miejsce dotychczasowy.eh
trzech, obsługuje maszynę tylko dwóch. obotników. W laki więc lu.b inny"sposób wszystkie oddziały Niciarni postarały się o to, by
firma ich nie tylko posiadała grupę przpdowników-wielowarsztatowców, lecz w całości
s<tala 6ię zakładem pracy wielowa rnztatowym.
W ślad za tym oczywiścię. nast4piła gremialna podwyżka zarobków, w myśl dodatkowych
protokułów do umowy zbiorowej.

.........

produ-cii

.;~-;I

Sqd Współwwodnictwa Pracy" l'ZPB Nr 16
obraduje
środki za;;tosowa<ła

dyrekcja PZPB Nr 16, b'
jej, złożona w dużaj mierze z pracowników niewykwalifikowanych, podołała trud·
zaledwie
produkcję zbrojeniową, rok 1921 We wtorek, 16 grudnia, PZPB Nr 16 wykojaka
nościom i większej odpowiedz_ialnóści,
trzeci rok po pierwszej, krwawej kąpieli, zgo- na/y swój roczny plan produktj1 za.równo
towanej Europie przez monarchię pruską.
teraz ciąży na każdym Ż nich. Oto na każdy1n
w ilości kilogramów, jak też i w numeracji
Jeżeli przełożymy to na języik czasów dzi- nici.
oddziale prócz majstra wprowadzono tiw. in•
'Warto podać do wiadomości publicznej
siejszych, przekona.my się, że z wydarzeń okre drugą, nie mniej ważną wiadomość: Niciarnin
Je-st nią doświadczona, wyk1\rali·
struktorkę.
su 1918-1921, mocarstwa zachodnie, będące w całości przesz/(! jui na system pracy wielofikowana robot11ica, której obowiązk;em iest
obecnie głównymi gospodarzami Zagłębia Run- \\·arszlafo":ej'.
Łatwo możn.a pr.z~wid.zieć.' ŻP pio~ierski czuwać nad każdą ~wą w;;półtowarzvszk.r\ pn. .
.
.
..
ry, gdzie króluje Krupp, nie umieją, czy też
Jak JUZ p1.salismy w swoim cza ie, pionier- wyczyn robotmc N1c1arm nie pozostanie od- cy, mającą jakie· trudno4::i przy pm.cy. DY·
aczej nie cbcą wyciągnąć odpO\dedni~h kami nowego systemu pracy t>yły prządki z osobniony. VI/ bardzo wielu innych firmach
z instruktor·
nauk. Jeszcze bo \."iem nie zakończył ,~ę prn- obrączniaków. One właśnie jedne z pierw- bowiem oddziały przygotowawcze czują się rekcja odbywa częste od1:irawy
n'e tvlko
ws1'.azówki
daje
i
je
poucza
kami,
zaces głównego dyrektora i akcjonariu;,ia
pokrzywdzone w porównaniu z prządkami i
szych w Łodzi prze-zly na cztery strony.
od' .strony fachowej, ale też uczy odpO'Nied!·ładów oraz .iego ez-tabu, a już mówi się o
wszystkich
dla
jest
droga
Teraz
Za nimi ruch pionierski objął wszystkie tkaczkami.
się do ludzi. Jak słusz·
konieczności odbudowy ~ • icernu dla produk- oddziały:
wrzP"ioniars'k.i, zgrzeblar.ski i.td. jasna: ka:ldy włókniarz i włókniarka może niego usto;;unkowaniu
cji pokojowej, powtarzając niemal dokładnie W.szys,tkie one - by dotrzymać kroku pio- korzystać z wyższego uposażenia, stając się nie zaznacza dyrektor, low. Ro;;seł - czasem
wersję o „bańkach do mleka" i bez najmniej- nierkom-prządkom, przeszły na obsługę więk- wielowarsztatowcem.
Aby się nim stać trze- spokojne, przyjacielskie słowo starszej, doszego względu na spokój i bezpieczeństwo in- szej ilości maszyn.
ba tytko chcieć i, nu.turalnie, poszukać odpo- świadczonej. koleżanki odgrywa niemniejszą
nych narodów chce się pozostawi<': zakłady
A zatem oddziały przygotowawcze PZPB wiednich .sposobów ulepszania sw.ego systemu rolę, niż pomoc techniczna. Ta s·~arsza kole·
poddając je
Kruppa w rękach niemieckich,
żanka nie ogranicza się zresztą tylko do slów:
N.r 16 pracują dziś w następujący spo-sób: pracy.
kontroli, która jeżeli ma być sprawowax1a
jakie gdy zuchodzi tego potrzeba, sama 6taj.e ze swą
Nie od rzeczy będzie w.opomnieć,
obsługuje się 16 zgrzeblarek, iamiast dotychprzez tylko dwa względnie trzy mocarstwa
przy n;1aszynie lub też przv·
„podopieczną"
zachodnie, rpozost<Ulie kontmlą jedynie fordziela jej na pewien okres czasu pomocni.c~.
malną.
W tyn1 samym kierunku zorientowana zo·
Bardzo interesujące rozważania na ten teMajster ma Byi'< prze!ls
stała rola majstrów.
mat ogłosił ostat:;iio w prasie berlińskiej pr;:if.
wszystkim i·nstruktorem i naucżycielem, w.t~
dr Hauser, który jE*!zcze przed dojściem do
'Władzy Hitlera wystąpił publicznie przeciwko
dv dopiero jego zespół pracowniczy p.otrafi
matactwom Kruppa, naświetlając międzyna
w-ywiąza~ się ze swoich zada11.. Że to n~ta:
• .• •,:.:.:
---„·~7::?.:••,
tego przedsiębiorstwa.
wienie dyrekcji Niciarni je;;t słuszne, w1·dac:
rodowość kontaktów
Zakłady Kruppa, jak stwierdza prof. Hauser,
nie tylko „na rozum", ale i na konikre~ny0
należą do rodziny wielkich koncernów zbrowynikach. Wspomnir.!liśmy już o przedle:rllłl"
nowym wykonaniu planu pmdukcji - nalezy
jeniowych, jak Schneider Creuzot we Francji,
z drugiej strony podkreślić, że nie tylko sp6·
lub Vickers w Anglii, z k·tórymi wspóJ.praco·
W roku 1915 śród starych fachowców, ale i <;pośród nicwywały nawet podczas wojen.
kwalifi.kowanych pracowników Niciarnia u·
pisze prof. Hauser - gdy żołnierlle francuscy
poważny zastęp przodownY\.óv1
kształtowała
i niemieccy ginęli na polach krwawych walk,
pracy, pomimo przejścia na trudniejszy syprzedstawiciel firmy• Krupp pertraktował w
stem pracy wielowarsztatowej. \Ą,T tych dmach
Luxemburgu z firmą Schneider Creuzot w spra
1) Janiec Weronika zdobyła drugą nagrodę na wrzecienicacli grubycb (148,9 p1oc.); 2) Jagu- właśnie odbyło się posiedzenie Sądu Współ
wie wzajemnej wymiany materiału wojenneszewska Franciszka otrzymała drugą nagrod~ na „obrączniakacl1" (153,3 proc.); 3) Kacznm- zawodnictwa Pracy, który wytypował 18 kan70, potrzebnego obu stronom: Niemcy miały
nagród, wyznaczonych przez
rek Honorata - druga nagroda na skręcalni (166,3 proc.}; 4) 20-Jetnia tow. Zofia Stolecka dydatek do
)trzymać przez Szwajcarię bardzo potrzebny
C~Z.P.W. dla zwycięzców w'vścigu pracy w rnie
jest „asem" wśród prządek - zdobyła pie!W szą nagrodę f)a obrączniarkach.
m wówczas nikiel z francuskiej Nowej Kale·
gmdzieii.
siącacb listopad Brak miejsca nie pozwałci nc:m wytnieml.
wszystkich lB~tu - ograniczymy się do potla·
nia nazwisk kandydatów do pierwszej nagro•
dy: ob. Zofia Stolecka (157,2 proc. normy), 20·
letnia zaledwie dziewczvna, która od rOkn do·
piero pracuje na obręczniaku i zdołała wzsi
gruźlicy ten czas doścignąć •i pl'Zdcignąć o wiele st3,r·
stosować
należy
sze od siebie i doświadczeńsze prządki
UJ
otrzymała pierwszą nagrodę; drugą pn:yz.n-anv
kierownik kliniki pediatrycznej ob. Franciszce Jaguszewskiej (155 ,3 procent),
Penicylina i streptomycyna zyslk.ały sobie sze dawki, jeśli jest zastosowana w nieodpa- Popowski przy lecze!1iu wiednich ilościach. Natomiast daje wyniki U. Ł„ dr Mari.an Zierski - kierownik Central- trzecią zaś - Marii Mielczarek (153,3 proc.j.
!ławę leków niezastąpionych
przy gruźli nej Poradni Przeciw.gruźJiczej oraz dr. Sobies Spośród roboln\c skręcalni pierwszą nagrodę
Jeśli chodzi o peni- 50-cioprocentowego wyleczenia
ca)łego szeregu chorób.
przyzna11c Antoninie Baturze (163,6 proc.).
to jej właściwości lecznicze zostały czym zapaleniu opon mózgowych i przy lak - pediatra.
cylinę,
Według rozporządzenia Minislerslw<J Zdro- Z oddziału cze.salni pierwszą nagrodę otrzy·
gruźlicy rozsianej po cai Blusznie zasługują zwanej pr.osówce ju.ż całkowicie zbadane
na uznanie - ma ona właściwości hamowania łym organiźmie. Należy zaznaczyć, że strep- wia, otrzymana z USA streptomycyna będzie mać ma ob. Stanisława Barloga (142,5 proc).
rozwoju bakterii, nie za·truwając przy tym or- tomycyna w wyżej' wspomnianych wypadkach zastosowana wyłącznie dla dzieci do lat 15 i Na „ciągarkach" pierwsze miejsce zdobyła f)O·
ganizmu ludzkiego. Produkcja jej rozpoczęła daje wyniki wyłącznie wówczas, jeśli jest za- tylko w wypadkach pros ów ki i grnźliczcgo letnia -0b. Janina Dulinowa (142,9 proc.), na
Tylko )owiem wrzecienka.ch qrubych - Kazimiera \<\Tojcie·
się w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, a jej stosowana przy wczesnym roz'Poznaniu cho- zapalenia opon mózgowych.
w tych W'llpadkach streptomy.cyna dnje zada- chowska (152 proc.), z oddziału połyskow11i'
odkrywca, dr Fleming, uzy6kał w roku 1946 na- roby.
1pierwszą nagrodę przyznano Florentynie Wal·
zarządziło sprown- walające wyniki.
.
Ministerstwo Zdrowia
grodę Nobla. U nas w kraju produkcja )JeniKonferencja wczorajsza n11ała na celu za- czak (172,3 proc.). Należy zaznaczyć; że za·
cyliny rozpocznie się w 1948 roku w Tarcho- dzc:nie 80 kg streptomycyny z USA dla zastominie pod Warszawą. gdzie obecnie montuje sowania dawek leczniczych. Le.k ten zostanie poznanie społeczeństwa -z działaniem strepto- równo sędziowie, jak i ławnicy brali pod UWd·
wydzialy lekarskie mycyny i ostrzeżenie, by nie i;tosowano jej gę nie tylko wysokosć o.siągniętej normy pro·
między
rozprowadzony
się już fabrykę.
Inaczej natomiast przedstawia się sprawa naszych uniwersytetów, aby umożliwić prze- bez lekarza w wypadkach gruźlic , ppnieważ dukcji, lecz również jej jakość. a także pil·
Mylnie rozpowszechniło się prowadzanie odpowiedni.eh doświadczeń i da- zamiast pomóc, slreptomycyna może doprowa- ność i obowiązkowość pracy. Wypada nam
slrnptomycy.ny.
mniemanie, że streptomycyna leczy gruźlicę nie odpowiedzi, na jakie dolegliwości strepto- dzić organizm do całkowitej ruiny. Sława jej życzyć pracownikom Niciarni, by do nasl!;p·
etapu w;półzawodnictwa udziesięcb·
więc jako leku na gru:i:licę jest zupełnie aie- nego
pierw5ze eksperymenty mycyna jest skuteczna.
Wprawdzie
płuc.
Z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia od.była uzasadniona, bowiem nawet jeden z i!dkr;yw- krotnili swój za;;tęp- kandydatów do nagród.
prŻeprowadzane na świnkach mornkich dały
zadawalające wyniki, ale jeś.Ji chodzi o lecze- się w Państwowym Zakładz:e Higieny w Ło ców jej, dr Waksman s~wierdz.il, że grui:licę Sprawi to więcej kłopotu sądowi i lawnikom,
nie ludzi, to, niestety, strcptomycvna zawodzi, dzi konferencja prasowa, na której udzielali ndleży leczyć tylko tak, jak dotychczas, to lecz wyjdzie na dobre i firmie, i załodze "0"
powybzycb informacji prof. Felik; Prwsmyc- znaczy orlma. rhirnrrricz11ie. wzglc;dnic klimd - botniczei. i naszemu l'a1'lsl'.vll. Ludowemu.
powodując nawet zatrude systemu nerwoweH. W
lm. z.)
!JO, luh uodpornienie m·dt.b:ów arużłicv na dal- ki - na.czelnv dv'rekł.or PZH. nrof. Stanisldw tvcznie.
D111inowej (142,9 pr<,c.)
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Tego dJti a. •d
pthc1u roznyr 11 zie 1ntc, co
,
"
Eitingon) posl<JUO\';ilarn , 11ie b"dę µhać o spra' wprowadza zamęt i hrak s l oordynowan J
ajm!l się wyłącznie prac •
wach produh yin •eh.
Obecny stan 1 zeny ujemniP. też odbi.ie ię
P! a c ą otgani acj 1 P• r ł y 1nc j. 1cz cgólniu, że
- ale to i·uż zwi<>zanc
nieda 1rno w roz1uow.c ze mnq j;•dcn z tow a- na p1 ac v,, dt icsi»tnik.ów
''
"
rzys zy po11 iedzi tił - - W\ w „Głosie" - to jesl z pracą zawod,Jwą. Nąstc:pu.1 ą przt gntjuż macie z u1lf' łn g u l17i:<;, na punkciP. n o rm , powa11ia 1v wynik o których dzit' . iętnik jest
Takiego stant1
proce ntów, wv3 l!ltl pracy. . U\ aqa til, choć ode \v;\p y ort dzie:;iątki. n eczy należałoby unikać - w razie konie c?·
z grunt.u n c, tuswa -- wy tl !,1 ~ •: ajc plony post~no , •!ił am nic sp o1 rzeć 1 a we t na i rosna no · ci dok.ollac r<'organizacji dvie iątki. D7iesi •lni!< jest przt. cież odpowiedzialny nietylko
·
i wr7edona ...
rad zo. Zl'branie kiadek, die priede wszystkim 111
To\ . Kom nrnw ; i •e td r:z PPR jest od\dedzi:rnm ~·t~" < J<;\ wl cicla „Glo~u"... pracę przy warsztacie l<ażdego nton!.a dzi~łątki.
„ Tilk dawno u ni1s ni c hyliśC'ie , wrnlc
Z WCJS<.:i e m do c kre laridtU PP! Low. 13ąktt .
o n as niP pistedt•. · ,\ jest 0 czym pi<ać _
rozm o
p n ewodm cząceg? R,;dy laktado ej mówi.„
- Opowiedzcie , i~c. tow cHzysw , _ 0 pra wa schodzi na mne tory - omawiam y sprawy ).i ytow t> „. Prz y znrtć muszi:;. że tow Bąk
cy komitr; 111 i k ó ł falny "znvch.
nic wid • 'be c m ó wić. - wlaś11ie uoało
_ Na ostulni m rrn sicctt"niu kom ih. tu
dokrrn,~liśmy nowego porldahi prac.y. pomię~ sic '~ Zw1ązkQ.ch Za'.vodowych pomyślnie 'l tl·
dzy 9 członków komitetu. Każdy jest ohecniP łatw1c „jf'dną ~prawę Jaką? Za nic me : hn·
nam z~r~~awa przygotowama Gwiaid
odpowiedzialny za SWÓJ odcinek.

mul

najwa7.niejszeg 0 01i ału
od wsnólt„ wonnictwa prM· jest tow.
Jszcrnk, kiernwnik . tka lni. Vvspółzawodni:two
wtacza cor,h szersze kręqi. - Rywalizują z
sobą robotni cy zmiany pierwszej z robotnikap07a lym istnieje tf'Ż
mi ze zmiany drugiej,
i współzawodnictwo ind widualne. Dzięki te·
mu ruchowi WH<•sła wyd;ijnoś~ pracy. W paź
dzictniku nasza prz•'d'c1lnii! wykonała plan w
„Niccli ;i.yje Polskie Woj~ko! - niósl
80,2:1 firoc „ t~alnia 12:l proc., w pierwszej
się aż hen n;i \Jlict; okrlyk dziecinnych glo·
d<fkildzie grndnia przqdzaln ia poprawiła się 87 ,6 proc . I tera? star my si rozwinąć wię i{· sików, gdyśnn się bliżali do Domu Kultu1 y
Milicjanta, gdzie w ubiegłą niedziel' odbyła
SZf' tP.tnpn -- 7bl 7.a się konie" roku ...
i erot po
~ię n tlycy jna „!J widzdka" ,l!!l 3 lO
Nie jest zh t dobrze, 0 7. C Zf ~Ólnle w prz·~ poległych partyzant<lch. G1 ·iazd~a ta urzlj·
dzalni - ale produkcja podnosi się - wszystkie prządki p r acują na trzech stronach i powiedzirć tr7eb:-:, że tn nasze towarzyszki
tu v pier vszym rz~
~ PPR dały przykłild dzie należy wym ie nić tow Marie; Hołys i mto
Z\VM-ÓW.k<; R. KlaC7kow. .lii1a fi lf'dą ciętnie osią9a tS4 proc. normy.
\\' 11bk· glą niedzielę w Woj kQw.Ych Z;ikiato ti'•\" ie ż haslo
Jeśli chodzi o tkalnię się uroczyodbyła
w y ścigu pra ~y pierwsi rwcih towarzyszn 7. tlttcl • l\.lo1oryzacYJnych
PPR, tow tow. Wojdy11ska i Ł11s1oewski. kt ri !<lo~ć •.Gwiazrlki" rlla dzleci pracownl!{ow N a
rzy pr;1 cuj:i nu 4-ech s1€'rnkich k ro<:n11rh.
pr0gram uroc zystości złożyły si jasełka, r.rl<'- Ale o t óż i oni sami. Up u wiedzą \\'.1 11 wy okoliczno ~ ciowe i deklamacje w w.vko i.1 o swo.1 ej pracy ~ przcry\\ a 3W oje wywody niu zespołu diiccięcego. Widowni ,_. •pt>łnili
tow. Komnro•\$Kl ja ko, że llo pok 1u wcho- tłumni e rod zice i dzif'ci oci najtnni · q1.:h 1.i.J
rl7j liczna g rnniadlrn to war2 sz . 'ro·:. Woj- tych, k l óre j uż chodzą. do zRiił
P nnow· ł
przvchodzi \v r (iła i u ~mil1 cl111 . ęt<i. „
dyńska
1 m ily i serdecrnv. 'Zd ·tuga •1 lym i ~
naslrb
vojej pra"y 1.
Dziś je Iem zadowol rna
mówi ~ osiąg 1ęłam 167 p1nc. normy, a i 7'l. · wątpliwa płk. Monica, komendanta zaklaw n~tafnie rlwa df>w. klór1•go 1ro::iką jest wytworzenie · \\Śród
roll!łaln wię c "j -· 6.400 ir.I
załog i robotniczej poczucia w~pólnoty. Wsz~ st
•
tni odnie
- Tak tak wtrąc a . tę dv rmmnwy tow. kk ct ~ if'c1 obdarowane zostały pod choinką bo
Łuszczewski, mąż tow. Wojrlvńskiej. Wszy- gatymi podarkami. _Poza materiałami tekstylstko t0 hytohy dobrze, gdyby moja żona
wspólzawodniczy!.t z kim.ś i11nym, nie ze
mną ... Bo to niedobrze, kiedy żona własnemu
mężowi źle życzy i cieszy się, ki~dY. coś poniby
plącze„ . · l tow Łuszczcw ki wzdycha to ze zmartwienia. ale o~zy mu się śmieją ...

TEATRALNE DlA SWIA'lA
PRACY

Komisja Kulturalno-Oświąlowa OKZZ po.
śwJata pracy, że porząwdaje do wiadomości
. 1
.
k.
dzisiejszego i:lo teatru \Vojska
niu,zą szy .i dnia
· 1 zaimie wie e czasu towa r ą zom •·
·
N
t k
b ć paczki dla dzied 1 dobra zabawa! O dzie· p 1 k.
oraz
,. ·ą . o~ ·1cgo na . z u·~ pt. „ 0<:e gniewu
d
I·
. „ db j·
T
.
do T••ahu Powszcdmego na sztul't: p.t. ,,Dac1 „e1 mgonowc:y . a ą - . a e ~ Y, 11 ow.
zw.
legitymacji
o tvm. - .twarze ich zas~p1a1ą się. l'fo, bo my i Huzary" za okazaniem
1. przedszkola
hlt'Ją złobk1
. . od I Zawodowyd1 - indywidualnie ol'az na listy
- .;ile ddleko
.. .
.
fabryk~ ~ matkom n.tewygodme. ~ tuz koło zbiorowe _ otrzymać można bilety z 50 tiroc.
znlżh:~ na każde miejsce, pociąwszy on pierw
f~~ry k_1 1esl ~omek sliczny z ?grndk1em ~oz 1:uedy zaięty przez lokator~nv, -:---- qdy~)y szeno rzędu w ka~ie OKZZ _ Traugutta 18,
im Urząd K 11terunkowy przvdz1ehł mne m1c-l pokój 1
·
szk<inia - ozieci miałyby żłubek blisko fahSPECJALNE BILETY TEATRAl 1E DJ
ryki.
ZESPOLOW SWIETL1COW\'CH
„Napisz:ie, o tym, towarzyszko„ - Piszę
Komisja . Kultur~l~o-.Oswii;towa OKZZ po·
i mam nadzieję (j?ko optymistka) , że pro<ba
daje do wrndomosc1 sw1etlicowyrn zespołom
ta dotrze do odnosnych władz.
Rnzmawialiśmy jeszcze d!ugo i o wielu teatraluym, że uzvskała otl tealtu Wojska Pol
r~zn.ych spra., ~eh O świ.etlicy .. i o ~półdzicl- skiego .oraz od teatru ~owsz.ec~nego - zbiom fahrycznCJ, i o sprawie lug1eny, l bezp1e- rowe btlety Po specjalme JUS ich cenach na
czel'lstwie prn:y i o walce z kradzieżami...111,atde pncdstawieme w tych teatrach, przezna
wszystki ~h tema- czonych dla Uczcstmków wymienionych respo
W) czerpać
1 ie soosó')
tów w ramach jed~cgo. artykułu. T~mi wszvst- łów. K~~rownicy ~:Wie~lic zechcą sl.ę zgłaszać
l •n; zagadnicn1am1 zyje organizac1a partyjna po odh1or tyth b1letow dQ \.Vydz1aiu Kult.Oświatowego OKZZ Traugutta 18.
'
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choinkowe w Zw. Uczestników W lki · Zbroinei

- Myślę - 7.e u was w domu wiszą wy·
kres', tablice. - Wspólrnwo<lnlctwo, t.o \)rze·
uśmiecha się tow.
cież treść waśzeqo życia Hofmann.
Sprawa współzawodnictwa pracy - spraw~
produkcji ~ to podstawa, treść iyda i•dzia·
łalno.·ci wszystkich peperowców. I dla tego nie mofoa pisać o pracy partyjnej - nie poruszając zagadnień produkcyjnych; i dlatego
wbrew uprzednio powziętym poslanowlcniom
muszę pisać właśnie 0 tych sprawac.:h. Spta·
wach najistotniejszych.
I w tym przeŚ\~iadczeniu zadaj.:; towarzy.
szom dalsze pytania.
- ~ym tłum11-:zy s ię fakt , ie w'asze zakła
dy, które przed tym przodo ntl •, dz!~ pozostają nieco w tyle?
- Dużo by o· tym mowil: - stwierdzają
wpl ynąt na to takt, że były
towarzysze pewne zmiany personailw, co ujemnie odDziś podciągamy się
biło się na produkc ji. i. możecie, towarzyszko napisać - że od no·
wego roku wezwietny do wzpółzawodnictwa
któtą, to jeszcze
jeciną z wic;ltszych filbryk tajemnica. A napc>\vno wrócą dla nas dni
sławy .. . Tylko, ŻP. w1cl' jeszc7.e trrnba pra:ować . l\tusim y 'nacisnąć" kierownictwo fahryki, żeby s_zybciej przygotowało bazę techniczną pod dalszy rozwóJ ruchu współzawod
nictwa. - ~usimy pracow<1ć nad kszlałcemem
młodych. I fabryka ma też wielkie plany uruchomienia specjai11eJ slkoły dlo majstrów
tkalni automatycznych. Bo automaty instalują
w innych zakładach , a majstrów wy~walifi
kowanych brak ..• Plany, jak widzicie, są szerokie i musimy je• zrealizować.

- · r w tej dzied1inic, J w innych współ
pracuj emy z pepesowcami, mówi tow, Komorowski. We współzawodnictwie pracy szczegól
nie wysuwają się - tow. Domalążek majster,
tow. Wejman, salowy„ . -:żłonkowie PPS.
A jak -lam u was wygląda s·prawa kształ
cenia kadr partyjnych? - pytam.
Tow. Komorow5k1 odpowiada - naogół sta
ramy się, by na każdym posiedzeniu koła
prasy i dyskus,e.
przegląd
był referat, lub
Kursów jeszcze nie zorganizowaliśmy. Jeśli
mówimy o sprawach organi,zacyjnych - chcę
YJodkreślić. ż e byłoby wskazane, aby laR, jak
w innych większych fabrykach i u na,s po·
wstał wyod1ębniony komltct. Istnieje u nas
5 oddzi ałów i k11żdy z '.vch n<J d nków c ależy

dzona była staraniem Lódzkiego Związku U- Łódzkiego garnizonu, jako podarunek 'Ś\\·ią
czestników Walki Zbrojnej o Niepo·dleglość i teczny od. byłych pdrtyzantów.
Maior Cz('rwiński, który z nie\liclką gruDemokrację .
Trafiliśmy wła~uie na moment, kiedy dzie p;\ żołnierzy reprezentowdł tu Woj:;ko Polskie
ci wręczały wśród l.lgrnnmcqo entuzjazmu drżącym ze wzruszenia głoseni podr.ickował
książki wartośd 60 tysięcy złotych żołnierzom za ten tlro9ocenny upominek, za pe' ni a jąc, że
żołnierze ..nie zapomną nigdy o t m darze i
ze swej strony uczynią wszystko, aby niP zai za co zginęli
przepaścić to o co walczvli
partyzanci.
Polem Teatr Kukiełek wystąpił ze swoim
prżedstawieniem p.t. „Dzhq1y doktór", a nanymi i słodyczami. każde ze 160 zebranych stępnie ś;vięty ~ikołaj \\'rę( zył o.zicc-iom ~okazne, poltora-luiogr!lmowe paczki ·z łakoc111·
.
..
.
na tę uroczystosc dzieci 7.o-1ało obdarowane mi i ubrankami oraz po ty itlru złotyC'h w
m~:kną zabawką. Zabawki te byly wykonane każdej p.iczcP..
w w;it~ztatach zakładowych. Poza tym wnyst
* * *
l~ip dzieci poczęs\m •ano pc-dwieczorkicm.
- ,„Na5za gwia?.dl.:a ni" nc1ranic1yla sią
To. .i; ta świąteczna dr.ieclęca impr~za, 1.0r l '!ko do tej uroc?. 'Slośd - opowierl11 <ek e·
„a11\zowana na terenie Wojskowych z,1kł ,1d(1 V t rka :Z.wiąz u 1 ' pólorq llizRl irka cJ1oinki
Motoryzacyjn;ch, wypadła tak udatni.:? i u- p. H nka - już v ubiegł m tniodniu rozda·
li. my 200 paczek i wnościow -eh i 200.000 zł
rv. al· ła ~ię radosnym przeżyciem w umy- wdowom
po partyzantach. icz lei.ni\' od tego
, lach jej mąl eh ucze. tnlków, za·1,1dzięcrnć w dnh wczorajszym nasz przedstawiciel wziął
należ) prac ' I v iłkowi jakie pr1.y jej or- udział w żorganizowanej przez Związki Zaganizowaniu po ożyli ob.ob. A. Parado\ ·ski i wodowe choince u Horaka i w qczył w imic·
H. Czerniaw~ki, oma tow. tow. Chrap i Cho- niu Związku specjalne upominki dla p110now·
nikow pracy.„
dorowski.
- Czy można wiedzieć, jakie to i1ył) up"
minki i kto je otrzymał?
- Owszeftl - ob. Józef Skina, ZWM·owie~
tkacz na ośmiu krosnach, otrzymru od nas no
wy rower, warlośc~ 22 tysięcy, oh. Marta Ma·
jer - bezpartyjna, tkaczka na ośmiu kros·
nad1, otrzymała paczkę żywnościową i takież
same paczki żywnościowe otrzymał : Irena
łl Rtz~· pra· ' llzyskał.v: Nat li" Balcerek (155,ł proc.),
W••
Ziółkowska, tkac1ka na o5mlu krosnach oraz
cuj:w.·ch na sześciu krosna<'h t1ierw ze Marla Kope; (16?.·proc.) l Helen~ SzczyJaninił Skor.ek, prządka na 1tzcch krosnach„,
miejsl'e zdobył Stefan Palcz~·nski (1'71,3 pińska. (145,i proc.)
- Jeszcze jedno pytanie - Skąd r:zerpa
W PZPB Nr 6 w przędzalni odznaoroc.). Następne miejsca za.ięly: Józclisc!e fundusze na te imprezy1
~a Krr.~·ti niak (167.5 proc.), i\11u-la J':v- ~zyły tdę: St· nlsława. Szydłowska. (156,8
Mielismv 700 tys. ~ł, poza tym kari y zwią
iiak (16ł,8 proć.), Halina Lipifr;;ka (lflR,'l proc.), Janina ł..u zczyńska. (1 5,ł proc.)
zkowe z różnych naszych zakładów, r~szlę zaś
1uoc.) l Kazimiera Doma1iska (160.4 Genowefa Olejniczak (143,'7 1troc.) i Ka·
przesłali nam szlachetni ofiarodawcy którym
iimiera Urbaniak (143 proc.).
.
proc.). ·
chciałabym tu przy tej okazji podriękować w
imieniu Związku i obdarowanych dzieci.
W Urnlni („szóstki") osiągnęły: raNa .,!'zworkach" ua,j lepszc r('zultat~·
(152,l ztmiewa Wutzke 16~ proc. normy, a HeStanisła•va Kocjasz
1siągnęł:v:
11roc.) i Stefania Kaźmiercz k <Ha,5 lena Swąderska (151,7 proc.).
. W PZPB Nr '7 wyróżniły si w 1>rzę·
proc.).
prze arezydenta m1a ta
w prz dzałnl cienkoprzędnd W~'l.'ÓZ· dzałni ('780 wrzecion): Kornelia Nowak
wltonlak \lRll.3 (162,8 proc.) i Władysława Joclti.m (156,5
Prezydent Miasta Łodz~ jako reprezennil~· sil;: Bronisława
tant Rządu przyjmowac będzie tyczenia n-0sł{a (147,7 pro('.), Zofia Barartek i Mar- proc.), a w tkalni (4 krosna) Walentyna
wo.roci.ne w dniu 1 stycznia 1946 r. • sali
ria Dubls (169 proc,). Maria Blachow- Grabowska (159 proc.).
Kolegi 1m Zarządu Miejskiego, ul. PlohkowWalas uzyskała
Stanisława
~ka (14,77 proc.), Zafia Baranek l Marska Nr 104
'a Dcredas. W urzędzalni odt>aiłkowej proc. normy.
o godz. 10-ej od 1irzedsfa' ldell władz, u1 1zyskał Józe[ Wacheeki 1'72,8 proc. norW PZPB Nr 8 pierwsze miejsca ?do1."Lędów i duchowiet1stwa;
były w przędzalni (920 ·wrzecion) Anierny.
' o go.dz. 11,30 od pxzedstawicieli partii poll
W PZPB Nr 2 w przędzalni na czte- •a Majewska (154 proc.) i Józefa. Debtycznych, organizecjl społecznych oraz: pra·
rech stronach wyróżniły się: Janina Dę 11k (150 proc.)' a w tkalni („!iz1\~1thl")
cowników miejskich i zakładów użyleczno ·Cl
publicznej.
110ws a (lrłl,4 uroc.), Genowefa Pfl.wlak .Jadwiga Kaczmarek (l'l'8 proc.) i Ste(143,8 proc.) I Stanisława Swiccb1ska ania Jankowska (166 proc.).
W PZPB Nr 9 w przędzalni na. czoło
(142,7 vroc.), a na trzech stronach: l\'.laautors~i
··i· Uznańska (149,3 proc.) I Rcsrina. Iio- wysani:ły się: Marla Wasialt (156,,t
lokalu Wyższej
w
Łodzi
w
się
Odbyła
i
proc.)
(150,3
Bartosik
Marla
proc.},
wyróżtkalni
;frzcwa (l 15,4 proc.). W
Szkoły Pedagogicznej narada autorów kilku(144 proc.}, a w
Kulczyńska
niły si() na „szóstkach" Franciszka Szy„ Zofia.
tomowej publikacji zbiorowej p.t. „W stulem:>n ka (li3,3 proc.}, a na „czwól:kach" PZPB Nr 14: Helena Dursl{a (151 proc.),
Wiosny Ludów". Publikację przygotowuje
c1e
Czesława. Piekarska (148,5 proc.) i JózeHelena Płachta (154,8 proc,).
Państwowy Instytut Wydawniczy do wydania
W PZPB Nr 3 najlepsze wyniki osia- fa Hadłer (163 proc.).
w roku 1948 w ramach ogólnopolskiej akcji
W PZP.B Nr 16 (800 wrzecfon) naj"llflłY w tkalni („czwórki"): Bronlsł \~a
uczczenia stuleda Rewolucji 1848 r.
epsze rezultaty osiągm;ły: Antonina Sa
~Iatczalt (168 tlroc.) i Lucyna Steln1ach
W całodziennych obradach pod przewodni
ctwem redaktora publikacj,i prof. dr. Natalii
1161 proc,) a w prz dzalni Bronisława wicka (157 proc.), Jadwiga Podi:bska (156
Gąsiorowskiej, wzięło udział 20-lu uczonych
Wastelczyk (179 proc.), i Helemi Cuha- proc.) i Zofia Florek (141 proc.), a w
i pracpwników naukowych. Z ramienia Pań·
PZPB Nr 17 Zofia Sallo\Vska (4 krota (173 proc.).
stwowego Instytutu Wydawniczego w nara·
We współzawodnictwie zespołowym •na - 162 proc. normy) i Janina Potydiie u.czestniczyli: Naczelny Dyrektor A. Bach
160,6 oroc.).
Człaplitsłd (131,!J rala (luządka •vyprzedził majster
rach, Red. Nacz. A. Wat oraz Redaktor Nau·
wyrói:nily
Pabianicach
w
PZPB
W
Tosik
a
proc.),
(114,7
vroc.). Tomczaka
kowy prof. dr. Arnold.
1110.9 proc.) Zalasę (103,8 proc.). J\laj· ;;ię w przędzalni: Helena Prusinowska
Po referacie red. Werfla o problematyce
. ter salowy Buchner (111 proc.) wy- (145,8 proc.) i Helena Rajchert (143,G
1848 roku rozwinęła się ożywiona dy5kusja
orzedził Bociana (103,6 1>roc.). Tkalnia proc.), :i. ' · tkalni: Sabina Zych (165,5
w której wzięh udział: prof. dr Kieniewicz:
prof. dr Lewak, dr Łukaszewicz, dyr Wat,
„A" (118,6 proc.) pokonała tkalnię „B" proc.) i Helena Krzemińska (143,8 Pl'Oc.).
prof dr Arnold podkreślił, że w , ,Wiośnie
Zenon Makowski uzyskał 143,2 proc. nor
(112 proc.).
Ludów" szukać należy 10do vodu współczei;
W PZPB Nr 4 najlepsze
n ych ideologii politycznych.
W drugiej części zebrania przedys~utowa
no ogólny charakter wydawnictwa i lt;taodnio
no prace poszczególnych autorów.
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typendia dla młodz1ez, pa
o
I -w oce w cza e 1my

Realizując \\ ~ tyo:ne Dekłarfłcji Ideo· danych narodo~i pr7e7. wojnę i okupą stypendia!ą dla uC?ącej si
m 1ni:lzl iv
wej Związku Uczr5-ln1ków Walid Zbroj· cję" Zuz1rl Glówn; Zwiazl u pm ·<i'lzi podopiecznej :;7kf,f wy/s7.ych, śr;:· n·rh
Komenda M0 16-62.
nej o Nlepod'eglość i Demokrację na pnza Domami· Dziffl-a, Pre ·c torium i •)raz po w ~Lc':hnych.
Miejskie Pogotowie Ratunkowe i Straż o<ldnku pomocy „ w uleczeni11
ran za· gim'l~zjum typu , ilm()chodo g-o, akcjt
._.._~_,_..
\' rol, ;1 ufl1 Q: \ m 1 nrz\~hln ze o:.tvPożarna 21·77
p2-dium w 571,01a~h ,,. ż-=zvd1 I cJ I r,..,„J.
tnformacja Pocztowa - 12· 1l
opi.ecznych, '" <'Zkol;1ch śrE'1Lrid1 403. ~·
In.form. kolej. i biuro podróży „Orbis"
szkołach po\~.-7.~hny h '!);) :-it>:-.:"Jt i µól
tel. 12-95.
:i>:>r{"il'. \ ·zgiędnj,„. 11czE'·tnikń v w;1fk o
ni<'p;id!egfość i · <lem0k rac.:~.
Drugi Ogólnop<.l"ki Z_j;izrl D"l":zató r
Dviurv ante
Państwowa zamrażalnią; owoców
Dziś dyżuruje ;:ipłeka mgr. JaśnłewiZwiąlku po,la1 ·i! prz ri Z<1 ?;;: iem Giń v
Cza, ul.. Babin;i 14.
na rynek SWOjq produkcję
nym ~adanie ro7.s7.cr7enia ;ikc.F yp ,.._
D) rekcja HandlO\\'a Przł'myslu. Kon.,.er
Specj:ilrio0~ ·ią
Poł„kie~o
Prz.em;slu dialnej na r<'k I. -.!7- .r-.
Wypdmaj:ic tę 1·olę Druo:;ir:rn liaz "·
Teatr Mie~ę;·~
Wo\ ·ego w Bytomiu notuje w ostr1tnich KorJSerwO\n~g 0 ...,ą jednak ·'.;\ ·ieże o ;voce
Zarząd
GlóWn' zw·ązl<u prn ię -~i ł
nieczynny.
miesiącach stały wzr0$l obrotów, świad rnrnżo1 "· n;id;;ijące się rizi ki ~~cjaine·
mu ~·JY-1"-('•IY.) ;i.·j lw·n"erW<l'\ ani:ł , tempe ilo~ć stypendió·.• w bief:r m ri>k1 <;zuil
czą-cy o rosnąq m zbycie lmn"er\\ owo·
d ·l
raturzf' - 40 st. C. oraz zac~\vani.a nym do i!ości I .O!JO: w tym ~~
szkół
wyższ""'h
po
3.nno
:1..
mie~
ę
znie
cowo-_jarzyn<Hvych,
mięsnych
i
rybnych
prlnych \Yadości wit;rn1inowyęh zarówKi na
403 dla vkńl ~rei.nich pa 2.fl<'O ,..1_ mi s.
Kino ,,Stylowy" wyświetla 11.m ame· p1o<lukcji pańslwow•cj. W >Ciągu ()S1at- no do spoŻ) wania w • tanie su ·owym. i 303 dla !'zkl}j pow~zcc:hny<:h µ11 1 O
nich 13 miesięcy obro!y \\"y1niiosły ogó· j;:ik i dalsz~g-o przetwr.rzania, Nal·eżą do
r~ kański ,.Triumf doktora O'Conoora".
zł. mies.
Iem około 3 mil!ardów złotych, 01Siąga· n· h miedz ' inn ·mi ogórki mmżon.e,
}(ino „Bałtyk" wvświetla film prorluk
Stypt>r rii a <l!a ~z.hol w zsz; cf.i irz ,.
§.liwhi,
\\
lśnfe,
jaQ'o<l_·,
truska
ki.
pomicji amerykańskiej
„Hdoria ji:>dneg·o _iąc '· li k;p;;dzie roku bie-żą-ceg-o nirno· 0ory i inne.
z.naje Komi~ i:i St_ ne11diaLr1a
towaną rlotychcz;:;s wysokość pona<l
Gló\YneQo. pc1z'1~t3ł~ - m;- ia
fraka" i cio<lat~k.
Po piet wszej pr:'bnej partii O\ ·oców
100 milionó ;\' złotych. W ciągu roku bi-e
Kino „Woln<>ść" wyś\\'ieUa fHm pro· żącego wzró5l w <luż:m stopniu asor· mrożonych. 1aka w zeszłym roku ukaza rrafna Zarządu \ . . -wódzkiego " ra·
aukcji amł2'rykafo~kiej pt. „On czy ona". tyment \\·yh·uzanych produktów. obe_i· la .się na ryn1<u, zaklarly przet \\ órcze. mach rozc!·z·.,,!nil·d z;;it i:or<lzoneg prz..c;z
Z;ir~ą<l Gló'.\·n .
mujący ohecnie. oboik szeregu specjal- należące rlo kombinatu fabryk \\ ZiebiSt.rpendi::i przyzr;;1\ a.f'll
sa naj arnych konsPr'Y illięsnych i rybnych, prz.e· cach, przygQltowują na najblizsze rlni dzi·rj po~rzebu.J<Jcym rlzi:::dom J'~!.,,qł ~h
KAŻDY PEPEROWIEC ZDOBYWA
l wory jarz)''l()Wi)·ow<'cowe jak: dżemy. no ~'ą partię <:i'~·oców mr żon. Th. klóra
w w;ilk2rh p;;idyżrim:kich ;
·al ·ach
NOWEGO PRENUMERATORA
konsenvy, owoce suszone, soki, marme "1.·pelni brak owoców w oJ.:resie zimo· I Armii i po· ~-.:-h1 ie ·w ·;·::ir:;z:a
sJ.-ch.
~·ym_
•,Gł.OSU KALISKIEGO"
l::i<ly itp.
ja~ ró ·ni .ż mł dDcianym parh zantom I
powstańcom.
ar-zaw '.
·
Y>l ramach z::invif'rrłrr>nf~r:> rc12:rlz:i,,,fni·
k;:i War"Za\Ya otrzymuje 60 :ty n<l:rnv
fila ~zkól w ·ż zvch 5?i <lla średnich
oraz 30 rłla ~zl-ól
hny h.
Wojskowy Sąd ReJ<mowy '" Poznaniu <'.ho,Yy\\'anie granatów ręcooych - na nkzać' tylko <lo potępiienia po.pełniony~h
na ,::-..e.sj; wyjazdowej w Kaliszu sl·azał 1 rok \\'ięzienia. Stani"l::iw Chorań-ki z zbrodni, ale z całą staoowczo~cią winno
mieszkańca wsi Kornelin gm. I\\ anowi· Joanki za przechoi\\·~ wanie amunicji UCZ) nić \YSZ) -tko.
;i by elementy o ince - Jana Militowskie·go łat 20. za nie- na 5 lat więzieini;:i (darowane na podsta· stynktar.h zbmdnicz ych i han<lyckkh wy
legalne posiadanie broni na 1O lat wię· wie amnestii) oraz Stan~ław Wi!tczak. eJi.mrnowaoo z naszego życia, a nieświa
-zienia i pozh:n>;ienie p„a, oby nitel· z;i tolermnnie ukry\vania broni - na domą i '" ·korzy~t ·wana rłl;;i niec-n}ch
"'
· k
c- d R ·
„
,·,"·
•"•
·r•
•
1'\0)5()\\")""'ą
f'j0!10\V'
skich i hooorowvch na lat fi.
I rok ,,·ięzi·enia.
" CZjflO
mkidz1ez. przc.:itiz.ec przed I na ·e-·· . ,:az.rk . · . K ·Jl
' t . 1
zu rk z
Józef Smuś la-I 21 lam.,, Romankach
O:St;:i[ni{' \\'ypCld.ki na termie na·zego zł mi na"tęp-ln.1m·. Bez ZN\\O~nia n·e
1
1
•
1
t
·
d
a·
1
•ino
p.zerz\m\
acw
tejże gminy, u którego z.naleziono karn- IP "i atu ~ mia,-ta mó\\·i_a . am.e z~ sie:)ie.
omu brom. ·a p·1pra
h . ah a
· yG"a z
·
~
"·Ka
w_. . ema ora
bi-n I·upiony od Mi'lik>\\"sl,kgo _ :<lkaza· 1Spd-ea n-=.two na'?.~ me moze s1ę ogra· Groż:i... za to uro\\;e ·arv.
J
członka bandy g-ra:UJ ceJ
· r ·u I 7
n) W"tał na 2 lata "·ięzienia.
---------~--....-~~~-------~----~------- na tereni-e po\Yiatu tureckiego i ·ars'< ·
go.
Loori Kaczmarek lat 20 ze "'"i .loank?.
gm. ~ "·.am).\\'ice, 7:a .. przechOI\"' mal"lie 2
Za udzia.f ,,. napańadi rabunk ' ·eh z
karabmnw 1 amumq1 - otrzymał 6 lat
bronią • ręku i ._irzelanie pp<l zas apa
więzi<:>nia.
O:::tatnio· odb) 1. &ię w D0''-'1€.Ąl.,_ ja ro· ~trukcji zburz nej '!ezy pozl!'lanskiego <lu na -plebanię ' Chle\\ ;e do 'rl i O·
Wadaw T ta zam. 'I: Rom11nkarh za C•ińskim dwi-e uroczystości. W dntu 16 ratusza zostały w~·konarie ·na dwa tygod bywatelskiei. Sąd skazał Sta"7"" A·<ł 1a
posiadanie pistoletu - skazany został gru<lnilł nast~pi4o otwarcie oowowyhu- nie przł'"d termrnern. Specjalnie zasłużo karę śmierci.
na 6 l;:it więzienia.
dowa.neg;o od'~mka linii wą kc-toro ~'ei nych pracowników obu wymieniowych
Józ.eif Zimny ze \YSi ?amiątków tejż<' j;irociń-!,iej h.ol~i powia·kl\V<ej z Gr;i vi- zaklad'1\\' premiowano kwobm1i pie-nłęź·
„
' .
gminy, za priech0w) wanie wlasnoręcz· ny do miasta Za~oro\\·a w powiecie ko· n ·mi. Pona.dto \\' ramach rocznk:y wybu
nie skon:struow a.nego karabinu - otrzy n.ińskim. W kilka dni późniiej w samym chu pow,tania wielkopolskiego w dniu
Starr n;i~z K ali~z sł inał d
mat 2 1.ata więzieni:;i.
hca f. usc1c,
Ja.roci-'lie oddano do użytku mieszkań· 27 grudnia zostaną im wręcwne specjał ze wej CZ\ tości. -;.
StanHaw Mtisia.I zam. w Konowi· com µo·,viatu ja.rGcifr::.kiego automatycz· ne dyplomy uznania. Zburzona w•iieźa ra hy ~trnnni mieli możność k ~·esti n ·
cach. za prz.e<:howy\\janie kaiabinu - n~ stację leiefoniczną. mającą zas;esr na lu~za zo tala od'b-u<lwan.a w poważnym wania tej <irpinii. zwracamy U\.vaetę za·
400 połą ze11 . .J~t to 29-t2 sta~Ja auto· stopniu <lzięJ-i ofiarności cał~!Zo połe· intrresowr1:1\'m czvnnikom na nieo;;.'5 lat więzienia.
2zeslaw Bla!€( ze Siawi zyna. za prze ma tyczna na te-rł'ni.e poz.nański<ej dy rek· czenstwa wielkopolskiego. które na ten r~ądki panu};:ice otf d\Yćich dni n ł chod:
cel ofiarowało ()kolo l O milionów zło· ntkach naszych uhc. Czas byłby us.• nąc
c}i poczt l telffl'rafÓ'\\'.
nllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllll!lllllllll!llllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllll
tych.
•
Jtopniejący "nieg, !óh~ie zamar:mi .
* * •
Dzięk1 irit-ensyv..ine_i pracy robotni.kaw
zaodrzańs'~kh zatkładów mostów i wa·
w dm:u 19 bm. został w 100 procen· ff'ie,_... cii z ·kl~ „
gon.Ó\\' w Z;.eJonej Góne oraz zakła-dów tach wykonczooy przewidziany plan. ra·
DWORZEC W
Teatr Młejski w Bydgo zezy W).-ta- J\fo6to·Stal \\' Zabrzu - teohnknne przy diofonizacji przewodowej na terenie
WIU
"·ił kom-e.<lię Cwo.i<lziń ki~o „Tempera· rzotowani-e i wykonanie
talowej koo· Wielkopolsid na rok l 947.
W Inowrocławiu odh 'ło sit; urorz sl o "dl
menty". w reżyserii Gusta\l.·y Bońskiej
cie odbudowanego dworca knlejow go Do erl
budowy rlworca pr2'VC'Z ·nili <>i v dużej mierze
z Józef.em Kondratem i Adamem Cy;pia
kolejarze, którzy pracowali bezinteresownie
nem w rolach glc";\nych.
w godzinacb nadliczbowych.
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UWAGA SEKRETARZE DZIELNICY STAltO

ul. Nowomiejskiej 6 odbedzie się odprawa se-'
kret:i.rzy kół Staromiejskie.i. Sprawy bardzo

ważne.
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Bezpośrednio niemal po św;ętach Bożego
Narodzenia pięściarzy naszych czeka dziewią

znaniu i wywalczamy pierwsze .zwycięstwo
ZEBilANIA KÓŁ PPR
10:6. Skład naJSz wówczas wyglądał następn
W dniu dzisic.isz:vm odbed~ się zebrania te międzyp:uistwowe spotkanie z reprezentacją jąco: \Volniak-0wski, Forlański, Rudzki, Se·Nekół w następującycl1 fabrykach i instyLucjac;h: Węgier. Oficjalny mecz odbędzie $ię 28 bm. ryniak, Ar&ki, Majchrzycki, Wystrach i Wocw Poznaniu, a drugi, mający charakter już ra- ka. ·
RUDA P ABIANICI\A
czej towarzyski - w Waroszawie. Do meczu
W BUDAPESZCIE - NA ODWRÓT
O godz. 7,311 Straż . Przem:ysłowa l'l;PB w w Poznaniu je.st już niemal wszystko przyg.oWyniki.em identycznym, tylko na naszą
Rudzie Pabianickie.i. O godz. 13-ej Tkalnia, towane>. Znamv już składy obu drużyn, na- niekorzyść - 6:1 O, kończy się czwarte spotodą.ział I - zmiana II.
wet komisję sędziowską, zróbmy więc teraz kanle, odbyte w Budapeszcie 18-go kwielnia
pobieżny szkic dotychczascwych walk polsko- 1934 r. W spotkanin tym w barwach naszych
WIDZEW
węgierskich w ringu.
walczvli: Rotholc, Rogalski, Forlański, Sipiń
O godz. 16-ej f. „Jarsch".
PIERWSZY MECZ I PIERWSZA PORAŻKA s.ki, Seweryniak, Majchrzycki, Chmielewski,
GóI?NA
Kontakt z, pięściarstwem węgierskim, jed- Wocka.
0 ll'Odz. 13.30 PZPW Nr 6 - zmi.ma 1,' nym z najsilniejszy€h w Europie przedwoZNÓW POZNAŃ I ZNÓW ZWYOIĘSTWO
PZI'B Nr 7 - zmiana I. PZPJG Nr 8 - zm!a- jenncj, nawiązaliśmy 19 lat temu - w 1928 r.
W roku 1935 widowną piątego meczu Polna I. O godz. 16-e,j robolnicy dniówkowi I Pierwsze sp-0tkanie odbyło się w Buda1peszcie
ska - Węgrv był Pozna,ń. Nieznaczne zwyPZPJG Nr s, Młyn „n:orona".
· 4 listopada i przegra.liśmy 5: 11. Barw naszych cięstwo, qdvż
zaledwie różnicą 2 punktów wówczas broni.Ii: Forlański, Głon, Karaśkie
9:7, wywalczyli wówczas dla nas: Jarząbek,
GÓRNA PRAWA
wicz, Górny, Arski, Seidel, Tomaszewski
Rotholc, Kajnar, Sipiński, Seweryniak, MajO godz. 13,30 PZPB Nr 6 ,.n" - Irnło !}, Kupka.
.
chrzycki, Zieliński i Piłat.
PZPW Nr 4 - koło 4. O godz. 11-ej rabryka
W WARSZ AWIE BYŁO JUŻ LEµIEJ
Tasicm i Sznurowadeł.
Drugie spn'kanie w ,Warszawie, 12 maja 1
DOBRA PASSA
1929
r.,
zakr,
·
-zyl~.
się
wy.nikiem
remi~ow_vm:
Od
tego
czasu
nie pr.zegrywaliśmv JUZ z WęGÓRNA LEWA
8:8. W reprr-·,ntac]! naszeJ występowali wow- 1
•
•
1
-..
_
1
p y k a, Gł on, w oc h m'k , A rs k'r, · qram1
O godz. 16-ej Państwowa Fabryk'l. Filców. czas: M ocz.zo,
am
razu.
193 r.w b11emy
„Ma
d. - , "
W 29 marca
·
·
·1
10
Ma 'eh y k'1 w-· ·
6
k'1 1- w k
z1arow w
arszaw1e
: .
poszczego J rz c •
ismews.
oc a.
SRómfIEJSKA LEWA
1 nych wagach
reprezentują nas: Sobkowiak,
ZWYCIĘŻAMY 10:6
O godz. 16.,30 Ell'ktrownia-koło 4. O godz.
·Koziołek, KrzemińSlki, Wążniakiewicz, Si'Piń8 marca 1931 r. walczymy z Węgrami w Po- ski, Chmielewski, Szymura i Piłat.
16,30 f. „Wudke". Produkcja Filmu Polskiego. O godz. 8-eJ Posterunek Łótlź-Fahryczmi
MO. O godz. 17-eJ f. Hartwig. O godz. 15-ej
,,,Syrena.". O godz. 16-ej A1elier Filmu Polskiego, _

Koszykarze estońscy

SRóDMIEśCIE

O godz. 15,30 f, „Kublik". O goo.z. 14--~:j
f. „Sylwia". O godz. 17-e.j CZPWł. D.vr. 'Wł.
Lylrnwycb, ŁKPPR. O gollz. 16-ej Dyr.
sów Państwo~·ch, CZMPWł.

ta-

STAR.01\DEJSKA
O godz,. 14-ej f. „Gutmann", 12 !<om. l.\10.
O godz. 15,311 Urz;i_fl Wojewódzki, Aprowizscja ,f. „Silwars i Paget".
BAŁUTY

O godz. 15-cj „Mewa". O godz.

16~ei

pra-

cownicy biura i wyc1ziału rnchu PZPJG Nt" 8.
O godz. 17-ej odprawa. i·eferentek kobiecych.
O godz. 14-ej 10 kom. 1\-10.
UWAGA SEłł:RETARZE KOL SRóDMIESCIA
, Z powodu Swiąt Bożego Narodzenia wsz~
scy sekretarze Sródmwścia są proszeni o -z1o
icnie ankiet sprawozdawczych z miesiąca ii-rudnia w dniu dzisicj~zym i jutrzejszym - 23 i
24 grudnia.
UWAGA„ WYKŁADOWCY V-go KURSU
DZIELNICOWEGO
Romitet Łódzki, Wydział Popagandy zawiadamia, że w dniach· 23.12 i 29.12 hr. odwołuje wszystkie wykłacly i seminaria w l'a·
mach V -go l\:ursu Dzielnicowego.
UWAGA, UCZESTNICY KURSU KORESPONDENCYJNEGO!
Łódzki Komitet Wydział Propagandy za wiadamia, że konsultacje przedegzaminacyjne odbywają się w następujące dni: 22.12 29.12 br. oraz 2.1 - i 8.1 1948 r. w godz. od
17 do 19 - według poniżej zamieszczonego
planu:
Dla dzielnic Staromiejskiej i Bałuty w lo- .
kału clz. Sta.romiejskie,f.
Dla dzielnic Sródmiejskicj, Sródmłeście
Prawe i Śródmieście-Lewe w lokalu dzielnicy
Sródmiejskiej.
·
Dla dzielnicy Widzew w lokalu dzielnicy
·Widzew.
Dla dzielnic Górna, Górua~Pa•awa i Gurna- Lewa w Domu Propagandy.

----

WĘGIEL NA KARTKI
Zarząd Miejski w ŁIXlzi - Wydział AproWilzacjj - podaje do wiadomości, że w skła·
dac~ Węg~owyc~, '"'.łączo.nych do miejskiej
siec1. rozdz1elczeJ zdrnem 23 grudnia 1947 r.
~~1e spnedawany węgiel na karty żywno
sc1owe kat. I z miesiąca listopada 1947 roku
n_a odcinek Nr 30 po 100 kg i na karty z miesiąca grudnia 1947 roku na odcinek Nr 30
po_ rno kg w cenie zł 112 za 100 kg. z rozdziału wy~ącza się
pe>siadaczy kart RCA i
„MK".

Jednocześnie Wydział Aprowizacji zaznacz~, że. z. dniem ~1 ~rudnia 1947 roku zostają
muewazruone odcinki na węgiel Nr 30 z kart
żywnościowych killt. I z miesiąca wr·ześnia i
października 1947 roku.
W związku z powyższym Wydział wzywa
~ podjęci~ i:ależnego wc;gla w podanym ter~nie, gdyz zadn'i! reklamacje p 0 dniu 31 gru
dnia 1947 "(}ku uwzględniane nie będą.

GWIAZDKA DLA DZIECI
W dniu 23 grudnia o godzinie 17,00 w Iol.alu wł.asnym przy ul. Gdańskiej 70, odbędzie
su~ „Gw1?-zdka" dla dzieci pracowników Cen,trali
Produkt?w Naftowych, Oddział W·o jewódzki
W' Łodzr, ~raz . dla 10 zaproszonych sierrot po
po!eg.lych zołrnerzach. Podczas uroczystości
dzieciom zostaną wręczone przez św, Mikołaja
podarunki ..świc1te.czne..

najlepsi na obszarze

przybałtyckim

Piłat 3-krotnie bronił balw Polski przeciW'~
Węgrom przed wojną J zdobył w nich dla Tfill
5 punktów razem z Arskim.
W BUDAPESZ<!"'.IE - JUŻ REMTS
W następnym roku, 1933· (IO kwietnia) 'n,a
ringu w Bu<lapeszcie wywalczamy drugi
nik remisowy 8:8. Reprezentacja nasza
glądała wówczas następująco.: Sobkowiak:, Ko•
ziołek, Ozortek, Kowalski, Kolczyński, Pisa.i-,'•
ski, Doroba i Piłaf.

wy,_
wy„

W WARSZAWIE - TRIUMF
No i rok ootatni, :roik. 1939. Miejscem tegO'
ostatniego spotkania był znów P-0znań. Ty~
ra.zem szczęście nam dopisało najbardziej, gd~
Węgrzy zeszli z ringu pok-0nani wysoko 14:2\'
Skład personalny naszej ósemki wyglądał nat;
stępująco:
Jasiński, Koziolek, Czortek, Woź•
niakiewicz, K-01czyński, Pisarski, Szymura i

W Tallinie zakończył się trzydniowy tur. dzona była w bardzo szybkim tempie i mistrz
niej koszykówki w konkurencji męskiej i żeń ZSRR starał .się za wszelką cenę wyrównać i
sldej, w ;ctórym wzięły udział reprezentacyj- uzyskać zwycięstwo.
'W pewnym momenc.ie
ne zespoły Radzieckich Republik krajów Przy- stan punktów wvnosił 28·28 i wydawałq sję,
bałtvckich. Niezwvkle interesujące i stojące eż zespół republiki Litewskiej wygra to spot
na bardzo wysokim poziomie pod względem kanie. Estończycy sprawili jednak niespodzian
technicznym i taktycznym były spotkania dru kę i po pięknej grze zwyciężyli ostatecznie
Białkowski.
żyn męskich. Najważniejszym spot~a11iem był 132:28.
ROLA ŁODZIAN
mecz drużyn reprezentacyjnych Estonii i LiPo.ziom gier w konkurencji kobiecej był
twy, pretendujących do tytułu mistr7.a. Ze- dużo niższy niż w konkurencji męskiej. Ze·
Widzimy więc, że w dotychczasowych spot·~
spół Republiki Litewskie] był reprezentowany szłor-0czny zwy"ięzca w turnieju, drużvna Li- kamach z Węgrami niemałą rolę odgrywali
przez mistrza ZSRR na rok 1947, drużynę tewskiej Republiki, również w tym roku za- p1ęsciarze łódzcy. Najbardziej zasłużonvmi
S.K.I.F. (Kovrnn).
jęła pierwsze miejsce w turnieju, zwycieżają-:: wśród ni.eh, ja.k dotychczas, są Pisarski i Se•
Do przerwy wynik spotkania brzmiał 18:7 zespół Łotewskiej Republiki 22:15 i zespół weryniak, którym do zawdzięczenia mamy pO'
na korzyść Estonii. Po przerwie gra prowa- estoński 20:16.
4 punkty. Za nimi idą Chmielewski i Wo!nia•
kiewicz,. a liMę „zasłużonych"' zamyka Setdel.
P11•zed spothanient z H'ęąra.,.i
Największą jednak ilością spotkań z W~
grami mogą się poszczycić: Majchrzycki, For•
łański, Koziołek, Sipiqski, Ar.ski, Wocka i Pi•
lat.
TEGO NIE POWINNO BYC
W związku z mającymi
się odbyć w strony Polski Prendowski (Warsiawa) oraz sę
dniach 28 i ·30 bm. spotkanięmi bokserskimi dzia węgierski, który przybędzie wraz z dru28 grudnia 1947 r. w Po.znaniu ma zabrak"
repr~zcntacji Polski z Węgrami ustalono na żyną gości.
nąć łodzian,
ale to bynajmniej nie oznarza
stępujące ;comisje
sędziowskie na powyższe
Na mecz warszawski w dniu 30 bm. w upadku pięściarstwa łódzkiego. W niedzielę
mecze. W dniu 28 bm. na meczu poznai'tskim ringu wyznaczono sędziego Federowicza (Śląsk) przekonaliśmy się, że tak nie jest, świadczy
w ringu sędziować będzie Władysław Maslow na punkty sędziują: Czechosłowak Opustil. Po tylko o uprzedzeniu, ja.k ie od dłuższego już
ski (Poznań), na punkty zaś jako sędzia neu- lak Plewick1 (Warszewa) oraz sędzia wę czasu panuje w Poznaniu w stosunku do nas.
tralny Bendorich Opustil (Czechosłowacja), ze gierski.
Tego jednak w sporcie nie powinno być!

I

I

Kon1plet sędziowski na· Poznań i Warszawę

I

pod
znakiem
„Spartyu
Siatlcarze i koszykarze czescy
do Polski 25 b. m.

sw·~ta

Akademicki Związek Sportowy w Łodzi sprowadza w
'iniach od 25. 12. 1947 roku
do 2. 1. 1948 r. A. C, ,,Sparta" z Pragi. Czesi przyja• !Ją do Polski ze swymi zei;.polami męskimi w piłce
i;iatkowej
i
koszykowej.
Kierownikiem drużyny c.ze·kiej jest p . Jeżabek Vaeav, międzynarodowy
sę<lzia w piłce koszykowej
'· ,
.., naz prezes Cze6ko-słowac.,,__,,.,.,~_, -:-__ fogo Związku Pi·łki Ręcz. -~ _ - nej. Drużvna nilki siatko~ -::::~ wej przyje-żdża . w następu·

przyieżdżają

jącym składzie: Svoboda Józef (kapitan repre·
zentacji Czechosłowacji), Raba.n Vaclav, Svancar Gustav, Rybaceik Oldżich, Vodicka Ivo,
Spitalsky Miroslav, zaś drużyna w piłce koszykowej: Benacek Ctirad, Rlumisky Miloslav
(kapitan reprezent. Cze.cho.sł.). Hora Miroslav,
Chytil Franasek, Kinsky Jinrih, Skoh Miroslav
Vacura Zelenek, Simo Ivo, Feuraban Wladimir i Vidlak Lubot. W drużynie A.C. „Sparta" występują<: zawodnicy, którzy niejednokrotnle broni1i barw Czechosłowacji. A.C.
.,Sparta" zajmuje w Lidze piłki siatkowej drugie miejsce, ustępując jedynie mistrzowi Czechoslowacji stosunkiem małyci1 punktów.
Drużyna p.ilki ko.szykowej podczas turnee po
Europie uzyska.la następujące wyniki: z mi·

----------------...;.---~-~----..;.;...;..;.._,;;·-----

strzem Belgii Semailles (Brukse.Ja) 23:17, z mi.·.
strz.em Szwajcarii C.A. Geneve 34:21, oraz na
1międzynarodowym turnieju w Nicei z A.C.
Bordeaux 34:18, a z C.A. Toulouse 28:17. W
rozgrywkach o mistrzostwo Czechosłowacji
zwy~iężyła z Slavią, S.K. Zidenice, Soko! Ko•
lin, a z mistrzem CSR Soko! (Brno) wygrała
35:30, oraz zremisowała 29:29, zajmując w li·
dze koszkowej ,drugie miejsce.
Kalendarzyk · rozgrywek A.C. „Sparta" w
Polsce przedstawia się następująco:
26 i 27 grudnia w Krakowie z T.S. „Wi.:;ła"
oraz z AZS Kraków.
'
29 i 30 grudnia w Warszawie z AZS War•
szawa -0raz SKS W-wa.
31 grudnia i 1 stycznia 1948 r. w Łodzi z
AZS Łódź' i YMCA ł.ódż.
Podczas p'obytu w Łodzi jest przewidziane
w
siat-

Tr. am WaJ•e.w ok r esI e s~ wI ą t ecznym~~~;;rni\~s:~i~~;:f·tacją Łodzi
19

•

Dyrekcja Łódzkich Zakfa.d-Ow Komunikacyjnych podaje do wiadomCTści µublicznej, iż
w dniu 24,12 bm w Wi~ili~ Bcżego Narodzt.nla normalnv ruch pO'ciągów trwać bętlzie do
go1Mny 18,30
Od godziny 13.30 pociągi będą zjeżdżać do
,_ - · · ·~-~...,,....,..__.._.._...,.,,
ZAMIAST ŻYCZEŃ
Zamiast Życze11 świątecznych i Noworocznych Wojewoda Łódz;ci ob. Piotr Szymanek składa następujące ofiary:
na Chłopskie Towarzystwo Przyjadół
Dzieci - 1000 zł.
na RTPD - 1000 zł
np. Łódzką Rodzinę Radiową
1000 zł
DZIS PREMIERA W „OSIE"
„WIELKI MECZ" oto tytuł dzisiejszej premiery w „Osie". Kierownictwo teatru skupiło pierwszorzędne siły aktorskie. Na czele
zespołu: A. Dymsza, gwiazda ekranu H. Grossówna, znany amant filmowy J. Pichelski i
wybitna pieśniarka H. Brzezińska.
Program obejmuje skecze i parodie, satyrę
poll~yczną, tai"ice i piosenki. Na czoło bogatej
rewu humoru wybija się parodia meczu pj.
sarski-Kolczyński, w ktorei główną rolę._kre
\tie Dy:msza..
1

woz.owni; zjazd ostatniego pociągu miejs,\dego
nastąpi o glXlzinie 20,22
Pociągi podmjejsk:ie (dojazclowe) w Wigi·
lię
Swiąt Bożego Narodzenia od_ godziny 18-ej
będą miały zmniejsz.oną częstcUlwość; os!atnie pociągi odejdą:
z Łodzi do Zgierra godz. 23,25, ze Zgierza
do Łodzi godz. 22,43;
,
z Łodzi do Ozorkowa godz.21,50, z Ozorko
wa do wozowni gGdz. 23,10;
z Łodzi do Aleksandrowa .godz. ?.1,55, z Aleksamlrowa do wozowni ~otlx. 22,40;
z Łodzi do Pabianie qodz. 23,00, z P<l'bianic
do wozowni godz. 23,41;
z Łodzi do Tnszyna godz. 21.33, z Tuszyna
do wozowni 22,40;
z Łodzi do Lutomierska aodz. 20,40, z Lutomierska do wozowni goa ...: 22 05
W pierwszy dzień Swiąt Boż~g 0 N;irn.dzenia pociągi miejskie kursować nie będą, pociągi podmiejskie, dojazdowe kursować h()tlą
wetlug rozkładu ~wiąteczneg 0 - normalnie.
W druqi cl7ień Swiąt Bożeoo Narodzenia
pociągi n lejsld.e jak i podmief;kie kursować
będą według rozkładu świątecznego normalnie.
nie vodągi odejdą: z :r:.orlzi do Zgierza godz.
23:25; ze Zgierza do Lodzi 9fdz 22,43. Z Ło~
«W dfl Qzw~~g~.-~o.;;.r.„,o.zór.luuilc~do

piłce

Zawody odbędą się w sali Polskiej YMCA
o godz. 18-ej.

-------------------~--

Kto po1'edz1·e do

Czecl1osłowac1·1· ?, .

.::zechosłowacki Związek Tenisa Stołowego·
przysłał zaproszenie dla zawodników polskich
na międzynarodowe mistrzostwa Czechosło
wacji, które odbędą się w dniach od 16-13
stycznia 1948 r. Czesi ' zapraszają dwóch naj·
lepszych graczy, jedną zawodniczkę i jcdn8go

kierownika ekipy. Ewentualnie zamiast ia·
wodnic:zki - jeszcze jednego zawodnika.

---.--

Nowy Rok w Karkonoszach
S!iotykać bą~ą ~ekkoatieci

D1.S-1..1

Akademicki Związek Spottowy w f~odzi
organizuje w dniach -0d 29.12.47 do 10.l 48 r.
dla
zawcrdników
sekc,ii
!ckkoilłletycznej
AZS-u, kondycyjny obóz zimowy ' w Karkono
sz~ch. W obozie wez,mą udział miedzy innymi:
M1.eczvsława Mcderowna, Jaraczewski, Ljpow
ski, Mrozewski, Jabłoński i inni.
Podobny obóz zorganizowany w ze3zlym
roku przyczynił się wydatnie do uz, skania
_l.ij~~'tfy.ch-w,vników pr:zez naszv.vch ·lekko.-

