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SRODA 1·1 LUTEGO 1948 ROKU

ROK IV

Zwiaz ek Radzi ecki dema skuie proh· t erowską
· polity kq dyplo macii anglo sask- ej
MOSKWA (PAP). Jak wiad-0mo, Departament Stanu USA w porozumieniu z brytyjskim i frrncuskim ministerstwem spraw zagranicznych opublikował niedawno szereg
dotyczących
hitlerowskich,
dokumentów
„niemiecko-radzieckic h stosunków w latach
1939-1941 r.".
W odpowiedzi na te dokumenty, Radzieckie
Biuro Informacyjne ogłosiło w dniu wczorajszym dzieje agresji hitlerowskiej p. ł. ,,Fał
szerze hist<>rii".
Na wstępie radzieckie biur-0 informacyjne
stwierdza, że Departament Stanu ogłosił jedynie odpowiadające mu dokumenty, ukryzniekształcając w
wając inne, niewygodne,
ten sposót prawdę historyczną.

niemieckie dokumenty,
nostronnie ogłosić
nie wstrzymując się przed fałszowaniem historii i ui;iłując miotać oszczerstwa na Zwią
zek Radziecki, który wniósł najcięższy i naj\\'iększy wkład w walce lJrzeciwk<> hitlt>row!ikiej agres.ji. Rządy Stanów Zjednoczonych,
Wielkie.i Brytanii i Francji P<>niosą więr:
pełną odpowiedzialność za skutki tego jednostronnego aktu. Rząd radziecki uważa, że ma.
obecnie pelne pn.wo

publicznie tajn1., d-0kumenty,
stosunki między Hitlerem
a rządf>mi Wielkiej Brytanii, Francji i
Stanów Zjednoczonych. Dokumenty te,
które znalazły się w rękach Rządu Radzieckiego, zostały zat'ljone w Wielkiej
Brytanii, Francji i Stanach Zjednoczonych przed opinią publiczną tych krajów. Zostaną one podane do publicznej
wiadomości, aby można było ujawnić

ogłosić

oświetlające

Anglosasi przygotowali

pełną prawdę historyczną.

Dokumenty
te, zdobyte przez wojska radzieckie w
Niemczech, przedstawiają przygotowanie i rozwój agresji hitlerowskiej i drugiej wojny światowej.
W tym celu radzieckie Biuro Informacyjne
oglasaa komunikat inform.acyjny p. t. „Fałsze
rze historii", przyczym dokumenty tajne, dotyczące fakt' w przedstawionych w komunikacie zostaną w najbliższym czasie opublikowane.

agresję niemiecką

„Dokumenty„ spreparowane
przez liemciw
Władze amerykańskie i brytyjskie uzasadjednostronne ogłoszenie dokumentów

mag

że Związek Radziecki miał
przy
mówić swej współpracy

rzekomo od·
opracowaniu
zn· Jezionych w Niemczech.
dokumentów
T<> oświadczenie jest niezrodne z prawdą.
Rząd radZficki w 1945 roku zaproponował
Stanom Zjednoczonym i Wielkiej Brytanii,
by radzieccy rzeczoznawcy uczestniczyli w
opracowaniu niemieckich materiałów, które
wpadły w re.ce anglo-amerykańskie. Sprawa
ta była później rozpatrywana na kilku posiedzeniach Rady K.untroli w Berlinie, ale
tym,

·wstała odłożona

na

później

na

propozycję

Przedstawiciele Stanów
anglo-amerykańską.
Zjednoczonych oświadczyli przy.tym, że przygotowują nowe wnioski w tej sprawie, i prosili o zdjęcie tego problemu z porządku dziennego.
Twierdzenia, jakoby i;ząd radziecki odmówił
swego udz.iiału w przygotowaniu niemieckich
materiałów do publikacji - jest więc kłamli
we.
Radzieckie Biuro Tnformacyjne podkreśla,
że równocześnie z ogłoszeniem wyżej wspomnianych dokumentów przez Departament
Stanu, - podniosła się - jak za dotknięciem
w Stanach Zjednoróżdżki czarodziejskiej
c:i.onych i w krajach <>d nich zależnych nowa
zjadliwej kampanii antyfala. oszczerczej
radzieckiej w zwll\zku z niemieck<>-radzieckim układem o nieagresji, zawartym w roku
1939.

USA

Przedwyborcze manewry rekinów 1ieldy
Jaki cel przyświecał ludziom, którzy opublikowali te dokumenty? Chodził<> im <> to,
aby rzucić fałszywe światło na pewne fakty
historyczne i przy pomocy kła,mstw i
o&zczerstw osłabić międzynarodowe wpływy
Związku Radzieckiego, jako prawdziwie de111okratycznego kraju, stanowczo występują
~cgo przec~wk<> wszelkim agresYWnym i antydemokratycznym siłom.
ZjednoPosunięcie kół rządowych Stanów
:?.onych skierowane jest nie tylko przeciw
Związkowi Radzieckiemu, lecz również prze-:iwko ame ·ykańskim elementom postępowym,
i;:tóre domagają się polepszenia stosunków ze
Rządowi Stanów
Zwi;\zkiem Radzieckim.
Zjednoczonych chodzi niewątpliwie o osłabie
nie wpływów kół postęP-Owych wobec zbliża
.jacego się terminu wyborów prezydenta sta·
nów Zjedn11czonych.

Gangsterskie metody szkalowania
dokumenty, ogłoszone
przez Departament Stanu, :1;ostały opracowane
!H'zez dyplomatów niemieckich. Dlatego też
opublikowaniu
nąd radz:ecki sprzeciwił się
;ch bez sprawdzenia. Rząd francuski przymał,
7.e ogłoszenie zbioru dokumentów bez udziału
nie odPowiada norZwiązku Radzieckiego malnej pro::edurze dyplomatycznej. Niemniej
iednak rząd brytyjski zajął inne stanowisko
- następnie rządy Stanów Zjednoczonych,
Wielkiej Brytanii i Francji postanow;ijy jed·
Należy zaznaczyć, że

Mars hall odm awia Pols ce

Bev in

ustępuje?

PARYŻ PAP. - D2iierun.i.k skrajnie prawicolps'a,
P-0wodem eweonitua,Inej dymiejd BeVlim mi·awy, „Aur-0·r-e" podaje wiadomość -swego lmres
. być niepowodzenie jego p.oli<tyki 111a ś.rod
pon<len-ta z Lon<lymu o możliwo§ci zastąpienia loby
Bevina na stanowisku ministra 11praw zagrani- kowym wschodz,ie oraz trudności w rea·l~za.cji
cznych Wielkiej Brytanii przez Stafiordr1 Crip- bloku zachodniego.

obstrzałem
artylerii Markosa

Saloniki pod

francusko-hiszpańskiej

LONDYN PAP. - Agencja Reutera donosi
z Salonik, że artylaiia powstańcza ostrzeliwapunkty miasta.
ła w nocy na wtorek różne
Tak się przypuszcza, stanowiska moździeży, z
PARYŻ PAP. - O godzi1JJ.iie 11 przed polurl
PARYŻ PAP - W no<:y z poniedziałku na
wtorelk granica f1 · , ;ko • hi-szpańilka ze-stała I .niem we woto!Hhl{ opuścił grani<:me.. ~sto H<-n których_ ?strzeliwano . Saloni~i z.najduj!ł się w
oficjalnie otwarta. Grani-ca była zamknięta daye pierwszy pociąg tf<l\\'l.,O~t udifją<: isię_ w odległosc1 około 4 kilometrow na połnoc od
mła6ta._
kierunku Hiszpanii.
prz€6zło dwa ·lata.

Otwarcie granicy

j
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że Angra i Francja, które kierowały wówczas
1935 Ribbentrop zawarł w Londynie 1. zw.
kład morski, na podstaw ie którego Wielka . Ligą Narodów, są przeciwne planom kolektyBrytania zgodziła się na odbudowę niemiec-1 wnej obrony przed niemi~cką agresjlł. Anglia
kich morskich sil zbrojnych, przy czym flota 1 i Francja kontynuowaty swą politykę „zaspoAnglo-francuskie koła
niemiecka miała być prawie równa flocie tran kajania" agreSOlrów.
cuskiej. Hitler otrzyma! pra~'1 »udowy nie- r~ądzące uważ?ly, że zaspokoiwszy _agresomieckiej Iloty podwodnej, której tonaż mial row hitlerowskich pewnymi koncesJam1 na za
wynosić 45 proc. brytyjskiej floty podwodnej. chodzie, będzie moina skierować ich później
Przy cichym poparciu Wielki ej Biytan.U i Frap. na wschód i wykorzystać jako oręż przeciwko
..
.
cji podjęły Niemcy ; Wbchy akcję agresyw- ZSRR. .
Obecnie pragną niektóre koła wprowadz1c
ną w AbisyniJ i w Hiszpanii.
JEDYNIE ZWIAZEK RADZIECKI PROWA- w błąd opinię publiczną i głoszą, i.e Litwinow
DZIŁ KONSEKWENTNĄ ' poLJTYKE OBRONY został usunięty ze stanowis~a ministra spraw
I!OKOJU BRONIĄC NIEZA.WISŁOSCI ABISY zagranicznych, gdyż prowadził politykę zbioNll f LEGALNEGO RZĄDU REPUBLJKAf.lSKIE 1 rowego bezpieczeństwa. Koła te usiłują ~asuprzeciwny
był
' gerować, że rząd radziecki
GO HISZPANJI.

(Ciąg dalszy ze str. 1-cj)
Gdy tylko w !POWema.J&k.ich Niemczech infla.cja została ws·trzyml!llla, kapitały zagraniczne szerokim potokiem spłynęły do Niemiec. W
okresie między 1924 i 1930 r. zagranione dlugJ Niemiec wzroosly pr.zeoxło o 30 miliardów
~are~. P.rty pomocy ka.pit!l-łu zag.ranicZID.ego
n~em1eok1 pr.zemysł zotitał zirekoin.s,t ruowainy i
~mo.demi2o·wa1ny.

Druga linia polegała na odrzuceniu projektów zorganizowania bezpieczeństwa zbiorowe
go, oraz na odmowie współdziałania przeciw.
ko agresji. co nl.eu<:hrc>nnie sp:nyjaro wzrosto
wi aktywności krajów faszystowskich i ....,,.
wołaniu wojny.

Ddoow1"edz1'alnos't Anglosas6w za W"'J'no
u 't

Z wyżej prLedstawfonych falttów wynika, że
agresja hitlerowska stała się możliwą ponieprzemyislu niemieckQego
wa.ż:
br.tl rówmeż udzi~ jeden z największy.eh ban
l} Stany Zjednotzone pomogły Niemków nowo joffikkh „Dillon Reed acn<l Co". Dycom odbudować w ciągu krótkiego czasu
rektorem tego bam.ku był prz-ez wiele lat obepotencjał wojenny i gospodarczy, uzbracny milni5ter obrony Sta.nów Zjednocronych niemiecjając w ten sposób agresorów
ForresW.
kich.
Opisra j ąc się na ta.k obfi!f:ej pomocy zagraRadzieckie Biuro Informacyj ne cytuje w bezpieczeń~twu zbiorowemu. Trudno ·o większy
nicz.nej, Niemcy mogli w ci ągu krótkiego czabezpieczeństwa
2) odrzucenie i.a.sady
6U utworzyć potężną bazę prremyslu wojenne- tym miejscu oświadczenie Mołotowa z 10 sty- nonsen~. L_1wlnow nie prowadzil sw~j '~las
zbioroweg-0 prze-z Anglię i Francję spowo
nej polttyk1, lecz politykę rządu radneckiego,
go. Fałszerze historii - czytamy w komunika- c1.nia 1936 roku:
dowało rozbicie szeregów pokojowych N
„Związek Radziec~i zamanifestował w Li- a rząd racW.ocki - jak wszystkim wlad-0mocie ~adzieckieg<? _Biura Infor~a<;"yjnego ~, p~a
rodów1 f otworzyło drogę dla niemieckiej
gnęhby z°:po~1ec o. tym, us ~·lUJą<' .-zwoJ!!llc ~ 1 ę dz e Narodów swą wierność dla zasady nieza- l jego przedstawiciele, w tej liczbie Litwiagresji.
od O'dpow1edzia·llll0śc1 za SWOJą ip<>l1tykę, ktora 1wisło§ci państwowej i narodowego równoupra n<>w, - walczył w ciągu OBlego okresu przed
Stany Zjednoaone nie llnansowały
Gdyby
wojennego o zbiorowe ~ieczeństwo.
omac'Mł·a uzbr-ojenie hiilleryzm.u w :nowo.cze- wnienia wszystkich krajów".
odbudowy ciężkiego przemysłu niemieckiego,
Jeśli chodzi o mianowanie Mołotowa na sta
·
•
.
•
do drugiej wojny
sną broń i d01prowadze.ni·e
Anglia i Francja uznały zasadę bezpieczeń
świa-to.wej, !lotóra stała si ę n·i·eznan1ą w dziejach Wrogowie zbiorowego beZP!eCteństwa nowlsko komisarza ludowego spraw zagranicz astwa
zbiorowego i zorga:nizO'Wały wraz ze
Związek Radziecki wykorzystał swój udział n1'.ch, to r.zecz zu~ełnie na.tur.alna, że w skoro zw·ąz1ldem Radzieckim kolektywny system
kata<Strofą.
Pom?c y gospodarciej dla Niemiec towarzy- w pracach Ligi Narodow dla praktycznego phkowane) sytuacji, w ktoreJ trwały przy~o: obronny przeciwko niemiecldej agresji,
szyła rnwnoległa akc ja poUtyczna kół nądzą- 1 przeprowadzenia swej polityki wobec imperia tov.:ama a_gresor~w faszystow;;J;tich do drugte) wówczas hlstoda potoczyłaby się w inny spo..
pobłażl:wym zacho~a sób. Agresja hitlerowska n'e miałaby dostatecych Anglii i Francji. Prowadziły o•n.e politykę 1 listycznego agresora
1 ~OJD)'. ŚWlatow•i przy
.,Wojna włosko~a.bisyńska _ oświadczył n1u s!ę i popy-chanlu agresorow do WOJn1'. cmej ilości bronl.
~c~ji n~ . rze~ N!emiec, po~i·tykę zas•pak aJarua ządan . Illemieclc,1ch.· Obecnie stało się dla Mołotow - wykazała, że niebMpieczeństwo przeotwko ZSRR ze stro~y Wielkiej Bytan 1
Polityka hitlerowska znalazłaby słę w ktei Francji, za plecami ktorych znajdowały się
wszystkich jasne, że wlaśnie ta polityka an- wojny światowej wis.i nad Europą".
bezpieczeństwa
Cóż robiły w tym okresie Wielka Brytania Stany Zjednoczone, - ~tanowlsko ~omi~z~ s~h systemu zbiorowegoniemieckiej
glo - franc.u skich kól rzą~owy~h, że odrzucenie
zmniej
Szanse powodzenia agresji
do pro- i Francja gdy faszyścl ro?.pra'W'lałi się . ze . swy lud<n~ego ~praw zagr~cmych mus:ał Zając
zasady zbiorowego bezpieczenstwa wadziły do d;-ugiej wojny światowej, Po doj- mi ofiar.:mn Nie podjęli żadnych wysiłków, bardziej ~oswla<lC'lA>11y ' bar~ziej popularny w szyłyby się do minimum, a gdyby llitlerowcy
mimo wszystko ulecydowall się wywołać dru~ciu Hitlera do władzy podpisano w roku 1933 aby posk.rom'.ć faszystowskich agrescrów, za kraju d.7,1ałacz polityc.zny nlz Litwlnow.
Odrzucenie zasady bezpiec.ze~stwa zbioro- gą wojnę światową, wówczas zostaliby roe~
w Rzymie t. zw. „P-akt Czterech", - ,,pakt po- !Jrod.zić drogę agnsji i uratować pokój.
ci w pla-wszym roku wojny.
Jedynie . Związek Radzleck~ uczynił wszyst- wego przez mocarstwa . zachodnie nie by~o
rozumlenia i wspólpracy" Wielkiej Brytami,
Niestety, wskutek 7.iJUbnej polity·kł Stanów
NJemlec, Francji i Włoch. Pakt ten owacrol ko, co byfo w jego mocy, aby wsbzymać po· przypadkowe. W okresie tym zarysowały się
Brytanii i Francji
międzynarodowej. Zjednocronych, Wielkiej
zmowę rządu angielskiego i francuskiego · z fa- chód agresOTów faszystowskich. Rzad radziecki i dwie linie w polityce
szyzmem niemieckim i włoskim, który nie ukry wystąpił z inicjatywą w sprawi~ bezpieczeń- 1· Pierwsza P?1eg~a na w~ce o pokój, o organi· wypadki potoczyły się innym trybem. Oto
wał swych planów agresywnych. Wielka Bry- stwa zbiorowego, W dniu 6 lutego 1933 r na 1. zacJę bezp1eczenstwa zbiorowego, o przeciw- kto ponosi odpowiedzialność za to, że hltlerow
lania i Francja w porozumieniu z Niemcami i posiedzen·iu generalnej komisji rozbroje.nio- d~ałanie ~gresji zjed~o~onl'.mi siłami ~aro cy mogli nie bez powod'Ze.nia wywołać drugą
\VJochamJ rozbily następnie konferencję rez- wej Ligi Narodów przedstawiciel Związku Ra-1 dow pokoJowych. Po linii leJ . szedł .związek wojnę światową,, która trwała sześć lal i pozaproponował pnyjęcte Radziecki, kt~ konsek~entni!! i stancwczo ciągnęła za sobą mllłony ofiar.
biojeniową, na której rząd radziecki wystąpił dzieckiego Litwrnow
r projektem zawarcia paktu o nieagresji i o o- deklaracji o określeniu agresora. Mając na bronił intei:_esow wszystkich Wlększv<:h i ma·
(Ciąg dalszy zamieścimy w Nr. jutrzejszym)
uwadze konieczność wzmocnienia powszechne łych narodow.
eśleniu definicji ze strony agresywnej.
W ślad za tym w roku 1944 Anglia i go bezpieczeństwa i ułatwienie porozumienia
Fra.ncja oikazały Hitlerowj pomoc w wy'ko w sprawie zmniejszenia zbrojeń, - Związek
nystainiu wrogiej wobec ZSRR ;pozycji ów Radlliecki domagał się jak najbardz'ej ścisłe
C'OOS!lej Polsiki, w wy.niku czego zawarty go określenia pojęcia ,,agresja", aby w ten
które
preteksty,
zostaił NIEMIECKO - POLSKI PAKT O NIE sposób uprzedzić wszelkie
AGRESJI. PAKT TEN BYŁ WAŻNYM E- mogłyby służyć do uzasadnienia agresji. Lecz
TAPEM W PRZYGOTOWANIU AGRESJI wniosek ten został odrzuoony przez konferenNIEMIECKIEJ. · BYŁ c .ON ·tiIThBROW!„KQ- - cj,ę, µą której kierowniczą Jolę ~ o.dgrxwały
.. • Wiadóińdśl'i ·nil<Mlodzące z ~~ kraju łkowa, kro.cząc historycznym „szlakiem Dem.
NIECZNY DLA'. ROZBICIA. Z.WOLENNI- ·wielka Brytania t Fr.anc;ja. -. _ ·
Powszechnie znaua ję;;t upo·rczywa i dingo wskazują na to, że stulecie .,Wiosny Ludów" bowskiego".
KóW Z:ASADY KOLEKTYWNEGb BEZW Krakowie na Rynku, odbędzie się po
PIECZENSTWA. NA PRZYKŁADZIE PAK- t:rwaJ~ walka delegacj_1 radzieckiej. z L'~winó~ 'obchodzone będzie w Polsce wyjątkowo uroprzybyciu poch-Odu wielka manifestacja pod
. .
TU NIEMIECKO ~ POLSK>IEGO HITLER wem na czele o zbiorowe bezp1eczenstwo.
kamienicą, której mieścił s1ę Komitet RewoWSKAZAŁ SWiATU' '. 'żE EuROP!E NIE ·De1egaci radzieccy ·wyst.ę15bwali z •wnioskami c,eyącie.
I tak na przykład, w dniu 22 lutego, urzą- lucyjny w roku 1846. Z balkonu domu tew sprawie zbioroweg-0 bezpieczeństwa: 1 w
.ASADA ZBIORO"""'vv i:.
JEST POTRZEBNA Zze dzony będzie wielki wiec w Wieliczce - pod
LECZ DWU- ob. roni.e tej zasad. y prawie na..k. ażd. y_m Nposied.
Go BEZPIECZE;c,STWA,
go, zostanie odczytany Manifest, wydany wów
d
L
1 b k
d
L i N
"'
aro ow. powierzchnią ziemi. Jak wiadomo, z Wielicz_omiSJI igi
ar?. ow ~
STRONNE POROZUMIENIA. PAKT NI-E- mu ig
czas przez ów Komitet.
ak
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j
1
l
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ki wyruszyli przed stu laty górnicy kopalni
n
P ·
MIECKO • POLSKI UMOŻLIWIŁ HITLE- Głos d e l~acp radz ee t e
Również i Wielkopolska opracowała bogasoli, maszerując na Kraków pod wodzą Edwar
.
.
ROWI DECYDOWANIE, Z KIM I KIEDY głose~ woł~Jąc~o na pustyni.
b d . ty program obchodów. Wydarzeniem kluczc.
.
W'd
k. g 0
Dma 30 sierpnia 1936 r. delegaC)a radzieoi> d D b
ZA WIERAC . POROZUMIENIE NA KOGO
1
owruą wiecu ę zie wym będą tam uroczystości w skali ogólnoem ows ie ·
ka przedstawiła sekretarzowi Ligi · Narodów a
największa sztolnia salin wielickich mogąca
·
b
b.
.
. k'
I KIEDY NAPADA . BYŁ TO PIERWSZY
krajowej dnia 2 maja 1948 we Wrześni, dla
'
ezpieiorowego
z
sprawie
w
I
wnios
CIOS W SYSTEM BEZPIE nowe
AZ
·- czeństwa. Wnioski te zostały jednak pogrze· 1pomieścić do sześciu t~sięcy ludzi. Zebrani upamiętnienia stulecia bitwy pod MirosłaGO •
.
PO\.\'. ~y
. . bane w archiwum Ligi Było wówczas jasne, ruszą po zakończeniu wiecu pochodem do Kra wiem, stoczonej przez powstańców .z wojskat
·
CZENSTWAH.Z/BIOR01WE
· ·
•
11 er anu owa / pos anow 1enw
N astęprue
mi pruskimi.
o rozbrojeniu Niemiec bez sprzeciwu ze st.roW dniu rocznicy, w wielu miastach Wielkony Anglii i Francji. Wrf!f::Z przeciwnie, w roku
polski jedna z ulic otrzyma miano „Wiosny
STYLOWY
TĘCZA
Ludów".
Komehdzie M. O. miasta Łodzi za urządzenie pogrzebu oraz
Komitet obchodu w Poznaniu, przedsię
W czwartek dnia 12 lutego premieTa
wszystkim uczestnikom za ostatnią posługę oddaną
wziął poważne prace na polu popularyzacji
filmu produkcji francuskiej
stulecia „Wiosny Ludów"' w społeczeństwie.
Obok serji wykładów powszechnych Uniwersy
tetu Poznańskiego na temat „Wiosny Ludów"',
składa
serdeczne Bóg zapłać
w większych ośrodkach Wielkopolski. prze•
widuje się wydanie sześciu broszur, zajmują·
cych się tematyką rocznicy.
W filnansowa.n.iu
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po giłfJł>okim Mmyś.1·e porzucając mój dlQl111. Jest t-0 koralll, świ~
- Ra.t1U1nerk swój za- ta ks;ęga - weź ją i niechaj będzie ci 'Owdzięczamy tweirnu osiio~kowi, który jak na przewodnim ogin.iem na drodze żyda.
clfaime:nt wyróżnia się 'PO·Śród iiJ11nycb osChodża Na.sredim nie żywił sza.cwniku
łów.
d10 świętych ksiąg, a·le nile chcą·c 'Obrazić
\Vsz5·sq• na wysc11g1 wczę.Jj glo.śno sta.rca, wz.iął korain, p.o!10.żY'ł go dl() torby '
clrwa-lić osia i P>C·ha~i mu <lo :pyslka pie- pod1różnej i ws.koczY'ł n.a &Lod1łto.
cz.oną IJęuikuryd'zf,1, pJa.ckj, s.uszo,ne moreJe,
ziawoMi wszyscy
- Imię, imiię?! i brzoslkwi111ie. O&i-Olł odigarntiaijąc ogonem chórem. -P-0wie<lz nam swoje imi•ę>. aiby
doku1cz.liwe muohy, be21namię.tn1.e i SJ)-0,fooj śmy wiecl!zieili komu <lznęlkować w swo•ich
rd·e przYliimowatł te <l;a.ry.
mad'li·twa>C11.
A>le cz3.s J>OS.u·wał się ria1przód, cienje
- Po ~o wam znać moje imJę? Praw·
wyidfoża1ły s•i .ę. a boda•nY o c~rwonY'ch d1ziwej onocie nie trzeba stawy, Co zaś
nogach z k'lelkoteim wracały <Io gniazd, dotyczy modlli1twy, to AHach ma wie.le agcl•zie na Sq}()lfka1nie iich chciwie wyciąga nfrołów, którzy mn dool()S'zą o szfachetły się -0twarte <IZ1i oby pis.ldąt.
ny:ch u-czy1nkiach. J eś~;i 'zaś arnirołiowie są
lemii\vi lutb '11 1ieiporządini i śpią gdzieś na
Chodża Nasrediin ?Jaczął ·Sil()! ż·egnaić. Wszys:c y kłamiaUi Się, <l:dr,1kutią.c mu.
mit:1klkid1 obłokach zamillas.t 1nowadtzić
- Tyś z.ro.z•umiał na.sz.e ni·eStzczęśóe! wykaz wszyisekilch bogoboiITTyd1 a ws·zys.tJ aikże ci d1zię1mjemy !
kich 11i1e.godziwyd1 wc•zy1111ków nra ziemi,
- Ja1k mogłem nie zroZ1U1111ieć - odpo- bo wasze modli-twy i fak nie pQłi11'01gą, wiedzia<ł,- jeśli sarn nie da[ed, faik wczo- g·dy:ż A!!Ja.ch bylby pe> PJ'lo,s.uu gtłlll{P1~ gdyraj Stfrnciłem cztery pracownie, w któ- by wierzył lu<l-zi.om na stowo i rni.e żą·d'atł
ry>C'h prncowało ośmi.u na.;bi·eg!.ejs1zych po•łwierd2,enia od swoich zaoufainych.
maijstrów, ·dlQlfn i ogród, w któ.rym szemGdy talk roZ1prnwiał„ jed!na z. 'kOib.i.eit na
rnły W<C)tl'Oltryski, a z ·drzew zwisa·ły zl-0te gile dd10 wYik.rz;yjk1tJJęiła, a za nią sVar':Zec,
klatki z Ś!Pi·ewającymi pfa,kami. Jabesz na.raz za•czął p.iJlnie Przypatrywać się
mo1gęi was n.ie z.r<n1umiieć? !
Chodży Nasre<l!ilnowi. .Afe ten ŚI}ioeszy1ł
Starzec wyszeipt.a•ł swoiirni bezzęlhny Slię i ni.c nie zauwa:ZY'ł.
mi u·staimi.
- _że·t:i~~cie. NiieclJafi / błog-0·słiawiień
- Nie maim czym odwdzięczyć się to- stwo i POtkOi.1 Z'1'WS/~e b.eJC,lą z wanni !
(D c. n.)
bie wędww·cze! Obo jedy1ne, co z.Wbra1em
- Ma radę! powiedział Sttarz.ec.

I-

O! - mówił, zamosząc się od śmieW~ Jeszcze nie wiea1e, oo to za
n~e po1·dz1e-sz Jurt ro w ka.J1daina0h n.a targ osi.oł ... To jest taki przeiklęty osioł! .„
mewo!1nilków. Trz"Y'1Tla1j po1oę !
- Ni·e ! - przierwa1la kobi.ęfa z chorym
WyisYIJa'ł ze .swo~ej torby pod.róiinej
d'Zieckiem nia. ręikach. - Nie mów taik, o
ws zyst1k ie P i·ein iądtze aiż dio o sfattn ie go ta.n swoim ośle. To jest naijimądrzej;szy i na,jga. Wte<ly -człowieik, po<lfrzymują•c lewą
sadachetni·ejs·zy, najMo,gocmniie\iszy os•ioreką połę płaLSzcza, P.rawą objątł Chod.żę
k1k na świ·eóe i poid-01btne,gio ni1gdy ni,e byNasredina i przy1pad1ł ze łzami do jego ł.o i nie będzie, Zga<llz,am się '{)i.elęi&11'0Wać
piersi.
go przez ca•łe żyde," ka1r117J>ić go WYboroCho<l1ża Na.sre•diin udrzaq wis·zystki1cb ura wym z.iarneim, nigdy nie zmu1sza1ć do pratowarnych przez sieh!e ]'wdzi, ujrzał uśimie cy, czyścić go zgrzebłem i roz.czesywać
cby, l.'umieńee i blask w <>cza.eh.
mu og,o·n grzetbieiniem. Gdy'by ten ni·ezró- A ty rz.eczywiśc.ie <l1oibrz.e sfrnnąleś wna.ny, podobny do kwitmące1 róży osiot.
ze swe,go osł-a! - powie·dz.iiał nag~e <}gro- naipelnion,Y jedynie cnotami, nle Sik-0czył
mny, 1J.roda1ty ka1mieniarz i za.Simiał się a p.rzez rów i nie wyrwcił ciebie z si-01dła.
z ni1111 razem śmieihi się grubymi grosami o wę·drowcze, który zfawi:łe-ś Sli:ę przed
mę,iczyź'!lii, kobiety cie nikimi, dzieci za.ś nami iaik s'łt0!1ce we mgle. ~ przedecliał11śmi:echa1ły się do niego, wyiciąga1ią·c rą- by•ś otbolk i ni·e s1postrzeg-l'byś na.s nawe1
częfa. a Chodża Nasredi.n śmiiał s1ę, naj- a my nie odwa.ży'liibyśmy się z.a~.f'.zYmać
.cieg!-0śniei
-

Jeste~ sprawiedlJiw:i,r, sz!J.admtnf

si~·das;_
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Protest przeciw bru~alnemu dlaulenlu uolno.icl

Znamienna.deklaracia wojskowych aneielskich w_Grecji

.Angielsk~. po.s i

. Ano, kochani obywatele, nie pójdziemy już
w1ęce1 do Wydziału Charytatywnego Du~Z .'J'lsterslwa _na bnl pod
wezwaniem „Wszysry
W prasie światowej zosta!a niedaWJW> opubUkowana DEKLARACJA ANGIELSKICH
przeb1ernucy do nas" ani do Towarzy:;~wa
ZOŁNIEP.ZY i OFICEROW, którzy w .szert-gach armii bryty.jakiej .pełnili służbę w Grecji.
Przyjaciół Zw ie rząt na rnl·awP, pt. „Tej .n 'V
Kim są d ludzie, którzy obecnie piętnują d zialalność rqdu bryt:r.Jskiero na półWYspie
oku 1948 ni gdy nie zapomnisz", aJll do MloJPi
Ba~kll6skif:'l?
la$lyk1 nn potańcówkę pod hasłem „Sw inJak stwi~~dza oficfaJny komunikat angielski, wśród 5 bpitaitów, którz.y podpisali degiem na st alugi".„
klararję, znajduje się kapitan Teabald, raniony w ozuie walk z odd7'arem Elu w Atenach
Od dnia dzi~ie;sz go
finis, capstrzyk,
w styczuiu 1945 roku. Deklarację podpisał równdri lotnik White, .wzięty do ~ewoli przn
punkt, szlus i luopko. Zadnego tam publi::zElas w 190 roku.
ego "''' Wiiania nogami po balach, konmmoLudzie ci, wykonując rozkaz swego do-1 stwo komunistyczne·• i „pomóc prawowitemu
wania pą cz ków i. faworków, apychania się kol- ·wódz.twa przybyli do Grecji ażeby - jak ich · rządowi w utrzymaniu !lię prży władzy'". Kie/etami itp. Sfronczyl się, moi z.loci, flT7y;emriV zapewniono paraliżować niebezpieczeń- dy opuszćzali Anglię zapewniano ich Ponadto
okres
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że mają

do spełnienia ,,wielką misję dziejodo Grecji dla ocalenia cywiliz<ł{'.ji i kultury europejskiej". Po przybyciu na miejsce, przekonali się naocznie, że
oszukano ich. Przekonali się, że monarchistyczny rząd został narzucony greckiemu narodowi wbrew jego woli, za pomocą szalbierstw i
machinacji.
.
Żołnierze i oficerowie, którzy niedawnojeszcze godzili si.ę na rolę biernego narzędzia
imperialistycznej polityki angloamerykańskiej,
dziś po naocznym stwierdzeniu, jak naprawdę
przedstawia się sytuacja w Grecji, domagają
I
umartw1?n pokutnych się stanowczo od swojęgo 'rządu wYCOfa.nia.
wojsk z Ba.łka.nów oraz zerwa.ni& wszelkich sto
sunków z obecnym rządem rrreckim.
obaw. Ostat e~z ni e how: em p1z-:strzegrm1e ooPrzeciętna dzie-n.na norma W\"konaima wy 1osi
Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że mo
stu Io tvlko kwe.st :a pewnei tradyc:ii lilurgi~ z
130-140 procent. Pl"Zykładem dla młoaych narchistyczny rz<id greckich kolaboracjonistów
ne; 1 przygo:owania „g, untu" pod obżarstwo
w fabryce jMt- taikże tow. Helena Szer, kt'.)ra bez
i p1ja1istwo wielkanocne.
pomocy z zewnątrz nie utrzymałby się dlu
~ 54..ch la.t swego życia 35 la.t spęd.7iiła w zago przy władzy. Przyznaje to nawet minister
Tak jest u nas, ale np. w takiej Anglii :zecz
kładach. Norip.a wykonania z e&tatniego 0krewojny w rządzie Tsaldarisa-Stratos.
przedstawia s!ę zgoła inacze ;. Tam. u waż 11·1e,
su wy.nosi 145,7 pmc.
w bieżącym ro !;u post 7ostal zarządzony„. rfeAkcja partyzantów rozwija się z ' niesłabną
W
PZPW
ject
jeacze
spora
gromada
prio·
kretem pań t1\· '; wym. Co wi~cej, zarówno predowni·ków .- ich na.zwisk.a figurnją codzie11 cą siłą, pomimo realizacji strategicznych konniier Attlee iak i ruc/1/iwy minister Cripr>s
w tab1icy Z>wycięzców_ "Głosu Robotniczego". cepcji a<lmi•rała Nimi·tz·a. byłego s:oofa sztabu
oświadczyli, że obecny „post anaielski" nie ma
głównego amerykańskiej marynarki. Zgodnie
nic wspólnego z dobrnwolnym obserwowaniem
z tym planem flota ś·ódziemnomorska Stanów
traclycji, nalorriabl w1<!że się z wie/kobrytyj1kq
Zjednoczonych, .znajduje się obecnie na wo.krewą gospo(:arcza,
która rokuje perspt?l<tydach greckich. Znany publicysta francuski
WY·„ trv,:ałego głodu.
Pierre Courtade stwierdza. że wśród jednoHm, hm, dobre serce posiadając, foluję hCJTstek, które biorą udz:ał VI tak zwanej cynicz{tzo Anglików. Post - przymusowy to kad,ic:z-.
. nie przez· Waszyngton ,.podróży ćwiczebnej",
nie przykra sprawa. Ale
cimqie; stronv
znajduje się lotniskowiec ••Midway" o wypor
ś!ę sobie, że niepotrzebnie sobfe wyb~. ali taki
ności 45 tysięcy ton.
1ozba,v101ly rzqcl. Bo oo u dużo gadać: /tlllEe
d.·elena Szer
.
Lotniskowiec ten - pisze Courtade - da~
z Bevincm, Crippsem
innymi
przet nic1yli I
W PZPW Nr 3 - ze względów te<:hnicrkarnawal wokół planu (Marshal/ó) i
je amerykańskiemu lotnictwu możliwość inl?loku 1 ny-eh 1 innych - nie wszyscy tkacze !tortowi
(„za~hodniego"). A teraz. lud robo~zy . Anql.ii i;ira<'ują _iui ~a dwójkach. ~~ród „je<l.Y!h{_<trzl'.-''
terwencji w każdej chwili na całym terytopłaci za to drogo kazą mu zac1skac po.~a, Jesit takze w1e-Ju przodownikow. SpeCJalnie s.ię
riun:i greckim.
choć nie dawno rai obiecywali w prezi;t1cie wyróżniają w PZPW Nr 3 dwie wiefolt!tnie
Równolegle z operacjami wojskowymi pro1 USA.
Tak to bywa, jak kto.„ liczy na cu- pracownice zakładów.
wadzona jest przeciwko demokratycznemu rzą,
c!~e obie_tnice - w_i?domo: obiecanki Tow. Izabela Srednicka pracuje w '<1kładowi generała Markosa i wyzwoleńczej walce
J;r, głupiemu radosc, albo raczej po~t.
dach 38 lat. Nie przeszkadza ro tow. Sr-edu;.c. [
.
narodu greckiego nie przebierająca w środ
A
E. Trl'11.
kiej współzawodniczyć z młodszym.i o.d ;;iebie, r
Izabela Srednicka
Ukoronowa-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ kach ofensywa dyplomatyczna.
niem tej działa1ności ma być oczekiwany z
dnia na dzień raoort samozwańczej „Komisji
Bałkańskiej ONZ'.'. składającej się z mężów
zaułania Waszyngtonu.
Według pewnych informacji komis.i a. ta, utworzona podczas ostatniej sesji ONZ mimo
sprzeciwu państw demokratycznych, ma w
swym raporcie zaproponować wysłanie do
Grecji „mledzynarodow-ych sił zbrojnych". Ro
mówią
lę tych „międzynarodowych sił" wzięłyby na
(Od speclaln-eąo Hfl§lo»nlha ,..fi.losu RolłoinlczegouJ
!'iebie 2 dywizje amerykańskie , które już oda tk.aczka pepe<>Ówka, tow . Maria Bonar, pra- bryC?Jlych obu pa,rtti. <Hu zbierają &lę na dawna sa przygotowane i czekają tylko na
cująca
w fabryce od 1905 rnku, otrzymata wspólne narady egzekutywy ko!lli-telów.
rozkaz. aby rozpocząć zbrojną interwencję w
w dwóch etapa<:h wyścigu trzecią nagrodę. Sta•
Grecji.
la j!!j norma - 134 procent.
Faibryka w~o.nała w ubiegłym ro-ku plan
Działalność ich ma polegać na dławieniu
Odzna,ki hono·rowe, nagrodv pienięine o.trzy- w coło3ci. O plaina.ch i unrierzeniach mformu. · muje 29 wyróżnionych przodownicz.ek i przo- je nas na.czelny dyrektor fabryk-i, tow. W ••">ta- ruchu wolnościowe.:o narodu, który w 3 lata
downików. zdobywców dwóch
pierwi.>>.y<:h nior. W najbliże-zej przyszłości powstan'.e tu po wo.inie zmuszony jf'$Ł do irnairań z niedamiej6c w 2-.ch etapach wyścigu pracy. T:i bcr- przędzalnia odpadkowa.
Pl"Zewidziana Jest wnymi sojusznikami Ritlęra i Mussoliniego,
ba ~ to realny dowód rozmachu wyścig"J p1a- roa,budowa wykończa.Im oraz da•ltiz.a roZibJ:!1w<i cie~ącymi się poparciem City i Wall Street.
r.y I współzawodnictwa wśród ma>S robo•m- tkalni.
O tym, że zamvsłv reakcji an~losaskiej beczych „Często<'howianki".
dą no 1<:rzyżowane świadczy miedzy innymi nie
lit·
Swi~tlka fa.bryczna,. prócz bi1b1ioteki. czytel- zwykle !!'TJ'Jlot.om'1tvco:na deklaracja żołriierzy
* *
O ruchu w&pólzawodnictwa
i wielowars1Ac:" n·i i &ekcji pin9~p<>n9owej, pCM!iada ru~hliwą
oficerów angielskich.
F. lstncr
towców opowiada sekretarz fabrycznego komi- 6ekcję .dr.ama,tycmą oraz zesipół ·ma111.d-0linistów,
tetu PPR, tow. Załęcki. Na czoło przocl::rivni- odmaczooy II na~nod!l na ko.n.kursie w vVar·
Odzn~c1e,t'@ --o'skief.ło artys!Y
ków pra-cy wysuwają się 1owa.rzysze z sz.er-e- szawi-e. Z~pól tea.traJny, porostający pod i(ieVlastymil
Hoffman, wybitny artysta
gów na>Szej partii. Obo-k nich kroczą •..Jwarzy- rownictwem - ob. ob. Królikow>Skiego i KobylańFragment hali fabrycznej „Częst9chowianki"
sze z bratniej PPS, bo na terenie „Częstl)~ho 6'kiego, liay obeaiie do 40 osób. Odbywają malarz. odznaczony został we Wrocławiu
za zasługi położone na polu zbliżenia polwictnki'' brat·nie paPłiie robotnkze !f!•l1nie Się st..i~e przedstawienia.
Przy „Częe-t<lchowi-ance"c isbnii!je żłobek dpe- sko - czechosłowackiego, czeskim krzyżem
współpracują
na wszelkich odcinkach pracy.
Częstochowa, w lutym.
Starzy ludzie powiadają, że kiedyś, gdy by- Odbywa ją się wspólne zebra.nia komitetów · fa- cięcy oraz prz~ds:ztkole.
Pow.
Białego Lwa.
ły tu jeszcze lasy, między mtastem a przedmi-eściem robotniczym roajdowala się knaipa. Na
w PODZIEMNEJ REZYDENCJI
przedmieściu mieszkali robotnicy, 1st:niały droDroga zajęła nam nie zbyt duźo czasu. Coś
bne fabryc~ki i większ-e fabrykd. n.a.leżące do
tych, co się bogacili robobniczym trudem.„
A robo•tnicy, zgnębieni i wyzyskiwani, ;;zuka• d l
)
sprawdzały skni.pulat!lie nasze dokumenty aż
jąc chwilowego zapomniienia, nieśli swe ostat(Clq~ , a SZ,Y
· .
. ·
6 razy Wartownicy byli uzbrojeni nie tyl1'::o
nie nieriłz grosze do knajpy.„ Rekinem, czyha- Schulenburg zawsze e>strzeqał Hitłei-a przed c:mą niemal · d-0kladn-ością pociski wybuchały w a.utomaty alei w granaty ręczne.
jącym na ten ostatni gr-0sz robotnika, był wła
wojną z Rosją. Po raz ostatni
zjawił
się u co tn~y minlłty. Ubierałem i myłem się pod ten
W pokojach, przylegających do kuchni, mie
ściciel owej knajpy.
Stąd nazwa jej „Ostatni
fuehrera dnia 25 kw etni.a 1941 roku, aby jesz akompaniament. Nie zakończyłem jeszcte swo ści się bufet. Siedzą tu przy długich drewnia·
grosz"„ .
cze raz przekonać go, iż wo ina z Rosją jest jej · toalety, gdy w mym pokoju zjawił się nych stołach żołnierze i oficerowie wojsk SS.
Przeszły lata
Zniknęła kna.jpa . A na miejszaleństwem. Po zamachu lipc;owym w 194.( r. Hensche, pełnią.cy fun_kcję o-se>b~teg1> adiutan Piją kawę żołędziową. wódkę i
spożywają
scu jej powstały cytadele wielkif'go kapitału Schulenburg został na rozkaz Hitlera roz- t~ Hj.tlera. Przys.zedl . już po ranne i-11formacje. ogromne kanapki w nieprawdopodobnych
i ucisku robotników. Leci jako smutny sym- &lrzelany, aczkolwiek w ogóle nie udowo<lnio- Zacz .11łem więc dzw'>nić do sztal;>ów rejono- wprost ilościach.
Charakterystyczne jest, że
bol smutnej, niedawn&j rzeczywistości pnlskie- no m·u udziału w spisku Howei w ostatnich wych berl!ńsk:iege:> i .Poczdamskiego. Jnforma· nikt z nich nie podnosi się z miejsca, aby nas
. go robolni~a:. pozos.tala nazwa
„Ostabni dniach wybrnął z pt•oziemi Kan :elarii Rzeszy_ cje 7.ewsząd były jednakowe. Nieco później przywitać. Patr1ą na nas zupełnie obojętnie.
Gr0$i"„. Na .,Ostatnim Groszu·· znajdują się i zginąi w walce na ulicach Berlina. Walczył ro~począł się sill\Y ałitk i:osyj\!~~'. '. ~ re1mliac;~e ~szyscy ~yglądą1_ą ś"'.'iet~ie .. Są to przeważ.
zakłady „Częstochowianki". '
jako ochotnik
·
.
ktorego nadeszła- w1ądomośc, 1z · 3edyn.a nic, ll!P młodZI. dobrze odzyw1eni chłopcy_
Admirał Voss jest przedstawicielem gros-sad łącząca nas "Ze światem na półno~nym zachoPrzed wejściem do schronu Hitlera spotyxa
* * *
.nas je90 adiutant. Hensche. Mówi przycisza·
Opow ia dają nam tę hist<lrię z dawnych lat mirała. Zastępuje właściwie na tym stanowi· dzie, zos~ała przerwana.
sku admirała von Putkamera, który obecnie
.
.
nym nieC'O głosem, że fuehrer nie skończyt
6ląrzy rob~tnicy słynne/ fabryki bawełnianej
BERLIN OKltĄZON)'
jeszcze śniadania. Musimy zaczekać aż nas
„Częstochowianki".
A jest ich niemalo wśr.ód znajduje się w Berc:htesgaden. Wresz::;~ ma•
Całkowite okiążei:i•e Berlina stało ~lę fak.· zawoła Hensche też odznacza „ię nie-zwykle
4.200 osób, pracujący<'b obecnie przy war-szta- jor MeyP.r zastępu1e adiutanta podpuikowni·
tach fabrycznych Przeszło SO procent ogólnej ka sztabu generalnego Bormana, który zginął, tern. Teraz pozostanie nam tylko podziemny dobrym wyglądem. Jest to młody jeszcze
lrczby robo:tn1ków „Częs to<"bow i ank1" - to we- gdy jechał na front zachodni. Praca nasza zo kabel telefonicznv. Łączność telefoniczna zo. chłopak u atletycznej wprost budo.wie. Robi
teran i pracy, w ych owani w twardych i chlob· stała usvstymatyzowan·a. Właściwie· zaczynała stała u.trzymana- do ąnia 26,go kwietnia. Kwa- wrażenie boksera ciężkiej wagi. Stoimy w
nych tr&dycjach Cze<Twonego Ra·kowa. „ Często sie bardzo wcześnie . Najpierw przygotowywa tera sztabowa przeninsła ~ię do Reins-berga i korytarzu, gdzie prócz nas znajduje się czte·
llerndt dostaje rech uzbrojonvch od stóp do głowy esesmaC't!ow1anka" · - to fabryka wielka i rozleg~a , l iśmy mapę. potrzehną do porannego z refero- dlatego uniknęła okrążenia
skupia w sobie również tkalnie w Kam\e.nicy wanla sytuaC"ji Hitlerowi. Nie było to zadanie stamtąd telefoóicznie wiado.r;ność 0 walkach, nów. Znów młodzi i o atletycznej budowie,
1 Zawierciu ora2 fabrykę jlJty, gdzie pracuje łatwe . qdyż ostatnio na stanowisku komendan które toc~ą się na południu k 'północy Nie- Patr_zę na nich I zupełnie odruchowo przypo·
40fJ robn'tników
W:ele zmieniło się te•raz na ta Berlina zaszły aż trzy zmiany. Jednocze· miec. KomunfkujemY. nasze infofm'llcje Kreb· minam sobe, że wczoraj, gdy jechałem przez
śnie ciągle ztniany 1a ·· hodziłv również w ca- sowi, sprawdzamy ·mdpy I uda jemy się we trój ma:sto,_ ne wdziałem na uli..::ach ani jednego
„Ostatnim Gnszu".
!ym ana1ac:ie ~omenrlantury. Wybrnąłem z tej kę do Hitlera. Jest god2'ina 10,30 rano.
żołnierza. Tu, pod ziemią, widzę ich dużo
•
* *
Aby trafić do podziemnej rMydencji tuehre A więc gdzie jest nieprzyjaciel? Tu. w schro
O obecnym życiu i dzieia-ch fabryki mów i ą sytuacji w ten sposób, że po prostu "Z:aC"Ząłem
f„kly Fatkv; n frv. l(slyszeliśmv ;„ na podn io- czerpać potrzebne intormacje bezpośrednio od ra, musimr ·przejść przez -<llugi podziemny q,a nif' fuehrera czv na ulicach miasta? ...
na raż ma-i przez kilka przejść, które wychodzą
Poczekalnia. odgrywająca jednocześnie rolę
słe! uroczy.stoki rozdawania honorowych od· 8 komendantów poslczeqólnvch rejonów,
na długi korytarz połączony bezpośrednio z korytarza, jest obszerna. Z prawej strony n11
uwlf. i nagród wyrf>żnionym
przodownikom który został podzielony llerlin.
POD OGNIEM DZIAŁ
węwnętnnym podwórkiem Kancelarii Rzeszy. całą długość ściany '>toi. ~awka, POI?~lo~ana
;;racv.
na brunatny kolor. Na sc1an'lch w1s1 .i::llka
P;erw;;ze miejsce w dwóch etil•P'lCh wyś-1Późno w nocy zat.nńc-zvłem tę pra-:ę. Otrzy Iść nie . jest ł1Stwo. Ko•ytarz iest źle oświetla- niezłych obrazów starei szkoły włoskiej.
W
gu pracy (listopad ! grudzień) zdobyła -,rzą.-l malem mformacje ie noc upływa wzglf:dnie ny, pod nogami pełno wody. Z trudem balan· cen.trum tnieści się stół, kilka krzeseł i ławka.
ka Anna Derlir.h (1:i4 procent normy). G•J !n ;e sookojnle. Jerłn.ak to była tylko pozorna ci- suiemy po nałożonrb des'kach, które chwłe- Wszystkie te meble są utrzymane w stylu
jeJ sek11pduje tow Strrnislawa Siwerska, nale- sza Kilka minut po piątej nad ranem U"łysza ją się pcd nogami
Przechodzimy wreszcie chłopskim. Na prawo drzwi dol c;ali narad, na
żąca dn sze1.egów PPR
Jes·t przodti iącą tkc1cz- lem ek~plozję cięzk•r.h poC'i5ków artylerii ro- przez ostatni etao na~zej wyprawy - mijamy tewo - do . osobistych pokoi Hitlera.
k~
f140.4 pm<". normy)
Zdobyła
pierwsze syisldej Skoczyłem z łói:kil . O 6-ej Rosjanie kuchni~ . żołnierską i docieramy do celu. Oso·
, {D. c. n.1,
'll1e1sce również w liS'tooiłdziie i <1ru1faw, zaczęli wzmacniać &wój obstrzał. Z matematy bisty schron fuehrera · mieści li~ właśnie lu.
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GŁOS

Gdy pę•l1.1 !hajdaną llltieroUJs•lel przen1ocu

Wyzwoleńcza

W Związkach

ofensywa w'lutym 1945 r. ------------

·zawodowych
ZEBRANIE DELEGATOW

dnia<:h lutego 1945 roku
go
Wpie<rwszych
na
ofensywy
puS>te. z

Zarząd Związku Zawodowego Pra::owników

drogi

dyg·qiit<uza. Pcui pułkownik wstaJ właśnie niewoli generała von Reite, dowódcę ro'Zlbi•tej
Po wczo.raj5zym pijańs-twie czuł 6ię uprzednio dywizji Ba·erwaJ.de.
Zimny, pomor6ki wiatr zamiaital czuby wynios- nieszczególnie. W ~iżami.e je5zcze i pa•ntofedług relacji, za<:zerpniętej z „Biuletynu
łydi drzew :przydr,pżny<Jh. Na zasy.panych &Bie~awy" owego pub.ku arty·Je,r ii przedwlotlach, jak zwykle co ra.no, zadzwonił na ordygiem albo o.J>lodzonych szosach błądz1ło bezniczej, sprawa wyglądała .następująco:
nain1&a,
który
w
lą.nsadach i z wielo~mt.nym
. ÓG\'llne, ~le·„niale bydło, którego 'Bie 2!ląż)"li
trzaskaniem w obca•sy, namydlił czelfwoną, zaGENERAŁ w NIEWOLI
z·&br·ać uciekający w popłochu Niemcy.
pijaczoną twarz swego zwierz,ohniika. Nie zdąwjadowcy donieśli, że w le6.ie 'łlnajdują ~ę
,
W~RÓWK;'\ NARODÓW
ży~ og.o·lić polowy twairzy o.beM;ta, gdy w poNiemcy. Bliższe zl:>adairui~ wyka~ało, ze
Aż nąiJle . wszys.bko uległo ·u1;1ia'1lie. Wy~ta.r- j lHirżu rozległy się str~aly. i do po~oju.' zamias-t w leśniczówce kwateruje sztab. Za1po:maw6:&Y
czyło wyjechać jakąkolwie·k sio•są p.omo.r- t SS-mainna, wkroczył zołmerz 6: ow1.~ck1 z. pepe- się z silą przed w.n.i.ka, ppor. B.rzoz-0w6iki popr~
•t<:ą na zachód czy pólnoc, by zobaczyć swo.istq &'Zą, gotow~. do 6lr~ał~. Żadne P.10ro me zdo- wadził grupę żomieny w las. Po odvrązemu
w~drówkę Ijarodów. CiągnęLi partiąmi, róż;i~o- lalo cp1.sac przeraz~n1a pu1k-0~mlka: D-0 t~go le~niczówki zaczęto na~arcie. Niemcy otwoozyl!'Odnie, ~ależonie od etamu posiadania: rowera- p~trzeba byłoby oł?wka Goya t, ktory - }Ok li silny &gień z b~ni małizy:nowej. Wted_Y
mi końmi woizami a najczęściej pteszo.
wiadomo - z pasJą utrwalał zdegem.erowal!le na ochotnika wy'8tąpił ka.p-ral Henryk W11czynr1
'. ·
'. . . . k' .
f ł>
typy ludzkie. W rezu1tacie pa.n ipulkowinik SS ski. Uzbrojony w grana.ty pneC'iwpanc<>.rne
~"
1 to Jenc,Y wo,l'en~i ·~ .uq.e.-.inierzy z ~ ryk von Kraumschutz :powędrował d-0 l!liewoli w pi- podkradł się pod dom i rzucił granaJt lila strych.
. . fołwarko.w memie<:'inch, przymus.owi me- żamie i pa•ntoflach, c-0 z.e względu na erogą bu- Potężne deto.nacje l!l:szczą 7K1pał oblężonych.
W<>'lm.c y, . l!l.aJeząchy do llfcznych. naro:w Burto- rzę, sza•lejącą na Bałtyku, nie na.leżał-O do zbyt. w oknie leśniczówki ipojawila się bioala flaga.
py, nenuęzo:nyc prz.e~ aszy•slow. . temcy. u, nich przyjemności. Wr~zcie zlitował się ktoś. z domu wyszedł genwał ze sbrapkmą miną,
~ hPo~o!zu, ur~ądzi~t 5 ze:gt o~o~olw 1eme~- nad iaim i pozwolił nałożyć mundur, buty trzymając się oburącz za gl<owę, a za nim po~c ' g zta .prze yw? t ;prz s aw1~ e wszy>S - .; płaszcz.
dażali o.tice.ro.wie s.ztaib-0wi. Taiki był ilooniec
~lCh l]l.arodQw podb1lyich. Blys.l«lWI<.':me ude. .
.
.
.
. b ł
d · ·. .. kt ·
H'tle-r 6prowadził z Norwegii
n;ęniil ofen>Sywy ndziieckicj wyzwoliły tych
z1ęc1e pułkowruka do mewolt nie yo
yw1z~1,
orą
i
'ł
d .
l dzi.
Łaik wielką eensacją, w ~ym bow_i·P.ID ok:e-1 i ITZUClł :n~ P-0morz·e„ by p~zesz,J;;?dZl' a rra zt<ec:
.l! " . .
.
.
.
si·e czasu kilkunaetu polsk <<'h zw1acdow<:ow ko-po•l&kH~J o.fen'llywi.e. Na:tura,lme, bezsik._ute_cz
0
1 · Jocek Ro/J'Ckl.
a.\UJMW udeneme ra.dz··.~lco - polslc
wy- z oddziału a<Dtyleri•i vr.z edwlo•t !1kzej wzir;ło do n ie...
zwollło. t-zw. „Oflag II C w Grossb,o.rn-Re---~„linii

były

nas2ej

Instytucji Społecwych Oddział_ w L~dzi, zawiadamia, że zebranie delegatow ma1~ce cdbyć się w dniu 10-go luteg-0 1948 r. z.ost~ło
przełożone na dzień 13-go lutego bm •. tJ: p1ą·
tek na godz. 16,30 w pierwszym term1me, 17
w drug.im terminie,
Powyższe zebranie odbędzie się w świet
licy Zw. Zaw. Pracowników Budowlanych przy
ul Nawrot 23 parter prawa oficyna.
·Wybrani delegaci obowiązkowo winni się
stawić w oznaczonym terminie z zaświad-:ze
niem z koła.

łó~ka.

W

z

·

ZEBRANIE

•
B

W

N
· ~\~~~z0Y~z~~:c!~~b~~a
~~:::~w~~~\~~
w długą <lrogę. Pozo·s ta•l i jedynie chórzy, k..ó-

ło' dz cy

1

ny nie mogli zni eść . pod.róży pj ecbotą, P<>tc-n;i
przy6zła kolei na i.Tune Stalagi (obozy dla żołnierzy i Oflagi.
Ma Pomorzu w tych dnię_~h \utowvch i ma•rcowych moti.na by ło na doskona{ych, asfal-1
towych ez-0sach z <\r lek a odróż•nić te ciągnące
karawany i poznać każdą narodowość.
to idzi.e grupa na nól cywHnvch żo1nierzy.
,..
'
Niedbale sobie i1dą, bvle
jaik, wesoło im,
'
więc sobie pogwizdują. Na ·widt:llk auta l'l żoł111ier.i.ami <Sltają llla bacZII!ość i ulu tują atbo pol>drawiają.c głośnym krzykiem i e'1\mjastycz:oym wy)anj.em. Wiadomo: Francuzi.
a chwilę nowa 'Pa·rtia. Są powa:imi, 6•talteczni, fłegmaty<:zni. Nie śpieszą się. Krytycz-

Wł

Rzem•osło

„'

kolejarzami

Z lhfOW.C

t h
Ka.• ow i'C"e wykonały w 89· pro<:en. a<: ,
Łódź - w 123 procentaoh.
Plan naprawy wag{)lnów osobowvch
Katowi<'e wy·kona.ły w 77 proce<nta.r.h.
a Łódil - w 79 •proc;e.nt~eh. P1an na-pr.a, t · wy
1 1.-.a owice
wy wagonów towairowyc1
·
•-~~~łv w 159 pro~entacl.., a Łódź "'~·=
~
"'
w 235 procentach.
Wyniki współ7.awodnidwa Łod7Ji z K11towicaml jes:oc.ze raz potwierdzają '&łUJSZną "''"l.nt'ę 0 koleJ·arz-Lh ł~"zkioh, 'którzy
v,,..
""' ""'
przodują w pracy i w odbudowie. (m. z.)

dzk·1e

BTPD

łódzkie rzemiosło urządził

reprezentuje
dla
obcpól•nego nawiązania łączności tideowej ł to
wantskiej zabawę pod }J.asłem: Rzemiosło

~' ł\

\"S óizaiHldf?'CtWff! Z

ło'

•
Sekretarz Zarządu RTPD, Oddzialu w Ło·
dzi, Ob, Kazimierz Kuliński, który w Zarządne

VMą'·'„OtOfOWCY
z'wyc·iąz·yl·I
u
·
·

/eqo: ZWYCIĘZCAMI ZOSTALI KOLEJARZE ŁÓDZCY.
Plan przewozu Katowice wykonały
w 147 pr-O<'entacli, Łódź natorniasit w 179
proce.nta<:h. Plan napra'""' parowozów

Z

Zw. Zaw. Prac. Sam, Te~yt, i Uiyt:
Publ, w Polsce - Oddział I w Łodzi zawiada
mia, że zebranie pracowników Wydziału Kul
tury i Sztuki odbędzie się w dniu 11 lutego br,
o godz„ 16-tej w lokcflu związk-0wym, przy ul.
Wólczańskiej Nr 5.

•'

\\' łi~·tO!pa4z.i e ub i egłego roku kol.e i.a ,rze Dyrekcji Łódzkich Pańs•twowy<:h Kolei W~"lkotorowych weiwali <lo w&pÓlz•1 1wodnktwa pracy keleJa•rzy Dyirekcji
Kolei Wą1>ko•to-rowych w Ka·towicach.
W eh.w.i.li. obeo»ej. zo51taly już ogłoszone wyniki za IV kwnrtal ro k u u bJ eg-

I

O

kolej'arze

Zarząd

t.ódzkie - RTPD.
Ze strony xzemiosla obecni byli wicedyrek
lor Izby Rzem!eślni~j Ob. Scińs~i Tadeus~,
pr:iedstawiciel& i cz~owie cechow z r-0dzt?la.mi.
obecni byli:
Wś·ród gosc1
zapr<1szonych
.. k'
t p
Wi~ewo}ewcda te.w. Stawms t ,,mcen y, rezydant Miao;ta low: Stawiński Eugeniusz, Wiceiprezydent tuw. Duniak Sta.Il!isław z małżol!llca
mi, z zanądu Głównego RTPD w Warsza1 ·
Prezę.s Ob. Zeunis Stćllllislaw i Dyrektor
I
S'kudn'ewski z małżonkami.

,„.

~!7~~~~~~~,;;;;:~;~ i'r-O'Sil''i'"' 'O' ' ' i'iiF'O'Wi'8' ' ' ID 'i' es·zk~8'''1C6W''''Ł'O'd'Zi
d k Zdr
ia $tacie op ·e
6•tq zahlad lł.q„ielOUJfl • Dziel'1iCOUJll Osro e
OUJ
•
1 •
nad n1at"ą I dz•ec"leni - l'łąlha z choroba~i .1poł~CZ".Y".''

si~ vrzydać ma.te „na !0.-0Wyn>.". Po błę.li;Hnym,
jak cW·~ spoirnm~u. po uśmiecht\, ~ ~am.ego,

~erc~ ZITQ•dzooym.

d.na

po dumie,

ja~i! s:ię od.bi-

ja na· twa·rzy, na widok żołnierzy w rogatyw"' h d
· moz· na swo1'aka rhłoipa

,„

. . . l.. dż „..._.
Z
du MłeJ'
1immazu
ę.,.,.wym
arzą
o •r azu pozoac ·
' " ·
ki 0 pre
wydatki
na „u
zdrow:e
publkzne
wynoszą
6pod - Hmbieazowa czy Stoipnicy, przemocą ~ .;g procent. Znaczne te sumy przekraczają
w <:z.ii'Sie łapa•nki wywiez.ionego w głąb R2€szy. już stan z roku 1939 - i podyktowane zostaiy o\'.jromnymi potrzebami miasta w tej cizieN IEMCY POD OBUCł-IEM OFENSYWY
_ _ _ .~
. . . ,
•
•
• • dzinie.
·
·
i.elu r»~-czy można się było dow1edz1.ec;
Plany \.Vydi:ialu Zdrowia na czas najbliższy
z op"wiadań jeńców. Natarcie xadi.i•ęc- pm~widują szereg ważnych dla. miasta. po:z;y.
kie było nięraz , tak uy:bkie, mi~ło tak _zawrot- cji.
'
:n.e telllpa, że Niemcy. me l>dą~ylt wysłac na zaBędzie nią w pierwszym rzędzia no~ou.nichód ani jednego jenca,. a rueJeQn0>kNt:me ~-, cbOłllivny szósty z . kolei zakkd kąplel~wy
ll\i J;Lie z-(1,oł<i.li w po•rę. zwiać. Na P!ZYk;ład w ie- przy ulicy Zeromskiego 53 gdzie już' obe<inia
t;luyw z Oflagó,w dla ohorycb. o·f lcernw zo·:>l:ał przeprowadza się roboty remonto~e. Wydział
wzięty do n!iew:Qli wraz z całą za~o. gą kom.e•n- ZdTowia w sprawach higi~y dąży d-0 tego,
tlant obozu, pułkownik SS von Kra.umscbutz. aby. zakla4y fabrycwli'., ściślęj 11;iż dotv-:hciu
ie pozb.awio•n y swa-is.tego humoru hyt mo- czuwały nad wykonamem obow1ą.zku o przymeot wzi~ia: cl.o niewo'li tego hilblerowskie- musowym kąpaniu się Iobotników.
Pi.lnym zagadnieniem jest sprawa uporząd·
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kowania własności szpitali szy,bkie wrganlna terenie Łodz1 obiętych było
-'
„. · na w Gmzltcą
194"'
· · · h
zowanie Dzdelnic<>wego Osrodka
z...,·owa
. r r. o k·o ł o t7 t ys. oso'b . swiezyc
wy
co w _kredycie przewidy.ie si~ sumę ?kolo 10 padk~W: .za.meldowano vkoło 10 tys •• zgon?w
milion~w .zl. oraz powi~ks7'~m~ do liczby l~ 11'.l g1uzhcę było 83~. Powołany ~ostał do„ !-Y·
(obecme W.t 10) StatJt op1ekt nad matk~ l eta Społeczny Komttet do walki z gruzhcą,
dz.ie':.kiem, . Międzyz_iarodowy :i:u~dusz Opiek~ którego, głó"."nym z~diiniem będzi~ połączenie
nad dzieckiem obiecał przesł'!le Zarz.ądow1 wszystkich mstytUCJl społecznych 1 fachowych
Miejskiemu SO krów, c;o pozwoli- wreszcie :ęa- w wake a tym groźnym wrogiem ludzkości.
opalrz'(Ć .w wy~kogatunkowe i;nieko wszyst· J~.°cz~§nie. prow.a~i si~ przymu~
e szczE'.k:te dz1ec1 do pierwszego ro.In~ zyc1a.
.
ł p1erua przi;c~wgruzhcze no:vorodkow, w s-zp1:
W ~a.lee z true!1!a, klęskami spi:>lecznym1 --:- talach i klu~ikacb. Przyponunamy na tym mt~J
alk~i:>h~~· ~~l<eą, i ('~nb~ weueryc~ s~u wsz}'.stkim matk.om_ rndzl\Cym w domu, ze
nym1 Łodż ma J.uz wiele ostągn~ę~ poza sobą. ~eo ?owrnny. zapommac <> o~wi~-iku s~epte
Poradma przec1walkoholO'wa, kto:ą otw?rzyl Ria i zwr~cac 'łlę z :i;oworodkami do M1e1skie
Kol. subsydtowana prze~ mtas~o c~es~~ go ~~działu ~drowia.
.
A
się z.naczną frekwenCJą, ale me rozwi~~fu .
Jesh chodzi o walkę z chorobami
gadi:ienia alko~ol~mu, dli.t~ w ni.e j g~;:1 rycznymi. leczen.ie chorób tych zarówno am·1
czasH! powstame ruga pora a - mes ' bulatoryj.ne, jak i szpitalne jut bezpłatne.

w
-

z.w.

Łódź
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Zl.>1gniew Siciak, lat 20, wpadł' na łatwy
choć śli$i 5_posób zdob.yda pieni~dzy .. Mi· an~
w:cię. pqznawszy w C1eszec1me, powiat wieluński, posażną pannę - Krystynę Jamrozi~- I
ską, -oś.:wi_adczył s.:ę o jej rękę.
Gdy termm
ślubu zoetal już wyzw<'zony, Siciak wyłudził
wówczas od rodziny narzeczonej 300 tys.ięcy
złolych, zapewniając, że za te pieniądze urząqz.i w Łodzi mieszka.nJe i fa,b.rykę. Rqdzi<lla
pa.n n,y. nie podeiTzewąjąc n.ie złego. zqodzila ~:ę
na. pro.pozy<Jję -Siciaka. Tymczasem t~ otuy- !
lllil:Ilit pięniqdze przehuloł. i
zniknql :& horyZQnJu.
Jednatkże rod-iina Jarnroziń!lkiej nie dąła
za wygraną i złożyła "Ila Siciaka skargę do prokuratoira o oszustwo. W dniu wczorajszym
51,1.anąj on przed Sądem. Rozprąwie f){zęwod-

nkzył sędzi<t Miętkiewi<Jz, oStk~żała. P'ro,Jmrat~ Sc,;hwabowa.

Oska.rże.ny wyra-ził gotowość uszczęś-liwie-

nia obecni& mał:Zeństw&m Jamrozi1i.;;iką a.Je
rzecz pr<»Sta - ·pa.runa nie chci<tła <Się na to

zgodzjć.

Siciaka 1\'..~azano na 2 lala więzienia J zos,tał
on n,ąlyc,hmfast ares.ztowany na sali a_ądowej.
ZA NIEZGŁOSZENIE PONIEfy1IEC";KlCH
MEBLI
Qkręuow11 Sąd Kamy r<>zp~}rywął spray;ę
Romana: Agi!Ciąk11, któTy nje. żgłm.ił w c~ie
krmbr.l?'U. mebli ppiąiemiecki<:-h d-0 Okręg1>węgo
Un;_.ędi.i Likw1da.cyjnego.
Sypiąln,i~ i pianino
p,opdł ja.k<r swoją włMność.
Sąd s,kiUllił o>Ska.rżon~ na pół roku wię
tieil'lia z za.wiesienlem na: 3 la.~ <>Nllz Ili!· :W ty•

1'

•

I

notuje, niestety,

duży

procent zacho

<nw•ń n• <h<><nby We""yan" OO miH\ąe ID•
my 5~0. świeżych :VYpadków syfili.su i tyl:ż

lł,ud:&ie Pab•anicki~j
pracujących

"1

'PZPB w
tkaczy
na 8 krosnach nierwsze miejsca zajęły: Sądkiewicz Józefa (179 proc.) i Pros EufeoiR
(174,2 proc.), & na „szóstkach'' Oleksiewi<;z 'uelęua (15'1.S iumc.) i Malecka He·
lena (152,3 proe.) oraz na. p~zędzałni na
trzech stronach.: Walczak Konsianeją
(161 proc.) i Gościmińska Wanda (165
proc.).
w ł?ZfB. Nr 1 na. „szó$tbch" UZY•
sbli: Pał()Zyński Ste{an (178,l), ltaJllus
Anna (1'10 p,roc.), Jurek Janina (l6l,9
proe.). SewellYJliak Jooefa (160 proc.),
Woźniak Władysława (159 proc.) i Rubaj Kazimierz (155,9 })NIC.). We współzawodnictwle zespqlowym wyprzedził
Stolarz Zygmunt (116,9 proc.) Stolarza
Stefana (101 proc.). Na przędzalni Wa•
clteoki Józef uzyskał 181,5 proc. a Nowacki Ignacy 166,7 proc.
w P!ZPB Nr 2 na przędzalni na 3
sh'onach osiągnęły: Galasłńska Maria
(l4 5 ,4 proc.) i Banasia.li Emilia (144,8
proc_.), a na tkalni na „szóstkach" Chda
Bronh1taw 160 proc. a na „czwórkach"
Płacht& Helena (161,,Z proc,).

wśred

..

W PZPB N11 3 na przęd~lni na 3
stronach \vYróżuił.Y się; Mazurkiewicz
Stanish.wa. (1'11 proc.) i Tasińska Genoweta (171 1troc.), a na tkalni na „szóstkach" Wejmąn Leokadia. (176 IJroc.). i
Mielczarek Sąlomeą_ (174 prQc.) Qrai. na
„c11wórkaęh" Matczak Brollisła.wa. (166,

proc.) l Wachecka Konstancja (166 proc.)
We
wy
przedził mistrz Tomczak (148 proc.) Tosib (128 proc.). Salowy Buchner (126
proc.) Bociana (118,8 proc.).
W PZPB Nr 4 na „czwórkach" pierw
sze miejsea za.jęły: B-erska Maria (161,4
proc.), Przywojska Helena (15~ pl'Oc.) I
Skrzypek Maria (152,2 proc.).
w PZPB Nr .5 na tkalni na. „czwórkach" odznaczyły się: l\Iilczlłrek Wład:v·
sława (169,4 proc.) i Woźniak Maria.
(l6!M proc.), a na pl'Zęd~ni na 4 stritnach Steperska Zenona (163 proc.) i Górałsli.a Ja.nłna (172 proc.), oraz na 3 stro
nach Pr:vczek Helena (165 proc.) i No·
wacka Helena (158 proc.).
w PZPB Nr 6 n.a przędzalni wyró~niły się: Gatkowska M-aria (152,1 prt>c.)
i Białosiewicz Helena (143.6 proc.) a na
tka.lni na „szóstkach" Pietraszek Z1>fia
(162,1 proc.) i Strzelczyk Wanda {158,3
proc.). We współzawodnictwie zespołowym wyprzedził mistrz Mańkut (13u,4
proc.) I?achola.ka (130,1 proc.),
W PZPR Nr 7 na przędza.Inf n11, czoł
i ·
i i" k
·
4
o wysunql się W I ns a stefama (16 ,S
proc.) i Skaliński Zygmunt (163,'1 proc.).
W P~PB Nr. 8 na przędzalni. ni\ ł siro
nach osiągnęły: Dębska J.ózefa. (lt>J
proc.) i Majchrowska Anna (153 proc.)
a l).a tkalni na „!!zó:stkach" Woźniak Bol.r-sław (197 proc.), oraz na „czwói:kach"
:Qawjd2:.ka Kr:YstYrJJI. (18fi pr.Q4l.),

współzawodnidwie zespołowym

wypad.1ww irzęząc.zk1, w tym ikob1et ch0;ruJe
tyle, co m~czyzn. Sprężysta i bardzo dokładna działalność referatu z chorobami wenerycznymi doprowadziła już do tego, że ws'Zy!icy nie
mal chorzy w
naszego m_lasla
i
do konca
le-

obrębie
staranną doprowadzoną

~bjęci są
opieką

karską.

••••••••••••••••••s•••••••••••
Eksoorl i imporl
łódzkiego

II

ZOO

582 okaZJ fauny calqo świata
Na

dzień

Zoologiczny

Ok-0ł9

1 sty=ia
posiqdal

piętnaście

naoz
562-ch

tygięcy

Miejski Dg.ród
mieszkańc!ów

osób,
p.omimo trzymiesii~nych słot jesiennych t zimna,
odwiedziło w tym okrres•i·e iswokh ulubieńców.
Ze sitrait, jakie o.sta•tnio poll1ios'1o Zoo, niewąt
'P'liwię doMdhvy jest ubyitek psa dingo, dwóch
kohków sjamskich i miłego, rudowlo&ego pieską chow-chow, który pad! na grużlkę.
Między naszym Zoo a Zoo w Pradze Czesik!iej ll'lastąp'ila wymlaina zwierząt. Wysłano
3 wilki, japońską świ.nię, gu~aco. z Pragi
impo·!'towano kuca 6hotlandzkiego, dwa a~u
ty, d'wa wielkJ.e, białe łabędzie i ja•poń.skie
ku.ry.
Dzięki Poznańskiemu Ogrodowi

Zoologicz..

powiększył się

nasz zwierzostan o hima·
laj~ką kozę, ma1pę-1.-0czkodaL11a 4 mewę.
W tym samym czasie 6przedal ogród pawia,
d·wie paipużki faliste, syberyjskiego kota i dwadzfofoia białych m}"!izek. Aby utrzymać Zoo
w najlepszym porządku
pneprowadz.ono
w okr~_e. je6i&l!ly!l} ł zimowym iszersg remontów i ;ila'P'f'awi~ hla•bki &ropó-w orlt'Z zbudo·
wano klatki dl<!' ttt&tków.
nemu

Zhliźająea się
i

pewnnścia

wiosna

:powiększy jes~ae
t~k 1„h:„,,„qc

frekwPncie Ogrcl'Chl.
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Dziś:

Popielec

Telefony

"'

al··

llh

"°omen<la .MO \6·62.

· Miejskie Pogotowie Ratunkowe I
21-77
Pożarna '.91"
" L In form ac ia Pocztowa
12· I 1
Informacja kolejowa
10-51

Straż

Dyżury aptek
• Dziś dyżuruje apteka mgr. Chlebiń
skiego, ul. Roli-Żymierskiego 19.

Mieis~!
11. 2. 1948 r. Teatr nie-

Teatr
środa,

czynny.

Ki n a·
•e

Kino „Stylowy" wyświetla film produkcji radzieckiej p. t. „Zaklęta na•• rzeczona".

~·

ol•

Kino „Bałtyk" wyświetla film produkcji amerykańskiej p. t. „Kulisy
Wielkiej Rewii".
Kino „Wolność" wyświetla film pro
dukcj"l. angielskiej p. t. „Niepotrzebni
mogą odejść". Do lat 16 njedozwolony.

„Bielarni" otrzymali nagrody

Dnia 7 bm.w odświetnie udekorowa- przodownikóm pracy, którzy osiągnęli Rady Zakładowej tow. Adamiak, ponej świetlicy Państw~wych Zakładów najlepsze tak pod względem ilości jak wołując do prezydium przedstawicieli Dyrekcji Zakł. z dyr. Stanochem ' na
Dziewiarskich Nr 7 w Kaliszu odbyło i jakości wyniki swej pracy.
Uroczystość w której uczestniczyło o- czele oraz przodowników pracy.
się uroczyste wręczenie odznaczeń, nadyplomów 9-ciu koło 1OO osób zagaił przewodniczący
gród pieniężnych
Po okolicznościowych przemow1eniach przedstawicieli Rady Zakładowej
Dyrekcji Związków Zawodowych i
PPS, dyr. Stanoch wręczył odznacze- .
nia i premie pienięż:le tkaczom · na 4
krosnach:
ukarał zł„ za zakłócanie spokoju publicznego
Sąd Starościński w Kaliszu
1) Kaczmarkowi Benrnrdowi za wyostatnio następujące osoby:
w stanie nietrzeźwym.
konanie 147,5 proc normy w czym
Kujawski Władysław) zam. w Kali·
Hofman Bronisław, zam. ul. Asnyka 76,2 towaru . I gatunku . .
szu, ul. Toruńska 10 - grzywną 1000 3 m. 2, za pijaństwo - grzywną 2000
2) Armanowskiej Janinie za 136,6
się do rejestracji
zł„ za niestawienie
proc. normy i 75 proc. towaru I gat.
złotych.
wojskowej.
3) Kapłonkowi St, nisławowi za 133,6
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
grzywną
Ziemniak Stanisław
proc. normy i 75,3 proc. towaru I ga2.000 zł„ za niezałatwienie formalności
tunku.
związanych ze demobilizacją.
Tkaczom na 3 krosnach.
na bibłiotekę PPR
Placek .Marian, zam. w Kaliszu, ul.
4) Szmaji Helenie za 142,4 proc.
Na wezwanie tow. Greszko Bolesła
Ciasna 6, za pijaństwo - grzywną 1000
normy i 75 proc. towaru I gatunku.
zł.
wa - tow. inż. Ostaniewicz Aleksan5) Lisowi Kazimierzowi za 135,5
Kramars1ci Zygmunt, zam. w Kaliszu der wpłaca na bibliotekę Komitetu Po
proc. normy i 90,5 proc. towaru I gat„
ul. Dobrzecka 52, grzywną 2000 zł. za wiatowego PPR w Kaliszu zł. 500.6) Brosiowi Stefanowi za 126 proc.
gorszące zachowanie się w miejscu pu- i wzywa
do 'złożenia odpowiednich normy i 80,4 proc. towaru I gatunku.
blicznym na skutek nadużycia alkoholu. sum ob. ob. inż. Kinastowskiego i inż.
za
7) Adamczykowi Antoniemu
Dominiak Kazimierz) zam. w Kali- Kaliszewskiego Władysława.
187,2 proc. normy i _100 proc. towaru
T gatunku.
szu, ul. Pułaskiego 47 - grzywną 2000
8) Tokarkowi Józefowi za 187,2 procent normy i 100 proc. towaru I gat.
9) Binkowi Stanisławowi za 184,7
proc. normy i 1OO proc. towaru I gat.
którą uświetniła odeUroczystość,
graniem kilku utworów muzycznych:
orkiestra „Bilami" zakończono wspólSzacunkowe. Zadaniem tych Komi.sji natomiast meble poniemieckie będą o- nym odśpiewaniem „Roty".
wysłanych w teren powiatów kaliskie- szacowywane w podobny sposób jak 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111n1111n11111111111111111rn11n111111mm11m111
go i tureckiego jest dokonanie szacun- miało to miejsce w Kaliszu, przy czym
ku ruchomości poniemieckich zajdują- mnożnik dla gospodarzy będzie trzycych się w posiadaniu gospodarzy - a dziestokrotny w stosunku do początko
ODPRAWA PRZEWODNICZĄCYCH
więc inwentarza żywego i martwego wego oszacowania według cen sprzed
I SEl{RETARZY
parcelanci
i
repatrianci
jedynie
r„
o,raz mebli poniemieckich. Szacowanie 1939
Rada Związków Zawodowych w
żywego i martwego inwentarza odbę- korzystać będą z mnożnika 1O.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Kaliszu podaje do wiadomości, że dnia
12-go lutego br. odbędzie się o godz. 18
odprawa wszystkich przewodniczących
i sekretarzy Oddziałów z,viązków Zawodowych w Kaliszu. Odprawa odbę
Wobec licznych zapytań, "k:to i kiedy wypła lutego, L, Ł, M, N, O, w dniu 14 lutego, P, S dzie się w lokalu B,ady Związków Zaca zasiłki rodzinne dla pracowników· mniej· w dniu 16 lutego, R, T, U, Y, V, W, Z, Z w wodowych przy ul. Żymierskiego. Staszych zakładów pracy, zwróciliśmy się po in· druu 17 lutego 1948 r.
P.rzy wypłacie na·leży praedstaw:ić 'legi-tym.a· wiennictwo obowiązkowe.
f-0rmacje do Ubezpieczalni Społecznej, która

Ukarani przez

sąd starościński

Łańcuch wpłat

••••••11••·---········••••11·•··················-·········-··········-··-·-·············
Szacowanie ruchomości poniemieckich

• Niedowno kali!anJ.~:.:~~~:- '!.?t~!:.!':ru~:'!!~~:~o!sj~ ~~er!~!~~~jalnego cennika,
agowego Urzędu Libvidacyjnego w Poz• naniu zakończyła ogrom pracy. związany z rozpatrzeniem olbrzymiej ilości
wniosków w sprawie nabycia przez mie
szkańców Kalisza ruchomości poniemieckich. Załatwiono ponad 2 tysiące
"" wniosków, z których wpłynęło do Skarbu Państwa około 50 milionów złotych.
poniemieckich na
Wśród ruchomości

v.rymienić należy

•

miejscu
pierwszym
meble i pojazdy.
wszystkim
przede
Można stwierdzić, że w 95 procentach
praca Delegatury kalisldej w samym
Kaliszu została już spełnion3 .. Te pięć
niewykończonych procentów obejmuje
przede wszystkim tych mieszkańców
Kalis:ca, którzy weszli w posiadanie poniemieckich mebli, bez powiadomienia
o tym ka liski ej Delegatury i w nadziei
ze jednak może uda się Skarb Państwa
oszukać i przywłaszczyć sobie bez od; szkodowania Tuchomości poniemieckie.
Jak złudną okazała się w praktyce ta
nadzieja przekonali się o tym ci, którzy
posiadali jeszcze od niedawna nieprawnie mienie poniemieckie i którzy stracrn je bezpowrotnie na rzecz Skarbu
Państwa, za to właśnie, że nie powiadomili Delegatury o posiadaruu ruchomości ·ponienmieckich. Przy okazji kaliska Delegatura Okręgowego Urzędu
Likwidacyjnego podaje do ogólnej wiaże ci którzy w najbliższych
domości,
dniach nie zgłoszą wniosków do Delegatury w sprawie nabycia poniemieckich mebli będą karani w myśl przepisów prawnych więzieniem do 5 lat
lub karą grzywny do 200 tys. złotych.
Obecnie Delegat"nra rozpoczyna swa
działalność w powieci.e kaliskim. W po-

Kronika Zwiazkowa

, ta z" as·ilko·w rodz·i·nnych
Wyp()l„lc_a
wyjaśnia, iż zasiłki rodzinn·e dla .osób za~ru-

dnionych w ~alych tirmac~ ;.·o znaczy takich, I
w których hczba pracowmkow nie przekracza' 4 osób, _wypłaca~ będzi.e za miesiąc_ st~·
cze?-. br. ~a"a Ubezpi~cz,alm Shł~cz~~·e· u~
- l
'0
K.~s~iuszki 6 w g~dzmach od
mzeJ podanych dmach;
Osoby których nazwiska r-0zpoczynają s1ę
zasiłki
na liter~: A, B, C, D, E, F, G, H otrzymują w dniu 12 lutego I, J, K w dniu \3

cje ubezpieczeniową lub dowód tożsamości
i,\;_\* I
(w wypad!ku podejmowania wypłaty prz:ez
ZEBRANIE MŁODZIEŻOWCOW
osobę drugą - upoważnienie) i z.aświadczenie
pracodawcy_
Referat Młodzieżowy przy Radzie
Druki zaświadczeń Ubezpieczelnia Społeczna Związ).{ów Zawodowych w Kaliszu porozesłała wszystkim pracodawcom.
ł · ł daje do wiadomości Sekcji Młodzieżo
·
ilk'
h
.
Kto z uprawnwnyc do zas ow nie z ozy wych i Komitetów Młodzieżowego Wyjeszcze oświadczenta o stanie rodzinnym ścigu Pracy, że dnia 13-go bm. odbę
winien · to zrobić jak najszybciej.

Woda w Prośnie przybiera

Jak nas informuje Urząd Wodno-Melioracyjny w Kaliszu - wskutek opadów atmosferycznych, trwających z
przerwami od 2 tniesięcy, wody rzeki
Warty, a przede wszystkim Prosny i jej
dopływów wzbierają stale.
Na Warcie · wody w ostatnich dniach
podniosły się znacznie i bliskie są stanu
alarmowego.
Najwyższy stan wody na Prośnie, no1.owany przed kilkoma dniami wyniósł
~30 cm, tym samym stan alarmowy na
Prośnie został przekroczony o 30 cm.
Na Sądrni koło Polanowic, jak również na innych rzecznych dopływach
Dnia 4. 2. br. zawiadowca odcinka
dni notowano przeob. Sie- Prosny przez kilka
dr~gowego stacji Sieradz alarmowego.
stanu
~ffoczenie
przez
przechodząc
miński Stanisław
tory na zwrotnicy Nr ł złamał prawą
nogę w dwu miejscach. Poszkodowany
1eżał na miejscu ·w ypadku półtorej goNr. 7
Włókiennicze
Państwowe Zakłady
dziny, gdzie znalazł go dopiero prze- w KaHszu, u\. Majkowska, 13, ogłaszają prze.
chodzący żołnierz, który przy pomocy targ nieograniczony na bud· owę_ ma!!"aa;ynów
Siemińskiego ca 5600 m. sześć. na terenie fabryki.
zaniósł
przejazdowego
no domu, a stąd odstawior,o go do szpi- Oferty w zalakowanych kopertach z napi·
1·ala powiatowego w Sieradzu.
sem „Oferta na budowę magazynów'' należy

••••••••••••••••••••••••••••••
. wypadki
I

Chwilowo groźba powodzi w . powiecie kaliskim i w Kaliszu nie istnieje.
Podnoszenie się pozi.omu wody w powiecie kaliskim trwa już bez przerwy
od dwu miesięcy, jednak jak do tej pory brak jest na większych rzekach t.
zw. wielkiej fali, która narasta w okresie gwałtownych wiosennych roztopów.
Dwa miesiące temu rozpoczynająca się
odwilż pozwoliła korytom rzecznym na
stopniowe wyładowanie mas wodnych
w kierunku ich odpływów.
Według przewidywań Urzędu ·wodno
Melioracyjnego jedynie w!ększe opad~
atmosferyczne mogły by spowodowac
powstanie fali powodziowej na rzekach
w powiecie kaliskim.

I

Przetarg nieograniczony

*

*

•

składać w blurze fabryki w godzinach urzęd-0
wych do dnia U hitego 1948 r. do qodz. 12.ej

otwarcie oferl nastąpi w tym samym
dnrn o godz 12.15.
W dniu 3. 2. br. spłonęła stodoła w Do oferty należy dołączyć dowód złoże~ia
zag r odzie Adama Bozeli, zam. w Dzierz wadLum . w gotówce lub papierach wartościo·
binie, gm. Zbiersk. Przyczyny pożaru wych. uznanych pm'\Z Ministerstwo Skarbu
na sumę 2 proc. od kwoty kosztorysowej.
narazie nie ustalono.
POżAR STODOŁY

gdyż

zebranie młodzie.żowców.
Udział w zebraniu wziąć powinni w
pierwszym rzędzie przedstawiciele Zarządów Sekcji Młodzieżo·wych. · Na zebranie przybędzie przedstawiciel poznańskiej OKZZ.
N a porządku dziennym zebrania -.sprawa Młodzieżowego Wyścigu Pracy.
Początek zebrania o godz. 10-ej.

dzie

.

się

•*•

UWAGA BANKOWCY
Dnia 15-go bm. o godzinie 10-ej przed
południem odbędzie się w lokalu Rady
Związków Zawodowych w Kaliszu walne zebranie członków kaliskiego oddziału Związku Zawodowego Pracowników Bankowych i Biurowych.
Na zebranie przybyć powinni wszyscy członkowie Związku, ze względu na
Porządek
poważny jego charakter,
dzienny zebrania przedstawia się nastę
pująco': wybór now-ego Zarządu Oddzią
wybór przewodniczącego
łu Związku,
sprawozdanie ustępującego Zarządu z
działalności za ostatni okres, sprawozda
nie kasowe i Komisji Rewizyjnej, wybór nowej Komisji Rewizyjnej i Sąqu

za~trzegają sobie prawo:
a) dowolnego wyboru oferenta niezaleŻnie od wysokoś<.i oferty,
b) wyłączenie niektórych 1obót i ma.te· Koleżeńskiego.
rialów,
cl prawo unieważnienia przetargu w ca·
łośd lub częściowo bez podania powadów I ponoszenia z tego tytułu ja·
kichkolwiek odnkodowań.
Sie.r oty Zakładu przy ul. Kościuszki 24 skła
pr;z:etargowe, druki dają serdeczne podziękowanie pracownikom
Szczegółowe warunki
ofe.rtowE' i informacje można otrzymać w biu- umysłowym Państwowych Zakładów Prze·
rze P Z. Wł. Nr. 7 w Kaliszu, ul. Majkow· mysłu Dziewiarskiego Nr. 7 w Kaliszu za of-i a
ska 13.
„Głosu
rę 3500 zł. złożoną w admini.stracjj
Dyr Adm. Handl.
~ali~kiego".
{-) ST. KOMŻA
19-Kal.

P. Z. WI. Nr. '1.

Podziękowanie

1
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Partii Ze sportu

ZEBRANIA KÓŁ PPR
W dniu dzisiejszym odbędą się zebrania
kół w następujących fabrykach i instytucjach:

Kości

RUDA PABIANICKA
O godz. 13-ej wykończalnia PZPB w Rudzie Pabianickiej - zmiana. I. Oddział 2 zmia
na. 2-ga koło Nr 2.

r .z u .c o n e. •

Hebda zdecydował <5i'= porzuca: ·szeregi amatorskie. - Mecz z Włochami
o puchar Davisa powinien odbyć się w Polsce
·

WIDZEW
O godz. 13,30 f. „Hirszberg". O godz. 15,30 . Wczoraj donosiliśmy naszym Czytelnikom,
PMS. O godz. 8-ej rano Straż przemysłowa. ze folski Związek Tenisowy postanowił zaanO godz. 14-ej Farbiarnia i Oddział Gospoda:r- gażować na trenera związkowego wielokrotnego mistrza Polski w tenisie, ob. Józefa Hebdę,
~ PZPB Nr 16.
który jeszcze w roku ubiegłym reprezentował
WIMA PZPB Nr 5.
nasze barwy w pucharze Davisa.
O godz. 13,30 Węglarze - zmiana 2-ga.. O
nie znaleźlibyśmy .
kandydatury
LcP_szej
1odz. 14-ej clziesięinicy kół. O godz. 16-i!J w kra7u. Wieloletnie doświadczenie ma za so-1
jcg·J inteligencja i wielkn rutyna
bą Hebda,
oddział gumowy.
GÓRNA
0 godz. 13,30 PZPB Nr 17 ,;B" - zmiana. I.
GÓRNA PRAWA
O godz. 13,30 PZPW Nr % _ koło 4, PZPW
Nr 5 - koło 2 PZPB Nr 6 - koło 1 3 5.
•
. pz' PW N .
d
·O
r 26 - koło 1. O _godz.
go z. 14 -eJ
15,30 f. „Otto Hau", f. „Schweickert-Guma",
Ubezp. Społeczna.

SRóDMIEŚCIE

O godz. 16-ej PZPDz. Nr 2. O godz. 15-cj
Dyr, Przem. Miejscowego. Wojew. Urząd Ziem
ski. O godz. 16,30 Państwowe Zl\kłady Samoci1odowe.

STAROMIEJSKA
O godz. 15-ej Wykończalnia PZPB Nr 2,
. Urząd Wojew. - wydziały różne. O godz." 8-ej
rano Straż Pożarna i Przemysłowa PZPB Nr 2.
O godz. 16-ej f. „Lorentz". O godz. 16,30 Cen- ·
tra.la Zbytu Porcelany, S:r.koła Of. MO. O
godz. 17-ej _Dom Młodzieży. O godz. 19-ej
PSS. - koło Nr 2. O godz. 18-ej PSS - koło Nr 1. O godz. 14-cj przędzalnia PZPB Nr 8.

ZEBRANIE KOŁA NAUCZYCIELI PPR
W dniu 14 bm. (sobola 0 gorl:tJinie 18.ł5
w !ol{alu l>zielrt!.cy 8ródmieśde, ul. Pioirko,wska Nr 63, odbędzie sic; zebranie Koła Nauczy
cieli PPlł.
Obecność wszystkich członków Koła oho·
wiązkowa.

Związkowcy'

-------

pow.

kutnowskie~o

całe wo ęwództwo
wsińłzawodn'ctwa nracy

wzvwara

do

Dnia 8 bm odbyło się w Kutnie jubileuszowe zebranie sprawozdawcze Powiatowej
Rady Związków Zawodowych, zwołane z oka·
zji trzyletniego istnienia Rady. Na zebranie
przybyli delegaci z terenu całego powiatu
oraz przedstawiciele OKZZ. Porządek dzienny
obrad obejmował sprawozdanie z działalności
Powiatowej Rady Zw. Zaw. oraz referat tow.
Gradeckiego, przedstawiciela OKZZ, na temat
polityki międzynarodow(!j.
Na zakończenie obrad zebrani uchwalili re
zolucję w której potępiają imperialistów anglosaskich i ich rozbijackie poczynania w od
niesieniu do ruchu zawodowego I wzywają,
do współzawodnictwa pracy wszystkich prastwieirdza,
cują,cych województwa łódz'i ego
'
jąc, co następuje:
Zebrani w odpowiedzi mącicielom pokoju,
anglosaskim imperialistom, za przykładem naszych górników. kolejarzy i włókniarzy przy·
stępują dowspółzawodn!.ctwa pracy i wzywają
do tego wszystkich pracują.cych naszego województwa, !Jdyż tylko poprzez W'lmożenie pro
dukcji, poprzez wydajność pracy stworzymy
dobrobyt dla klasy prncuia,cej, wzmocnimy się
gospodarczo. staniemy ~ie krajem silnym niezależnym, który me bt:d\Zi-e potrzebował się
bać żadnych wrogów.

c· „kawy

odczyt

KOŚCI RZUCONE„.
Ha.Jlo! .C1y Ce-iitralny Zauąd Teclrn rcmej
Obeługi Rolni<'twa?
- Ch~ię:ismy roz·mawiać z ob, Hebdą, zaelępcą kiemwni::a działu ogólnego„
Po chwili odzywa eię zn11jomy glo'5:
- Czy pr1yiąr pan propozycję PZT? - atakujemy z miejgn na,;zą „ofiarę" ... - Czv nie
żal Panu k.ar:ery zawodn!cz.ej?
Krótki. uryw~ny smiech wywołuje za.burze·
n.i.a w mcmbran;e.
- Red ul; tor1e, ia mam już 42 Iata, to ohyba dość poważny wlek jal< dla zawodnika.
Trzeba ustąp:ć- miejsca in·nym. Kończak ju·.i; tak
dawno na nie czek<i.„ A jes·t to gra<'z mteligentny, bezwzględn-ie na.leży mll s·ię miejsce
w drużynie „davi5cupowej".
- Pr<icy instrukto·rnkieJ wśród naszej mlor!zieży ,w tym bowiem charalderze chce mnie
zaangażo·wać PZT, chęlinie się podejmę _ mówi nas.z rozmów,-a :--- i gdyby się PZT nie uda!o zaangażować- dobrego torenera zagrankzinego dla naszej drużyiny pucharowej, równ~eż
chętnie wezmą 5ię z.a ohłopaików. Będ4 wówczas leciały „pirze" - śmieje się wielokrobny
mistrz Polski.
75 TUZINÓW PIŁEK ZAKUPIONO
ZA GRANICĄ
- Pracę ro·zpo=ną prawdopodobnie we-z.esną wiosną. Oczywiście, głów.nym moim zadaniem będzie szkolenie nasze-go narybku - mó·
wi Hebda - i wyławianie talentów, ukrytych
rr<lz!eś pod miedzą, w różnych być może zakątka-eh Polski. W ty;m roku tenis będzie miał
większe możliwości rozwojowe, aniżeli w ub.
roku, gdvż mamy już za.ku,pione piłki, !laciągi
i rakiety u „Dunłopa". .
- Piłki nadejdą za,pewne niebawem, tak, źe
w tym sezonie nie powi•nmiśmy już odczuwać
takiego ;,głcrdu", jeśli o nie chodzi, jak w rnku
zeszłym. 75 tuzinów - to już coś maczy. Dzięki temu i nasza reprezentacja „daviscupowa"
przygotowat0a do meau
wc:i'ieśniej
bęwie
z Wiochami„.

-

Drużyna
gra w

wszystkich członików Klubu, źe dni'll
21 luteg-0 1948 r. w lokału własnym przy ulicy
Pogomiwskiego 82 o godzinie 17 w pierwszym
a o godzinie 18 w drugim te.rminie odbędzi-e
5ię walne ze·branie z następującym porządkiem
dzien-aym:
l. Zagajenie
2. Wybór przewodni~ącego i pco:')zydiull!
3. Sprawozdani-e Zarz4du
4. Dyskusja 'nad sprawozdall'Liem
5. Ud'Zlielnie absolutorium usl~pującemu
6. WY'bór Zarządtł.
7. vVo.lne wnJos.ki.

S!· necki, Hebda i

czoiowe nasze rakiety w

. Bełdowski
ubiegłym

Z

sezonie

Żl)cia

KS „Pocztowiec"

\Vał~e

NIE PRZESADZAJMY Z GÓRY PORAŻKI
doroczn~
A propos spotka.n,ia z Włochami. Czy weZKS „Poc2ltowiec" powiadamia wszy5tkich
dług pana is•to1nie etoimy na straconej pozycji?
- A5em atutowym Wlo<lhów będ'llie nie- c:clo:n.ków i sympatyków, iż w dniu 15 lutego

zebran•e

wątpJ;wie Cucceli. Res-zta nie powinna moim odbędzie się w świethcy Koła mieJscowego
zda.u.iem, być n.i·e do pokonania. Ceccelego wi- pr~y Urzędz·1e Pocztowym ł:ódż I, u!. Da~y~
działi!m w wku ubiegłym w Wimbledon.ie. -skt~.go 33, o godz. 9,~0 w p1~r~ezym term1nne
Rzeczywiście gra dobrze, jest młody. ma 25 l~b o godz._ 10 w drugim termtrue, wa.1ne zebra·
do 26 lat, a.Je za to bardzo szybko denerwuje n:e czJ:o:nk9w klubu z na5tępują<'ym porząd
.
.
się. Z drugim sin.glistą włoskim nasi chłopcy kiem dzienf!-y°:1: .
1. Zagaiem~ i wybor.prezydwm .
mogą wygrać. Nie przesądzajmy więc z gó2. Odczy.tame . protokołu z ostartmego wal•ry porażki.„
.A
nego zebrama
,
W
3. Sprawozdanie z działalności klubu
MECZ Z WŁOCHAMI POWINIEN
4. Dyslmsja nad spra:wozdarn.iem
ODBYC SIĘ W POLSCE
5. Sprawozdanie K-0misji Rewizyjnej
Mecz bezwzględnie powinien być ro't.legramy
· 6. Wybór nowego zarządu
u nas. Według bowiem sta•tutu , regulaminu
7. Wolne w-nioeki.
rozgrywek „daviscupowych", państwo, które
Obeoność <:Złonków obowlą:z.kowa.
już brało udział w rozgrywkach a z powodu
ło'
przyczyn od n;iego niezależnych nie mogło grać
.
w ciągu 3 la•t, zachowuje prawo rewanżu, jeśli
mai;1· ROWJ zarząd
chodzi o miej5Ce spotka·nia. Ponieważ z Wło/';
chami gra.Jiśmy ostahni mecz w 1938 roku,
Na w.aJnyom zie.branili
„?'-" ./":~~~ ,!'
u nich, a ok.res wojny i rok 1946 nie liczą się
mo.tocyk.listów Ł. O.
gdyż wówczas _nie st<i•rto wa.Ji a.ni Włosi. <'" · ~:::!Z. M. wybra.no nowy
1
(;?,~
man"
roku
tym
w
regulaminu,
według
my
/
zarząd.
jes-zcz·e prawo zażądać rewa·nżu od Włochów
Preze.sem został mjr.
i roz-egrać spotkanie w Polsce.
Serocki - wybriiiily
-Wł-OSi (Httyw.iście lak Łatwo nie będą
po raz trzeci pF.rez
się chcieli na to zgo<lzić, ale trzeba ich przyPOlJladto
aklamację.
cisnąć do muru.„
do zarządu wesmi:Ja!JiCZ, Fijałkowski i
KANDYDACI DO DRUŻYNY PUCHAROWEJ Gatkowsiki z ŁKS-u. Jurkiewicz i Sumińi;k.i z
KS Tramwajarz, . Tymov.~ i Woźniczko z Ł.
K. M., prof. Cichy z PTĆ: Pabia•nice, Du•raj z
KS Energetyka.

I
l

e

Motocyklt"s'et"

dzcy

. - . -._· ?',a

0

l

ligowa

niedzielę

ŁKS-u

w Zgierzu

Po rooogramilll ipierMecz zostanie rozegrany na stadionie miejwsze90 w tym ro:ku 6ikim o godzinie 11-ej Zbiórka za.wodników
meczu pifl.rn1I'5k,ilego w ŁKS-u w sekiretair.i·acie klubu w niedz·ielę, o go
Pabia.nicaoh ligowa dru dzinie 9·ej.
żyina ŁKS-u rozegra w
przyszłą niedzielę drugie spotkam.ie w Zgierru
z tutejszym KS B'Oruta.

'Uwaga

Skład ło<lZ'iam będz.iie
Strużyń
na6'tępujif'(:y:
ski, Styczyń&ki, Wło
darczyk, Łuć, Czyżew

piłkarze

z okresu okupacji!

Wzywa się wszystkkh piłkarzy z olu:esu
okupacji do z-łożenia dekla.racji, przesłanej
Pa.tera, swego czasu w sekiretari·acie KS „Partyzant",
skii, Karolek.
Łuć I, Hogendorf, Baran
Janeczek, Łącz, Pa.bko- ul. P.i.otrlrow&ka 49 (front I piębro) do dnia 14
lutego, celem ostatecmej weryfikacji.
lo, Sidor.

lllilllllllllllllllllłllllllllllllłllllllllllllllllllllllllllllMllllllllllllllllllllłlllllllllllllllllllllnlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUld

w CZPWł

w

Zarząd Klubu Sportowego ZWM „Zryw" u-

Zarządowi

Zarząd Przemysłu

Wlókien'l'liczeqo przystępuje do planowej pracy nad spopularyzowaniem idei racjonalizacji pracy oraz
upowsze:hnieniem oslatnich zdobyczy nauki
w tej dziedzinie.
procesów produkcyjnych,
Racjonalizacja
właściwa organizacja rniejs:a pracy, odpowied
nie wykorzystanie czasu pracy, parku maszyowego i in5ta.lacji technicznych to możliwość
potężnego wzrostu pMdukc,ii, podniesienia zarobków podwyższenia rentowności naszych za
kładów pracy.
W pierwszym rzędzie winno się zapoznać
z tvmi zagadnieniami kierownictwo przemysłu
i aktyw
Idąc w tym kierunku przystąpił CZPWł. do
organizowania odczytów omawia iących prob·
Lemy racjonalizacyjne. Pierwszy tego typu odczyt wygłoszony będzie przez wybitnego fachowca dr Zhichorsk1ego 12 lutego o godz. t3
w sali konfPrencyjnej ul. Al. T Kościuszki 4.
Odczytu tego wysłuchaią prnil kierownicŁo·
twem CZPWł.takźe dvrektorzv fabryk
dzi i okolicy.
Centralny

i

Zry~uKr.

! wiadamia

I

FABRYCZNA - PZPB Nr 1.
O godz. 13.30 Nowa. Tl\:olnia koła Ił i 15.
Oddział „G'' koła 5 i 8, I"się·;y Młyn koła. 3 i 4.
O godz. 15,30 Księży Młyn - koło 5.

O godz. 14-ej 11 kom. MO. O godz. 16-ej
Garbarnia Nr 4, ŁWEKD. O godz. 18-ej kolo
terenowe Radogoszcz.

IBełdw:~~:lej;;b~anie

zawodnicza dają gwarancję, że w krótkim cza·
i:ie prac.a jego nad podniesieniem poziomu naszego tenisa przyniesie nam pozytywne wyniki. Z jednym tylko będzie nam się• trudno po·
1g~dz1ć - .ze H_ehdY_ zabralcnie w naszej dru~y~
lnie pucha.owe[, ~torą w tym rok1;1 czeka c1ęzk1
meci z Włochami. Ale posłucha/my, co 0 tym
mówi sam Hebda„.

. GORNA LEWA
O godz. 15,30 Browar „Perła", Browar „1'-Iicsz
, c1a.ński". O godz. 16ej PCK.

BAŁUTY

Pan Józef nie namyśla
cztery nazwiska, co do
których trudno w chwili obecnej mieć jakieś
Brzmią one: Skoneck,i, Kończa<k,
zastrze·żenia.
żyny „davi6cupowej" ,
się dług-0. Wymi€'llia

Co

usłyszymy

przez radio

12,03 Wiadomości południowe. 12,08 Przegląd pra5y stoł. 12,15 Muzyka. 12,20 „Z mi·
krofonem po kra.iu". 12,30 Koncert dla mło·
dzieży, 13,30 Przerwa. 15,00 (Ł) Claude De·
bussy: Z I -ego zeszytu ,,Preludiów". 15,20 (Ł)
W ramach aud. „Robotnicy mówią" głos za.
bierze St, Garczyński z PZPJG Nr 1 15,25 (Ł)
,,Jeszcze jedna zelektryfikowal\a wieś" rep.
dźwiękowy. 15,35 (Ł) Wiadom. lok. 15,40 (Ł)
16,00 Dziennik. 16,30 SkrzynRozmaitości.
ka PKO. 16,35 Pog. dla dzieci. 16,55 Aud.
dla młod2ieży_ 17,20 Koncert popularny. 18,00
RUL Wykład dr J Sieradzkiego z cyklu:
„Nauka o Polsce i świecie współczesnym".
Kwartet
18,15 Ludwik van 'Beethoven smyczkowy F-dur op 18. 18,45 Kwadrans prozy. 19,00 „Z zagadnień wiejskich'' 19,15 Lek·
cj,a języka rosyjskiego. 19,30 (Ł) Recital -Organowy J. Kucharskiego. Transmisja z kościo
ła Matki Boskiej Z ycięskiej w Łodzi. 20.00
Sygnał czasu i dziennik. 20.50 Głos Młodych".
21,00 Aud. Ch6pinowska. 21,30 „U naszych
przyjaciół". 21,50 „Gawędy rybackie". 22,00
Koncert. 22,45 (Ł) Koncert życzeń (cz. I).
22,58 (Ł) Omów. progr. lok. na jutro. 23,00
Ostat. wiadom. 23,20 (Ł) Koncert życzeń
(cz. II). 23,55 Wiadom. z ostat, chwili. 24,00
Zakończenie aud. i Hymn.
POWSZECHNE

I
ZNOW OFIARA BASENU
Dnia 9. 2. br. o godz. 18-tej wpadł do basenu
na terenie elektrowni lódzkiejSzczepan Bro·
warski ul Wschodnia Nr 50. Mimo natychmia
stowej pomocy wyciągnięto już tylko zwłoki.
SAMOBOJS'fWO I NAGŁY ZGON
rzucenie się pod pociąg na szlaku
Koluszk!i popełnił samobóistwo
Rogów Eugeniusz Gawlik, ul. Składowa Nr 31.

Przez

***

W mieszkaniu własnym przy ul. Nowotki
53 ..:atruła się iuminalem Longina Wyrzykowska. Pogotowie PCK przewiozło ją w stanie
ciężkim do szp-itala św. Antoniego. Dochodze·
nie prowadzi II kom1sa riat.

.

***

W kościele Matki Boskiei Zwvcięskiei przy
ul. Bandurskiego zmarła •iagle na udar serca
Zofia Zwyszko, ul. Gdańska 116. Przvbvły le·
karz stwierdził zgon

WYKŁADY UNIWERSYTECKIE
Uniwersytet Łódzki organizuje w bieżą
cym roku akademickim cykl Wykładów Pow·
szechnych. poświęconych zagadnieniom kultu·
ry współczesnej Wykład inauguracyjny z te·

KTO ZGUBIŁ PORTFEL, A KTO lNDYCZKĘł
Przy ul Sienkiewicza z.naleziony został
portfel sk°&Zany z monogramem l'. Właściciel
po dokładnym określeniu zawartości i wy.o..
glądu portfela może się zgłosić po niego w go cyklu p. t. „Go to je5t kultura'?" wygłosi
w niedzielę dn. 15 lutego o godz. 12 Zast
Komendzie M. O; Wydziiał Ogólny Jara·
Prof. Dr Jan Szczepański w auli Uniwersytetu
cza 21.
Łódzkiego przy ul. Narutowicza 68. Wstęp
w-0lny.
Patrol milicyjny 8 Komisariatu napotkał
OGOSZENIE
błąkającą się indyczkę . MiLicja wzywa prawoWydział AproZarząd Miejski w Łodzi witego właścic1ela do odbi'Oru.
wizacji - podaje do wiadomości, że przyjmowanie wniosków o przydział w pierwszym
MIĘDZYMIASTOWA KOMPANIA NA
kwartale 1948 roku wyprawek niemolęcych
WYSTĘPACH W POCIĄGU
zostaje wstrzymane.
Na gorącym uczynku kradzieży 11 paczek
Następny termin przyjmowania wniosków
tytoniu w pociągu ujęto Janusza Broszka, Lub
ponownie.
lin.' Wspólna 11. Józefa A.damskiego, Olsztyn, 1,oi;t.anie podany
Łódz. dnia 10 lutego 1948 roku.
Nowomiejska 10 i Stefana Workowsk1ego,
ZARZĄD MIEJSKI w ŁODZI
to16k
Łódź, Obywatelska 101,

**
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