..
.,

.'
„ !~""'"""~~

Pl'SMO POLSKIEJ
ROK IV

NR. '11

NIEDZIELA 11 STYCZNIA 1948 ROKU

(93ą)

całego
demokra~ii ludowej pomagajq sobie Holendrzy 1118.rduJą bezkarnie
•
• w o dbu d ow.1e• d QZ~C 'd o. 'wspo•1pracy że MOSKWA
PAP. _.. D0111oszą z D.żiakairta,
wza1emn1e
prasa iln.dOlllez)'\iska ZWIJ'aca uwagę na. fa:kit,
nie
·m1··
nar·oda·
m1·
na
:
za~ jest- więc, - zdani.ell' „No.w pje Wremia'·
ZaJIZqdzeń,
pociągnęły '
całkowicie bez.podstawne. „Nowoje Wremia" dzialności
Ze Wszyslkl
z uznaniem przytacza fakt,
demo•

Państwa

1

i-ż Rada Bezpieczeństwa

sadach

równości

~-10SKWA · PAP. Analiiując pGlitykę handlową państw demQkracii ludowej, tygodnik „No

że · państwa

~r;~!eh~~~~ktt;~~~~c::":ą~:y~a\:~!: dzaJ~~n;~~yo~::!~~:~sj;~;::~t::oe:;

w pQrównaniu z okre<1em przedwojennym, kie- tern i że najlepszym tego dowodem jest na- wy wrzeć żadnego wpływu na .zapnzesmnie
ruje 80 proc: swego· eksp1>rtu nie do Związ: wiązanie kontaktów handlowych przez Polskę dzialań wojennych. W zw.ią1ikiu z tym druen·
ku Radzieckiego, lecz do innych krajów.
z Anglią, ze Stanami Zjednoczonymi, Szwecją niikli domagają się wysłania prze(}! Radę Beż·
Oskarżenie wysunięte przez amerykańskie- Szwajcarią, Danią, Włocha1,11i
Francją ora'l piec!Zeństwa do 1.ndonezji autory.tatywnej kogo senatora Austina, że państwa demokracji przez Jugosławię z Francją, Sz·wecją, Holan- misji międ-zyna·rodowej, zaopatl'wnej w odpoI~ stosuj~
izolacjonizm go~podarczy, dią itd.
·
wiednie pelnomocnictwa.

woje Wremia" pod k reśla, · że państwa te wza
jemnie się uzupełniając pod względem gospo·
darczym mogą. nd'lielać sobie wzajemnej po·
mócy. W rzeczy samej Rumunia otnymuje z
Polski węgiel, koks, stal i żelazo, któ;ych brak

s·amowo··1a· M· ar.-S-•_ha.-11 a··

daie się
Rumunii .od
odczuwać,
wzai
mian
za silnie
to otrzymuj!;?
RumuniiPolska
. drzewo

.

p:;~~:~~.~:!!~r~l!intllyle~iprzewidujewa-

czne rozszerzenie produkcji stali, zakupuje w
C1. echosłowaćji odpowiednie maszyny. Uprze~
mysłowienie Jug()\!jławii, przewidziane w planie 5-cio letnim powoduje ten kraj do dokony
wania zakupów w Czechosłowacji aparatury
htltnic7ej, górniczej _o{az unądzeń fabrycznych, W-zamian za. 130 Jugosławia· zaopatruje
Czechosłowację w niezbędpe . dla nie-j ;rnrowce: rudę żelazną, ołów, chrom i alu!Jl-inium.
Bułgaria. zillkup1!je w Rumunii towary chemiC2lle i przetwory naftowe zaopatrnjąc ze swej
strony Rumunię w rudę, tytoń i jarzyny. ~
"J owo Je
. ur
. „ zwra:a uwa„ę
l'f
""
"rem1a
n a ogrom
ne · rozs.zerzenie się słi>SUnków· ·handlowych
państw ws.cho-dnio 1 europejskich ze Zwią.zkiem
Radzieckim, · co' ma pierwszo-nędne znaczenie
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WASZYNGTON PAP.
P!'lemóiwie-nia
m!1i. Marsha.IJ.a i amb. Dou•glasa przed komisją
Gptd'V z&_gr-ani-cznyoł). s-euatu rozpoczęły s.ię
de.i!>atą w sprawie „pla:nu Marnhalla", k·tóra ma
pofuiwać ekoło 6 tygodni.

d~kładnie -zestawiony i nie m-0żnu mówić o
targach czy jego redukcji.
Na propozy·cję :re;pwbiilkań51ką ut·W.O!I'Zen.i-a
specjalnego zaraądu iiieza.leinego o.d depaiitamE?ntu stanu dla wykona.nl'ii t...n() p. r.ogramu,

·

1

.

Znaczną c.z~ć dyslkiusji

1Pośiw.ilęoo!!lo :ziagą.~u
udzia!łu Niemiec ·w pla-

in.ie MaJI1Shadła. Minis~er
a111~ryk~ńs.(l:-i podkz:eślił,

Marsha1l przemawiał w tonie ultymatyw-„
'adaJ zgo.d y ko
nym _1. . zaz.
_ ng.resu na .ca_l ą p·r:z:ed - Mm:s-haiłl <:idpow;-edz.iaJ, że domaga s-ię pozosta
stawipnq _w programie depar;famentu stqnu su· wienia realizacji pomocy w rękach cidmiitimę,' 6,800 mWp.ciów dolarów. Mar&haJI pod,kre- stracji rządowe;,
a zwłaszcza departamentu
śl.it, żę progr.am ,poµiocy Hnan-sowej . jest nader stanu.
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Niemcy zostaly objęte
tym pl.anem. Marshall za·
aprobował OśWiadceenie
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ków handlowych państw demokracji' ludowej
• - t
·
fakt • ze
·
z ca I ym sw1a em. Dowo dem tego 1est

. RZ Y M ,' p AP. - Pracownicy
•
k k _n f e d er_acJa
. pracy. ogłos1·ła ·od ez·wę
bankowi· strajl
Włos ·a o
d
·
kł
•
·
b
ty
h
dl.
kują
.
już
od
10
dni.
W
Neapolu
robotnicy
stwierdzaJ'ąca,
że
robotnicy
.w. łoscy soli aryc zec h osl owaqa, oreJ o ro
an ·owe ze
z,riązkiem Rad7ieckim wa-osły kilkakrotnie portowi ogłosilf strajk, tak, że wiele statków zują się całkowicie z akcją strajkujących i ponie zostało roz-ładowanycb. W Anconie 1,600 pierają ich słus,zne żądania wysunięte wobec
robotników zajęło stocznie domagając sic; od pracodawców.
dyrekcji wypłaęenia zaległych zarobków. W
RZYM PAP. - RobOłbniicy stoczni w Ge..'luJ.
BERLIN (~A~). „Berll..ne~ Zei-tung" d{l·no.si Toscanii trwa. od kilku do.i strajk górników. i Savonie roopoczęli &traj!k okiupacyony. Pra·
<> ')?rnwokaeyJn-eJ 'PIOPOO:YCJI schumache-row- I
.
.
.
. cow.nicy fabryik: o.dzieży o.iwiadc:zy•li, że rozców włączeni-~ Berlina do anglo-amerykańW wiel~ ri;iastach włoski;h odbywaj~ Się poczną strajk w cclych Włoszech, jeżeli ich
sk !ej a_dministracji. dwuslrefowej. _ Projek·t ten ~emonst~a~1e zęłnier,:y ro~zruka 192~, ktorych żądania podwyżki płac nie iZośtaną uwzględ·
- podk.re.śla dzienn'lik - s tanow~ k'<m,tynua:oję rząd premiera de Gasperi postanowił zatrzy- ni.one.
,
po11i1tyiki rozbicia Niemiec, która wystąpiła tak mać na.dterminowo w szeregach do marca br.
Liozba bezr-0botnych .we Włoszech wyino.si
wyraźnie w czasie ostatniej konferencji we kiedy odbędą się powszechne wybory we Wło t.800.000 osób, - zaledwie 500 tysięcy robotFrankfurcie.
szec!J.
ników pobiera - zasiłki dla bezrobotnych.

Provmkac\a Schumacherowców

arkos wyz\Vala Macedon·i~

Siderokastro i Serres zdobyte- przez demokratyczne wojska greckie
RZYM, PAP, Agencja „Elefteri' Ella·
da' podaje komunikat' z przebiegu ostatnich działań wojennych w środkowej Macedonii. Walki w Eulinari zakońceyły się
· zwyclęstwęm armii demokratycznej, przy
czym nieprzyjaciel zostawił 29 zabitych i
40 ciężko rannych. Bi.-talion wojska generala l\larkosa PD rozbiciu nieprzyjaciela
wkroczył ·do miejscowości -Siderokastro.
. Inne jednostki armii demokratycznej
wdarły się do większego miasta macedońękiego Serres. Oddziały rządowe wycofały
się do umocnionych koszar.. Jednostki atakujące zniszczyły szereg budynków m. in.
elektrownię.
·
·
· PARY:!:, PAP. Jak podaje z 'Aten agencja EAM-presse, w tam~ejszej prasie ukazały się wiadomości o szeregu wypadkach
dezercJi oficeró~ i:ezerwy powołanych osta
tttlo pod broń.
. Oficerowie ci przeszli ju:istronę arntli demokratycznej.
:

'

Nie"cze.Jća1·q·c na decy.z;· Rady Ministrów s.praw Zagranic•nych - budu1•e reakCyJ•ne pańSIWO
zac:hodnio-niemiec:kie
.
,

~g~~~]~~~~~t::j~;~~i·1 F:I18 ~·str·a "1•k6w we ·wIOsZec h1 ·
„

podjęła żadnych

które by
do oi:l,poiwie·
napastników h.o lenderskich.
·

r

Zanotowano również deze1cję podofice- wyborach w marcu 1946 r. Politycy ci wyrów, sJuż'ących w t: 'zw. g\11ardii narodowej. rażali się ostatnio ba1·dzo krytycznie o
Wojskowj ci zadają sami ~obie rany fcelem 1>olityce reżymu.
dostania: si~ do szpitali, aby uniknąć wyLONDYN PAP. _ K-0res.p-0nde.nt dyiploma·
słania na. front.
t.yc7lny „Da.il!~ Womker" k-0meD!f,ując w.iado_ P~RY~ •. PAP. Agencja EAM-presse mość 0 ma.newra.ch flo•t y <imerykańskiej u wy
qono&J. 0 dals~Yył\ masowych deportacjach brzeży Grecji pisze, że ctemonstracja ta ma
na· wyspy mor~a Egejskiego.
jednej z pr.zede wszystkim na celu sterroryzowooie
prowincji Peloponezu nresztowano G50 ludności miejscowej dla zrównoważenia w
o~ób, które zostały deportowane do obo- ten sposób stałego przyrostu zwolenników
zow koncentracyjnych.
.
greckiego rządu demokratycznego.
Wiekszoś.
ł
h
.
_
\ . Manewry amerykańskie na wodach grecśród dawny:h ze~!~f:nnf::rutUJ~t się spoh Juch zost°!y przyjęte n? o_gół jako próba proSofulisa którzy gł
. r w )?b1 Y~~nyc lclamowama morza SrodZJJemnego morzem a,
'
osowa. 1 n~ l era ow w merykańskim.
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Prac3s zasfepcy Hntm:era
BERLIN (PAP) . Ge11erał br-0ni SS. Hans
Ju.e ttner, k1tóry w ro.Im 1944- ms·tał mia.nowany zastępcą H immlera, -s·tanie w dniu 5 łut-ego •
p.rzed s-pec_ia·l•nym trybunałem denazyfikacyjnym w Marburgu. Juet•tner je·s-l <>hecnie internrnwam y w ameryk-ańl>kim obo111i1> looncentra·
<::v j nym w Nęustadt.

. W 11iedzleh;, Jl sttcznia br. o godz. 10,30 w sali kina. „POLONIA''; uL . Piotrkow-

Z~ROMADZENIE PROTESTACYJNE
przeciwko

· ~odi.egac.zom woiennym międzynarodowego imperiali.unv

. .
'

organizowane przez
WOJEWODZKI KOMITET
KOMITE'l' ł..ODZKI
POLSKIE~ PARTII SOC',J ALISTl'CZNEJ
POLSKIEJ PARTII ~OBO'ł'~CZEJ

STRÓW

w

Mair;;ib.all

NOGZONE · NIE BĘJ?Ą
DŁUŻEJ CZEKĄŁY NA
DECYZJr: RADY MINISPRAWIE NIEMIEC.
•

„

rz.akoillUw.ffirował,

7lawamł ~ereg

ż·e depa1I1tamen.t

w spra'W'ie prod~cji i :ro:u:lziału 1 węgła
wydobywanego · w
Za.gqębiiu R:uhry o.raz ·w.iP,kórego !Uidzia:łu N:ilem
ców w admiiniŚtre.cJi zachod!Il.ich stref: ok.u.pacy.j.nych. Mini!Slter dotlał, że są w toku
I
wy z Francją, na temat usunięcia b1JTJe.r cel·
nych między Bironią . 1 s~refą f.rancuską.
s·tanu

utnóiW

roznw.

Marshall zapowie<iz-iał pl'zejęoie z dniem
30 czerwca przez depiirtament st.anu admi'111·
stracji . st~efy anierykańskief od departa.m.entu
wojny. W zwią'Zku z tyim 1Pr;z,ejęta 2J0Sitainie
w:nież suma 800 miłionów doilarów ~a
:nyclt ameryikańslkdm władzom woj•silco-wym w
Niemczech „dla zapobieżenia ni epokojom we

ro

wnęlrznym"I

Mal'ćlhaU oil.>ieoa.!ł iprzew-0id„11Lcząaemu k:omis•jli Va-nld-e.niheirgowi praetlsta!Wieinie rpNez departament Sltimu SZ<CrEegółowych da.nycll, dotyczących .rozdziału furndu&zów pomiędzy pań
stwa ucz.es,tniczące w planie M-aa-Slhjil·la.
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Wojska ludowe pod Tientsinem

/ ·

W Poniedziałek wyrok w sprawie Dólewskiego
I'

statlłm

LONDYN PAP. Agencja Reutera Komuclik.11
je z Szanghaju, że w wielkim porcle pólin<>c·
nych Cb.l:n - Tientslnie 'lff'tnymano WS1Ze!ią
żeglugę na skutek pojawienia się wojsk ari inał oskarżeai wyra!aią sp6tnloną skruchę i proszą laskę
mii
ludowej w promieniu 50 kim. od miasta.
ciągania mojego przestępstwa pod. art. 3 ·par. 2 moje stosun'ki rod-zii!lne i fakt, że mam dwoje
Woj'Slk ludowe przecięły linię kolejową łą·
Dekretu o przestępstwach szczególnie niebez- dzieci.
Sąd ogłosi wyrok 12 bm. o godz. 16-ej.
pieci.nych".
czącą Tfentsin z Mu:kdenem koło Tanoku.
Kozieł: Nigdy w mojej
długoletniej
pracy
nie kierowałem się chęcią zdobycia majątlrn.
Osłabiony V.•iekiem i przeży-:iami w czasie po
wstania warszawskiego popełniłem pewne blę
dy. Sądzę, że oópoukutowałem już za nie.
Kuchowski prosi o uniewinnienie.
BJednzycid: - żałuję, odwołuję się do łaski
Wysokiego
- ukSądu.
· d
WARSZAWA (PAP). Wa1ka bohate.r.sokiego żony z wybitn~h dzialłClJC'Zy · ipo•UtvCZJlvcb. ~
R cmancz
przył ącza s1ę
o pros'by o b reny.
,
,
· ~ 1·i po śli zgn ał
· t o t eraz na.rodu
greckiego o n1·epodle,..,'os·c·
· ·~~1nos·c·
s-po 1łecznych,
iprzedstawici.eli inailill<J. .i &.Zituki.
R O·z mani"t : ie"
. em się,
·
. „1
i
"~·
żałuję moich błędów. Proszę o niewykluc;za~ Gr.ee.iii odbiła się szerokim ochean wśród spo- W &\Jła.d ikooniite!Ju oor.gaatizaoy6nego wcihod7.ą
ni· e m·nl·e ze „o:połeczen' s~wa
demokratyc"'"ego.
ł ec:zeństwa polskiego. Kilka dni ti!mu dOlllo- m. in. prof. dr poseł Miec:z·~:i.~;w
MichałOtWi,...,.
•
....
I.,.,.,,
......,
Springer: Tak samo Jak nigdy nie usifował
'POSe'ł Zeno!ll Kliszik.o, pos. Tadeusz ówik, pos.
isiJiśmy o samo!"ZJUtnej ad<cji pomorv dla bo- A, ' · - d
bym zabić, tak też nie popełniłbym zarzuq1.·
.,
Hcl0=an er Ju57lkiewicz.
nych mi przestępstw, gdybym zdawał sobie jowników gfeak.ioh. Obeanie i.nform.u.ją nas,
Dnia 13 bm. odbędzie się zeb.r.aJII:1e, na ikMsprawę że je popełniam. Proszę, aby Sąd że porw.st.alł komitet origanizacyj111y Towarzy- rym wybrany zostain:ie zarrząd główny i omóprzy wydawaniu wyroku wziął pod uwagę s1wa Pirzyjaciół Dem.o'kir.a:tycmej Grecji. zło- wiona działaJ.nooć Toiwaa::zysitwa.
-----------------------------------------------

Io le D'lewski

_ Na sesji popofuidniowej przemawiali obrońcy osikar:OOnych. Zmiany walitikacji prawnej
J>l'Z$lępstwa oskairżonych, domagali się obroli.
ca DolewS:kiego - iprof. Mogielnicki, o to rów
nież "i\--ru>Sil: adw.
Kowalsi:t.i. - obrońca Bie~y'.:kiego, oraz adw. Jarosz <Jbrońca Kuchowslk.iego i li.nni. Obrońca oskarżonego Ko~eła ad!w, Chmurski wnosił
o uniew.innienie
lub przękazanie sprawy do sądu powszechnego
Adw.
Szczerbińs.ki. obrońca Rozmanita,
&twierdza, że wina o.skarżonego bezsprzecznie
j est duża, stara się 1·edna.k znaleźć argumenty i Qkolianości łagodzące.
Po przemówieniach obrony jes:r.:ze raz za·
biera g ł os prokura t or P płk · G ra t•
- ·Z całym szacun::dem - mówił prokurator
--odnoszę się do prof. Mogielnickiego - obr.
DolewSk:iego, ale zamiast komentarza z roku
1932 i!lależałoby uinteresować się orzecznicotwem Najwyższ.ego Sądu Wojskowego w spra
wie afery cynowej, gdzie olk.reślono co to jest
s11botaż gqspodarczy.
Jeszcze raz !Popieram oskarżenie. Proszę Sąd
o wyrok wydany w poczuciu ~ prawoni:ądnośct

demokratyamef'.
Ostalnte słowo oskarle>nych:

o

IowarIJUWo
'rzyja[iół
~emo~ratynnei
~rMii
· · organizuje
w Warszawie
się

Pan omisarz Hanke i masakra bezrobotnych w.1929 [
Na marginesie wyroku sqdowego

Zdawałem sobie sprawę że po·
pełniałem błędy,
za '.&tóre będę musiał ponieść karę. Mimo to nie mogę pogodzić się z
faktem, że dz.iilłałem na sik.odę Państwa Po'l·

, Dolewski:

W m1esracu czerwcu 1946 roku

zamieścili·

Byl to „reportaż :i: dawnych czasów", z czasów Rzec.zy;pospolitej Sanacyjnej.
ski ego.
Przedstawiono w nim historię p<?wnego dnia
PrOM~~uznanie mojej winy, ale bez pod· kwietniowego w Roku Pańskim t929. Bez.ro·
bolnym ma<lłwm odebrano wówczas nagle gło
dowe zapomogi - skazując około trzydziestu
Na marąlnesie
tysięcy ludzi
na nagłą i niespod:r.iewaną

'

Wielkie

przedsiębiorstwo

W czasopiśmie włoskim „Studi Socialisti'
opublikow~o ciekawe dane, dotyczące udzia
łu Watykanu w„. spółkach i przedsiębior
stWach handlowych. Autor artykułu wyn-:.ienia 31 włoskich spóiek akcyjnych, „kontrolowanych" przez Watykan, t.j. takich, w
których posiada on więk5'zość akcyj. Wśród
tych spółek są przedsiębiorstwa różnego typu:
batµcowe, przemysłowe, budowlane itd. Mająt~k tych wszystkich spółek wynosi, jak oblicza „Studi Soclalisti" - 30 miliardów lirów.
Ale to nie wszystko. Watykan ma też
udzialY w innych St>6łkach f przedsiębioratwach w których jest właścicielem mniejszości akcyj. Te udżiały .,mniejszościowe' sta
nowią ok. 20 miliardów lirów. Tak więc cał• •., .
. .
.
· .
·
kow1cy .~aJątek 'Yatykanu.' ulokowa~y w, ban
kowośct I przemysle włoskim, wynosi oko.o 50
miliardów lirów!
. We Francji Watykan „kontroluje również
szereg przedsiębiorstw, jak np. „FrancuskoWłoski Bank dla Ameryk.i Południowej",
„Północna Spółka Tekstylna", Spółka Wydawnicza czasopism, i w in. 0"ólny
udział Watyka
0
nu ~e francuskich spó~.ac~ akcyjny?1 obvcza
ny Jest na sumę 200 milionow frankow przedwojennych. Zaś łączna wartość udziałów Wa
tykanu w przedsiębiorstwach Włoch i innych
krajów świata, wynosi olbrzymią sumę 300
miliardów lirów!
Jak wynika z powyższych cyfr, Watykan
jest również przedsiębiorstwem finansowym
na wielką skalę, o szeroko rozgałęzionych interesach. i stosunkach. Trudno się dziwić, że
osobistości odpowiedzialne za stan tego przedsiębiorstwa, manifestują na każdym niemal
kroku swą zgodność i solidarność z dążeniami
międzynarodowego kapitału.

B.D.

zaboicy n~eiakieJ Kaszer.~;wei ~ Stefan~zyka
-'- postawiono .,za k.rat!ki naszego współp;racown.flca - red. Henryka Rudnickiego. Tuż
obo~ zasia~ jakiś ~~kły złodziej pod
strazą uzbroi onego m11Ic1anta.
Miejsce oskarżyciela zajął elegancko ubrany
wysoki pan komlsarz Ludwik Hanlce. Tuż za
nim ~tadły elegancko ubrane jego „damy
d~ • I tak oto rozpoczęła słę ta „nłesamowita rozprawa.
Pan komisarz Hanke płonął giewem obunenia. Przyprowadził z sobą dwóch b. przodow
ników granatowej policji. Trzeci „niestety"
- nie zjawił się -:- odsiaduje karę za paskar,
stwo w obode pracy.
Przed sądem staje przodownik N,r I-szy. I
o dziwo, zeznaje w następujący sposób:
„W roku 1918 wstąpiłem do granatowej
policji - by służyć ukochanej ojczyźnie.
WpręOCe jednak pnekonalem idę, co to była
za poli.cji;l. Broniła ona fabrykantów, bmżujów
i kamieniczników, a kKiiła nam, synom robot
ników i chłopów „prać" naszych braci i nasze siostry. Nie maglem patrzec na to f już
w roku 1924 rzuciłem pr<Kę w tej policji."
Tak zeznawał pierwszy śwladek pana komisarza Ha.nke. Drugi nie IDÓ9ł nic powiedzieć w s.praJWie „Masa'kry", stwierd,,,.ił tylko,
że takich scen było
znacznie więcej i nie
orientuje się dokładnie, o którą, masakrę
chodrLi i nie może stwierdzić czy pan Hanke
dO'Wod'zilt wtedy czy też nie.
Trzeci świadek „pracuje" w obozie pracy,
więc nie może„. itd.

śmierć głodową.

Był to straszny dzień w his.torii rnbotni·
mej Łodzi. Na uilicy Matejki, w biurze i przed
biurem Pośrecllnictwa Pracy rozegrały s1ę
wstrząsające sceny.
Granatowa policja pod
wodzą niejakiego komisarza Ludwika Hanke
- przystąpiła do r-ozpędzania „zbuntowany::h"
tłumów, wołających o pracę i chleb. Poszły
w ruch pałki i kolby karabinów. Roboty dokończyła salwa, od której padły ofiary.
Tłumy w słusznym oburzeniu I>IO~estu ruszyły poą gmach województwa, mieszczący
się wówczas na ulicy Zawadzkiej. Tutaj nastą
piła s.łynna
szarża
„granato-wej policji" wszysLko zn&w na roz.kaa: pana komisarz.a Lud
wika Hanke, który był puy tych zajściach
'ł>becny.
W~rząs~jący reportaż, . ~tóry mógł się
uka~ac dopiero w siedemnasOJ.e lat po owych
tr~gi.cznych wypadkach - zde~~rw?w~ł p~a
koml6arza Hanke - który dzis pełm wazną
funkcję podreferendarza (oczywiście!) w Okrę
gowym Urzędzie Likwidacyjnym. Pan Komi·
sarz Hanlke pozwał przed sąd naszego współpracownika - oskarżając go o to, że w arty
kule pod tytułem ,,Masak.r'1" zniesławił go,
wymieniając Jego przedwojenny ste>pień poli*
cyjny i ~tanowis.ko, i tak dalej i tak. dalej!
W ubiegły piątek. dnia 9 stycznia rnku
A potem stają przed sądem roboitnicy
przestępne!'.!o'' 1948 - w tym samym gma~hu łódzcy, k.tórzy w owym czasie byli
obecni
~ądowym
którym sądzona była sprawa ~fe przy masaklrze. Zeznaje tow. Hazelmajer, ze·
'
-'----------
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Kongres Zjednoczenia Niemiec
odbędz·e się

w bieżącym tygodniu w Bremie

BRĘMA

PAP. - Na kO!ngresie zjednooze·
ni·a ~iemiec, iktóry odbędzie się dnia 17 i. 18
sty=ia w Bremie, mają przemaiwiać obaj
.pirzewod'Iliczący SED Pi'eOk .i Groteivrohl oraz
dr. Kuelz z paTtii Jj>bera!lno • demokratycz:n~j
i Nuochke z COU.
,
Teatr niemiecki w Bremie, gdzie miało się
odhyć otwaircie obrad od:mówlł pod naciskiem

I

rzys.ty i zbrodniah~ Dolewskiego, w tym sa- znaje tow. Pietrzak, zeznaje tow. Daneck.1 z
my~. gma~h~, ~ .Morym rozp.at.r ywano ~rawę PPS, zeznają ludzie starzy już dzisiaj, którzy

śmy re;portai red. Ru<lnkkiego pt. „Masakra''.

Władz

wojsko'Wych wynajmu 5lJ.li orga'Il.'iZatorom kongresu.
J Jak p.ode,je binTo pN16owe S'ED, na koo.gre6
zaproszony ZiOStM również i przeiwodniJCzący
socjal • demokratów Schumaclher, gdyż - ja:k
podkreślono w rz:aproszeniu wszystkJe par·
tie mogą przedstawić na kongresie swoje sla-

i

nowisko.

ł

wtedy byli świad~ami tragicznych wydarzeń.
Opowiadają daleko więcej szczegółów niż kh
zawierał reportaż o masakrze.
Moglibyśmy przecież qać kró*.ą wzmiankę

w naszym piśmie, a na rozprawę przybyłyby ty.
slące tych ludzi, którzy wtedy otrzymali ruy
1 rany,
• _Nie uczyniliśmy jednak tego - ta garść
swiadków w~t~rczyła•. Nasz współpracownik
został uroozysae uniewumi<>ny, napisał bowiem
pra'W'dę.

* • •

Pan Han.ke jedna!t przeholował z tym procesem. Czuł się w gmachu sądowym . jak przed
laty. Oskarżał jak prokurator. Ba<lał świad
ków i próbował zadawać im podchwytliwe py
tania. Prośei robotnicy op&w-ladali jak umieli.
Prawda była jasna jak słońce. Ta prawda, Mó
rą zresztą zna cała Łódź robotnicza.
·
Pan Hąn..\e iednak pozwolił' sobie na kilka
grubiaństw pod adresem naszy.-:h demokratycz
nych ins'lytucjli państwowych. Oto opowiada·
jąc o „pracy" granatowej policji, 0 metodach
rozpraszania · tłumów . itd. powiedział międlry
innymi - policja nasza tak jak i obecna Milicja O'~ywatel~ka posiada odpowiednie '!Pę-:.
tody i instrukcje co do r07.1>rn9zania itd. Konie policji tak jak i Milkj1 dzisiejszej nigdy
nie skoczą na kobiety.
Panie komisaorzu Hanke! Milic)a Obywatel
ska nie jest powołana do roizpras:iania mas ro
botniczych i chłopskich i nigdy, nigdy jeszcze
czegoś podobnego nie uczyniła i nłe uczyni.
Porównywanie pańskich „granatowych chło
paków'' albo jak ich popularnie nazywali
„glinów" jest obrazą dla Milicji Obywatelskiej .. Sądzimy, że władze Milicji wystąpią w
obrorue honoru munduru milicjanta-żołn.iena
demokracji i ludu. I myli się pan, sądząc, że
cierpliwość nasza jest bezgrani-:.zna.
K. Zaleyskl

Przedstawrciele

Łodzi

w Pradze czeskiei

PRAGA PAP. Pr~ydeht . miasta Pragi dr
Vacek przyjął w sobotę przedstawicieli miasta Łodzi w osobach wiceprezydenta mi~sta
tow. Duma.ka, dyr. Ginsberta, tow. Postołowa,
którzy przybyli do Czech05łowacji na 9-dniowy pobyt celem bliższego zapoznania się z
działalnością czechosłowackich instytucji samorządowych.
•

Spojrzał w oczy Bac.hmietie'l.Vowi. · Nachyl i ł się nad nim. Miał prawie oibłąka-

- Pan naprawdę ®owie wszystko?
Pan mi to przyrzeka?
.ne OCZY\ gdy w~ta•ł swo!ią urywa- Przyrzekam twardo odpowieną sp.owiedź:
cl!Ział Bachmietiew.
.
- Nie o sobie myiśle, panie inrżynierze,
Sawrań.ski podniósł sił} ri miejsca. Miat
inną mam troskę. 'która zatr:uwa mi ży- nawpół obłąkane oczy. Nawet nie .sp.'Jdcie, która WY'Palla mi serce. W Kazaniu rzał w kierunku P-O·detlrza:nych krzaków.
zostawiłem córfo~. wnuków.„ Słyszałem, Przeżegna'ł si~ szerokim krzyżem i zwró
że. o ile tam się d-0wiedzą~ 'ilż jestem dl się do Bachmietiewa:
z.dr<dcą, to WY'Ślą ic«i na Syiblr„. Ale, je- Proszę podać rę.ce!
żeli• zgł-Oszę się dolbrnwo1nie sann. to czy
Bacllmtietiew v.ryciąiłną'ł związan-e- ręim darują rooją winę? Ja!k pain m7śli? ce. Stary na·chyH1ł sięi nad nimi, cllcąc je

I

Tylko

'Proszę

nie

kłamać! Prosizę

<lzieć prawdę!

Zapa•nowało dił1Ulisiie

milczenie. Do kociS:za.
Sawrań<ski na pakac'h z!b.liżył się do krza
ków. ostwżnie r•ozsunął ga'łęzie i s,pojrz.ał w gąszcz. Usłyszał miamwe chrapa
nie Petr-0nescu, i naigle uspokoił się. _
Chyba 1był to wiatr luib jalk:ieś zwierzę.„
Wr6ci'ł do Bachmietiewa i u•siad1 w milczeniu. obo'k: niego, nie WY:J)u:Szczając jedna;k rewol'wem z ręiki. Jakaiś myśl hłysnęła w gł-0wie Bachmietiewowi, który
uważnie spojrzał na zigar'bi.oną postać
stareg-0 adwokata. I>Odnióst głowę i '.PO--

ła -pa.n-0wafa niczym

wiedóa·ł:

niezmąco.na

A co wam Przeszka1dza uciec? Strach śmierci? Ależ lepSiza śrnierć6 niż
takie życie...
~ Wszy·sfk-0 jedno, z•ginąłem - od!l)o·
wiedział Sawrański, chowając twarz w
<l'ł-0.niach. Rewolwer upadł mu na ziemię,
ale nle zwracał na to 1.llwagi. Sie<l·ział nie
ruchomo cały zgar'biony .. ,
- Być może. darują waim życie, gdy
przy·Jdziecie ze szczerą skrnchą - 'POdsunął mu promyk @dziei Baichmietiew.
- Nie wierzę w to, - podniósł gł<0w<i
Sawra'ński i znów ja <?Puścił. - Okrutne
dzi'ś czasy -

powie-

wzwiązać.

Wtem coś się p.oruszylo W' krzakaoh.
Bacl1rnietie'\Va, pa~ To nie był wiaitr czy- zwierzę ..• Błysnęła
oczy, zaipornnia·ł o lufa rewolweru i naigJe 1ukazał Się Petrostrachu Przed niewi'dziailnym Peitrones- nes::,u. który zd'ławionyim ze W'.śclekłOIŚci
cu... ·
I "'losem krzy'knął:
- Mam wrażenie, ie darud'ą im was7 r · - Stary kretynie!
\\'inę -: ~auwaiył zimno łec:z społkoi! · 1 . \ Padł s.trzał. ?awrańsldi 'Zidolfał . fly[~o
Bachm1ebew. - Proszę dopomóc m1 wrkrz1'u.s1ć z siebie~ „podłe, niem1eclne
ucieczki. Proszę; mnie uwolnić. M-0.że.my bydło!" - i mnął na ziemię. Je<lnYlll S'll
uciec razem. O!Powiem o tym. fak pomo- sem Petr-0nescu skoczył do zaistygtego
gliście mi w ucieczce. W ten $l>OSÓtb lira- w be-zruc1m Bachmietiewa i mocno ude-.
t~je~fo córkę, wnuków i. bYt mo?e rzył go kolbą rewolwel'11 po głowie. s1eb1e same·go„.
Później zaś głośno ,'!„ -,rirtlął w kieron·
Spojrzał na Sawratiskfog<>. Stairy 1d-- lm lasu. ~dzie rozpros7.„~·1 c.1ę powstali
we.kat <lrżał ze wzruszenia. Jeszcze się „delegaci":
wahał, a'le i)romień naidziei bł:Yisnał mu
- ChAC!ri.cie t.u t>reidzeii !
w ocz.aah. id~ .zapytał:
(D. c. n.)'
Chwytał za ręce
trzał bł.a.gailnie w jego

Nr.n

Ot OS

W szeregach Ligi Kobiel znaleźć się winny wszyslkie·kobiely:
robotnice. chłopki i pracownice

•

- umyslo~e
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lotte prawo rodzinne

Własnymi siłami

Niewątpliwie jedną z największych częśct
i"ol1wa rodzinnego, '.które reguluje wzajemn"
lbowiązki małżonków, jest dekret l[e stycznia
J9'6 roku o dzieciach pozamalieńskich. Dekret ten bier.ze w opiekę matkę i dziecko, k'tó
iremtt przed wojną wpisywano do metryki uro
duni.a N. ' N. co znaczyłoi nazwisko ojc<i. nie
:znane. Obecnie podobne sytuacje, które nieje
dnokrotnie utrudniały takiemu dziecku życi e
- są nie do pomyślenia, prawodawca nasz bowiem ujął się tą sprawą i ustalił sankcje
prawne w tego rodzaju wypadkach.
A więc mai.kia m<Xte zaiądać ustalenia ojcos.twa swojego dziecka, co przed wojną natrafiało na wiele trudności i wymag ało zgody oj
ca. Ust<l.lenie ojcostwa może obe-:nie nastąp ić
na skutek wyniku badania grupy krwi dzieck a i ojca, lub na podstawie zeznań wiarogodnyoh świ~ów.
poWedług nowego dekretu ojciec musi
~ Jrosrr.ty porodu t koszty utnymania matki
ł «biecka przM o.kres 3 miesięcy po porodzie.
Obecnie został dodany nowy przepis prawny.
młmlO'Wicle, dla zab&plecz.enia ty1:h ros7czeń
dziecka
Sąd możo jesi.cze przed · urodzeniem
na.łlliyć na ojca obowiąe.k złożenia sumy pfonlęłmej , ubempleczaiJą.ceJ kMdy porodu t utl'Z}'mania matki i dzieoka. do depozytu sądo
wego. Jednocześnie w wypadku ustalenia ojcostwa Sąd n-adaje dziecku nazwlsko ojca, a
wyro::C Sądu ma mo:: obowiązującą i w razie
sprzeciwu ze strony o jca podil.ega on karze.
wypadki, że mimo
Zdarzają gię również
przyrzeczenia małżeństwa mężczyzna zobowią
zt.nia swego nie dotrzymuie, chociaż kobieta
t.podzlewa się dziecka. Wtedy matka mpże rów
nież domagać sdę odmkodowania pieniężnego
za krzywdę moralną. Roszczeonl<i. te nie wyklu
czają jednak możliwości normalnych świad.
,-:zeń e.limentarnych.
Sprawy tak zwanych przed wojną dzieci po
2amałżeńskich należ-aly, niestety, do wstydliwie przemilczanych, do spraw, o ::Ctórych się
nie mówiło i nie pisało. W rezultacie doprow<i.dziło to do tego, że dzieci te wyrastały na
ludzi upośledzonych, wstydzących się swojego niewladomego po::hodzenia, cierpiących w
:oilczeniu za winy niepopehlione. Cierpiała z
tego powodu również i matka, która często
bywała kobietą niedoświadczoną, nie umiejąq poradzić sobie w tego rodzaju okoliczno~da.eh 1 pozbawioną wszelkiej opieki praw-

Same _Io zro 1my

"'łlfenl interes6w dziecka

l!I

W niewielkiej walizce podróżnej sporo
miejsca zajmuje obuwie. Częstokroć musim}
je umieszczać w oddzielnej paczce.
Bardziej celowe byroby sporządzenie torby
dla przewożenia obuwia, torby, w któr~j poza pa
do czysrz·
rą butów znalazłyby się przybory
czenia obuwi,a (pasta do butów, sz-:zotka 1 fla
nela). Torba taka uszyta być może z grube)
tkaruny bawełnianej lub sukna, bądź też z ce
raty. Części wewnętrzne torby: podszewka
wraz z k.i'eSzeniami - przegródkami powinna
Następnie
stadium pracy.
być pierwszym
z52ywamy części z wierzchu. Torba na obuwie

I

zamykana na zamek błyskawiczny,
na drobne guzikL Zaopatrzona być
musi w uchwyt. Torba może być praybrana
wyhaftowanym lub wyaplikowanym monog.ra·
mem właściciela.
Szelki przytrzymujące małe dziecko w wó·
zec.zku, bądź też nakładane, jako asekurac]1t
małym dzieciom z·aczynającym chodzić, spo·
tkaniny ba•
rządzone być powinny z mocnej
wełnianej, lnianej, lub też ze skóry. Jeśli szy·
jemy je z materiału powinien on być zło
żony w kilkoro i gęsto przestebnowany. Szelki takie mogą zostać przyozdobione haftowanymi motywami dekoracyjnymi. Zapinane z
reguły muszą być na sprzączki.
Przedstawiony typ wiesza.ka używamy do
zawieszania kołnierzy futnanych. Rulon tektu
rowy, umieszczony w dolnej partii metalowe
go wieszaka, zabezpiecza futro od załamania
się i zniszczenia.
Guziki do okryć 1 sukien sporządzone z mate
rialu wykonać możemy dwojakim sposobem:
albo obciągając drewnianą foremkę guzika
materiałem, co jest technicznie b. proste, bądź
też tworząc guzik. z materiału obciągniętego
na "!cółeczku metalowym. Ta ostatnia praca
jest cokolwiek bardziej skomplikowana. Jak
sporządzić taki guzik, przedstawia przej..rzyki4
załączony rysunek..
może być
bądź też

Szereg drobiazgów garderobiany ch i p;zedmiotów domowego uż y tku wykonać mozemy
własnymi siłami, ze sk rawków 1 resztek tkanin, posiadanych w domu.
Na załączonych rysunkach przedstawiam}'
wzory podróżnego worka na obuwie i szeik!,
przylnymujące małe d7iiecko, wieszak i guz.ik1.

Gw iazd•a dla dzieci

W Lidze Kobiet
W ubiegłą niedzielę odbyła się zabawa
gwiazdkowa dla dzieci urządzona w lokalu
Andrzeja 1 przez Zarząd
własnym przy ul.
Miejski Społ. Obyw. Ligi Kobiet. W zabawie
wzięło udział 210 dzieci, obdarowany-:h warto
ściowymi paczkami ł słodyczami. Gośćmi Ligi Kobiet na gwiazdkowej zabawie były dzieci, które pomocy potrzebują, a które nie zosta
ły obdarzone w innych instytucjach podarun-

u

kami gwiazdkowymi.
Impreza zorganizowana pod - hasłem „pomocy dziecku'" udała się znakomi-:ie. Urządzone
gry i z.abawy, św. Miltołaj oraz tnne atrakcje
cieszy~y się olbrzymim sukcesem. Nie mniejsze zadowolenie wśród małych gości wywoła·
ły cozdane upominki. wśród których kilkumetrowe kupony materiałów bawełnianych stanowiły n,ajcenniejszą pozycję.

Spółdzielczyń

20
chłopcom
Sek~ji Kobiet przy Powszechnej materiał na fartuszki szkolne,
Spółdzielni Spożywców odbyło się wręczenie pulowerków wełnianych.
Dary świąteczne wręczyły przedstawicielki
podarków dla sierot Slerocińct. Nf. 1 im. Tadeusza Kościuszki w Helenówku. Uroczystość Sekcji Kobiet ob. ob. Lubowiecka, Kokoszko-

Staraniem

~ej.

wa, Jarzębska i Wojciechows:ka. Ze strony Ra
·
Obecny dekret Jest krokiem naprzód w wal- odbyła się dnia 30 grudnia br.
ce o ochro111: prawną k1>biety-matkt t dziecka. ( Dziatwa otrzymała paczki ze słodyczami i dy Zakładowej ob. ob. Frydrych, Kłos, Antoprowiantami, prócz tego rozdano dziewczętom niewski, Dziekański ! Mikołajewski.
M. z.
Kierowniczka sierocińca, ob. Przeradzka, w
serdecznych słowach podziękowała za troskli·
wą opiekę, jaką iroztacza Sekcia. Je,..l-'et PSS.
nad dziatwą, czego dowodem są wielokrotnie
nadsyłane upominki dla dzieci i zabiegi, aby
im osłodzić gorycz ich sieroctwa.
Sekcji Kobiet przy PSS-ie należy się s'Zczere
W dniu 13 bm. o godz. 18-ej w lokalu SOLK wozdawczy. Tematem wygłoszonych przez oby
przy ul. Andrzeja 1 odbędzie się zebranie ko- w<i.telkę Dunl.akową i Orłowską referatów, bę- uznanie za jej wysoce obywatelskie stanowi·
ą wntżenla z pobytu w ZSRR. Obydwie pre· sko. Trzeba zaznaczyć it staraniem tejże sekła prelegentek.
W sobotę dnia 17 hm. o godz. 17-ej odbę· egentki bawiły w Związku Radzieckim na. u- cji w okresie letnim 25 dzieci sierocińca spę
dziło wakacje na kolonii letniej w Ustroniu.
dz.ie się w eall PZ'PB Nr. 3 (Gayer) Wiec Spra oczye.tościach Rewolucji Listopadowej.

Kalendarz S.O.L.K.
f:

Nasze przepisy gospodarskie

ak pracuje Liga Kobiet wwojew. lódZkim?
Wywiad z pta wodniczacq SOLK ob.

~renq

FASOLA PO BRETO?ilSKU

Daniakowq

Liga Kobiet, jako organizacja dą!ąca do mttetami Opieki Społecznej. Poza tym Llga ulec w najbliższym czasie znacznemu zwięk
zrze;szeni a w swych szeregach wszystkich ko- bierze udział w pracach lokalnych Komitetów szeniu. Powa:tną p~zycją w pracach . zarządu
biet, rozwija swą działalność zarówno na tere Pomocy Zimowej i współdziała z PCK, RTPD, wojewódzkiego Ligi Kobiet jest akcja sz"!cole·
nie miast, jak t wsi. O tym, jak pracuje Tow. Przyjaźni Polsko-Radziedkiej i organlza- nia zawodowego Ligi Kobiet. Na specjalnych
kursach kilkumiesięcznych szkolone są we wła
S.O.L.K. w wojewódżtwie łódzkim informuje cjami młodzieżowymi.
Co Jest magnesem śdągaj~ym kobiety do snym ośrodku szkoleniowym, mieszczącym się
nas przewodnicząca tej organizacji, ob. Irena
w Łodzi w Radogoszczu, instruktorki dla po·
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czony zosta1 kurs dla instruktorek krawiectwa
- ta h 1 miastach wydz1"elonych Pr
praca, rozw'ijana przez poszczególne w
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Tam, gdzie pr.acują one
z arządy terehowe.
ca t a w ehw Ili- o ecne1· P'fow a dz ona 1 ies
Zduńskiej Woli, Ozorkowie, Pabianicach, Wie wydatnie, tam gdzie ,,ligawki" mogą się pl>- nowy turnus szkoleniowy poświęcony galanteńi skórzane]'.
Ł ęczycy, Ł as k u, szczycić sprawnie działającymi agendami, ·
· k.Jc h • Kut nie,
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·
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Jak się przetitawta udział kobiet W praSkierniewicach, Tomaszowie, Łowiczu 1 w Ra napływ członkiń wykazuje systematyczny 1
w~e . ~azowieckiej .. Poza pracą w skupiskach stały wzrost. Nie bez znaczenia na zwiększe- ~~~ samoiządu ter}"llcn'J.alnego w woj. łó~
m~ełsk1ch, robota hgowa była ~rzerzu.cona na . nie szeregów organizacji jest jakość praą .......
Nie dysponuję odpowiednlmi danymi, stwier
w:1es. C?b.eci:ite pracę orgamzacy1ną wsród ko· propagandowo-instrukcyjnej pełnionej prze:.
b1et wieiskich przejmuje Wydział Kobiecy Sa instruktorki. Do tej pory praca ta nie zawsze dzić jednak mogę, że w naszym wojewódzmopomocy Chłopskiej .. Ten nowy ukł~d, wpły była postawiona na należytym poziomie. Ist· twie udział ten jest stosunkowo nikły. Liga
cle dodatnio ~a rozwÓJ współpracy między or- niejące nicdociągnif',cia w tej mierze usuw„ Kobiet, jako organizacja, posiada coprawda
stopniowo doszkalanie kadr pracowniczych i swą reprezentację w różnych ogniwach samoganizacją kob1ec~ a Samopomocą Chłopską.
- W Jakim luernnku rozwija s~ą ~lała.I· właś.ciwszy ich dobór. W chwili obecnej ilość rządu terytorialnego. Mandaty członków Rad
kobiet zrzeszonych w województwie łódzkim Na.rodowych piastuje 34 kobiety.
11.ość Ug~ K°!'le.t w naBZY_m ~ojerwództwiel
Jak na układ stosunków · ludoośclowych w
- Dz1alame to Jest róznok1eru~owe, w.eh~ 1w organizacji kobiecej sięga cyfry około 13
lecz powlnnaby ona naszym województwie jest to cyfra znikoma.
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Du.żlł fasolę. zwaną „ja.śldem", należy za·
Następnego dnia
moczyć na noc w wodzie.
wodę odlać, zalać fasolę świeżll wodzi i gotoO&Qbno
Wdć pod przykryciem do miękkości.
sporządzon4 z ik:ilku
pnygotować zasmażkę,
łyżek pasty pomidorowej, łyżki mąki i łyżki
w
Rozprowadzić gęsty 606 wodą,
tlu~zczu.
której gotowała się fasola. Włożyć do sosu
faeolę, poddusić jeszcze parę minut, dopra·

do smalm

w!ając

solą,

cukrem i pieprzem,

KOTLETY SIEKANE
po oczyszczeniu zalać na parę godzin
octem (na litr wody łyżka 6 proc octu) a to w tym c.e lu by straciła właściwy jej
przykry zapach. Po czym oczyś-:ić ją ze skóry
i ości. Płat czystego mięsa zemleć na maszyn
ce wraz z surową cebulą. Do otJJyymanej ma·
sy dodać 1 jajko (lub 1 łyżkę mąki kartoflanej), 4 łyżki tartej bułki, sól, pieprz oraz ko·
per lub pietruszkę siekaną.
Po dokładnym wymieszaniu formować z tej
masy kotleciki dowolnej wielkości, obtoczyć je
w bułce i smażyć na tłusze:zu na kolor złoci·
sty. Do siekanych kotletów z dorsza podawać
bądź taż
można gorące kilttofle lub kapustę
inne jarzyny w postad mnnych sałat.
Rybę
wodą z

matką

Pra„a kobiet w

•
rze oświatowo-'kulturlnym, szkoleniowym, pro I
wadzenie własnych agend wytwórczych i inne.,
'1
działy aktywności. I tak w Radomsku Liga
orowadzi -2 Doµiy Dziecka, w Kutnie 1 -przed
szkole, w Pabianicach 3 Domy Pracy, w Zduń . Jedną z najpoti;żniejszych 7711ian jaką przy.
ski.ej Woli, Stację Opieki nad Matką i Dzie~- niosła z ~obą Rewol:iici~ L1stop~dowa bykiem, stołówkę, pralnię, fryzjernię, por·adnię ło całkowite przeobrazeme sytuacJi kob!et w
W Łowiczu przeprow<idza kursy Związku Radzie':klm.
lekars·ką.
W Rosji przed rewolucją połowa kobiet pra
szkoleniowe z zakresu krawiectwa, poza tym
w województwie łódzkim Liga zorganizowała cuj~cych w całym kraju była t9 tak . zwana
9 własnych świetlic, 15 szwalni, 2 Izby Dwor- słuzba domow:a. w. ~oku 1936 pracowmc~ do;
cowe. Najściślejsza współpraca w naszym wo mowe stanowiły JUZ tylko 2 proc., dz1esięc
jewództwie istnieje m iędzy teFenowymi ogni· milionów zaś kobiet pra-::owało w gospodarce
wami S.O.L.K! a. miejskimi 1 powiatowymi Ko państwowej:
1·

z. 5. R. R.

Rozbudowany na wielką skalę system szkol
nictwa zawodowego pozwolił !fa produktywiza-:ję niefachowego elementu. Kobieta radziecka
swoją rolę na wszystkich szczeblach gospodar
stwa narodowego zawdzięcza szkołom technicznym, zawodowym i przyfabrycznym,
Dzisiaj ćwierć moliona kob-iet. posiada w
Radzieckim tytuł inżyniera i tech·
Zwią7.ku
nika.

Teatr „OSA", Zachodnia. 43, tel. 140·09
Dziś

I

2 przedstawienia godz. 16,30 i 19,30

WIELKI MECZ
H. Grossówna, A. Dymsza, H. Brzezińska, J. Pichelski, J. Darski, M. Dą
browski, B. Halmirska, Z. Łuczak, St.
Piasecka, H. Szwajcer, duet Sutt.
Przedsprzedaż w godz. 10-13 l od
126-k
14-ej. TeL 140-09.
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Zły przykład jest strasznie zaraźliwy.
przykład jest jednak jeszcze bardziej
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nie byle jaki mistrz sztuki kci.inarne:;. Współ
zawódnictwo z kucharzami obozów „Hurko"
raźliwy, ale pod warunkiem, że znajdzie się
i „Botew" wysunęło Piotra na pierwsze miejkto.ś, kh, go da. I żeby przy tym było odposce, dzięki czemu został on jednym z najwiednie społeczno-kolektywne środowisko„.
lepszych szturmowców brygady.
Piotr już dawno odbył swój termin w baTylko .w taki sposó~. da się wytłumaczyć ten nik w pierwszym pułku gwardyjskim. Na- li _ dwudziestu mężczyzn straconych dla
talionach pracy, a mimo to pozostał w bryfakt,
ze
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D zie~trowe~, rikygta _ie rho 0 dm~zeJ_ " rze trafia między parzygnaty. Stamtąd, na czas kucharz zamyśla się nad sposobami zracjo- gadzie po to, żeby otrzymać najzaszczytniejgorz ym1 ow t n g . me
c ce
.
. . zo_~ta·Je wystimy J"ako kucharz do nalizowania pracy w kuchni. Przez cały dzień szy w oczach naszej młodzieży tyt.ul .
. . .ac
d. się
. wyd powmnosci,
P rzedzić• N awe
.osc1e, przyJez za3~cy o brygady „Grzegorz Dymitrow". Przejmuje dwadzieścia osób czyści j kraje warzywa - SZTURMOWCA.
bryg~dy, aby_ rozdac zebran~ ?~arunk1, ~pu- kuchnie obozu „Lewskij", gdzie przygotowu- czyby nie udało się pokrajać te owoce mniej
(Spolszczył z bułg. J.H.)
szczaJą ją z . zalem. Są rówmez
. się
. JC
. d ze n·ie dl a 1.200 ludzi" . Piotr wpro- szą ilością rąk i w krótszym czasie? Piotr
*) Fragmenty z książki nagrodzonsgo pi, p i tacy,
. zł ktorzy
od
3e
po prostu rue chcą wi:acac. rzyw10 a P a- wadza wzorowy porządek i przyjacielską wymyśla skrzynię, przy pomocy której owoc~ sarza bułgarskiego p.t. „Przełęcz młodości",
runkl ~pai ob~ateli z C~askowa. W gru- karność - nie narzuconą, ale jednak mocną w ciągu dwóch godzin kraje dw~ch l~d~i. opowiadającej o pracy brygad młodz.ieżo
pie ma3do';'ała s1_ę studentka. I oto? g~y n~-, dyscyplinę członków brygady. Dó pomocy Gotuje wyłącznie apetyczne dama, 3ak1e V..'YCh przy budowie szosy przez przełęcz
deszła chwila od3az.du, stude~t~a. z3aw1ła się otrzymaje ponad dwudziestu mężczyzn. Czy- ze skromnych produktów może gotować tylko Chainboaz.
u komendanta brygady z n1esmiałą prośbą,
:::;.:.:...;....:,~.:._:......_.._:__:....__,,...,..;..._.;;...,..__.......................~..-~------------------.....--~-------------aby pozwolono jej zostać.
- Poco? - zapytuje komendant.
· · Tak bardzo tu dobrze - odpowiada
atUdentka.- I zostaje, wciąga granatowe
spodnie 1 granatow'ą bluzę robotniczą, naPo wojnie i pod wpływem wielkich ekono- kacyjnych, nowych linii kolejowych, praca
Utwory te cieszą się dużym poworzuca na · siebie dziurawy szynel żołnierski micznych przemian, bułgarska literatura brygad kulturalnych, przodownictwo - to rackim.
dzeniem u czytelników. Bułgaria posiada
l z kilofem w ręku, jak koza wdrapuje się zaczyna stopniowo, ale wyraźnie nawiązy- wszystko, _co zuiienii: ~townie ps;>:chikę :r:ównież cały szereg pism dla dzieci. Dla
po stromych skałach - aby budować Prze- wać do wielkich zagadnień, związanych z człowieka i przyczyrua się do powstania no- przykładu wymienić należy tego rodzaju
.życiem swego narodu.
wego pozytywnego bohatera przynosi duży wydawnictwa co „Płamcze", „Septemrijlęcz RepublikL
Bohaterska walka z faszyzmem znalazła materiał i doświadczerue twórcze. Zagad- cze", „Zwncze", „Czawdarcze", które przy„Tak bardzo tu dobrze" - oto prosta a swoje odwierciadlenie w wielu doprawdy nienia te między innymi porusza · Angieł
noszą bogaty i barwny materiał, dbając
przekonywująca formułka dobrego przykła wartościowych utworach jak np. „Sprzeciw" Karoliczjew w utworze swoim
„Sokołowa zawsze o odpowiednie pedagogiczne wydu. Nie może być nic lepszego ponad życie Orlina Wasyljewa, w zbiorze wierszy Mla- niwa".
chowa.nie swego "!zytelnika. rozwijając jego
w świadomości, że tworzy się dobra, że two- dena Usajewa „Ogień",, Vf poemacie J:?ory,
Nowa odradzająca się po wojnie litera- smak artystyczny.
.... rzy się je nie po to, aby tyły tępe darmo- Gaby „Wela", w powiesc1 A. Gulaszkiego tura bułgarska pochlubić się może wieloma
Rynek wydawniczy zarzucony był crQ niezjady, zuchw.ali drapieżcy, ciemni eksploata- „ślady na śniegu" oraz w powieści Kamena wartościowymi utworami. Mimo wszystko dawna wiel~ ilością przekładów z zagraKołajewa
„Przy
końcu
lata".
.
jak
narazie,
podobnie
zresztą
.jak
i
u
nas,
nicznej literatury. Jednakże niektóre prytorzy, ale, że tworzy się dobra dla całego
Pisarze, uczestn.Lcy walki z Niemcam.I, nie potrafiła oi+a w pełni wyrazić życia. watne firmy wydawnicze zainteresowane
narodu, dla młodzieży, dla przyszłych ponabrali doświadczenia, twórczość ich wzbo- Utwory tak prozaiczne jak i poetyckie są przede wszystkim w zyskach, nie zawsze
koleń, dla lepszego jutra ...
gaciła się nowym materiałem. W gazetach częstokroć o wiele bardzie~ blade aniżeli przynosiły odpowiednią literaturę. Do rąk
w pismaich literacki-eh zaczęły się ukazy- rzeczywistość, odbiciem ktorej pragnęłyby czytelnika częstokroć przedostawała się
Na Chafaboazie nikt nie chce pozostać w
bulwarowa literatura, co bezwzględnie utyle. Nie pozostają w tyle i na kuchni. Praw- wać powieści, opowiadania i_ \\'.iers~e g woj- one zostać.
nie. w 1946 roku ukazała się powieśc IwaRównież dramat, sądząc z dyskusji, jaka .iem.nie oddziaływało
na smak czytelnida, że to brzmi nieco komicznie - ,.nie zona Martinowa „Drawa płynie przez ziemie toczyła się na łamach pism, jak narazie nie ków, a z drugiej strony stworzyło fikcję
stać w tyle i na kuchni". Kuc):mia, to sym- 61orwiańskie", !która opisuje wailkę
bulga•r- znalazł swego wyrazu; swojej drogi.
nasycenia księgarskiego rynku, co równobol obżarstwa. Ale na Chainboazie i to po skiego narodu w czasie wojny.
- Ukaza111ie się nowego s_a.ty.rycznego ~i- czesnie młodym, nie mającym jeszcze gło
jęcie napełniono nową treścią.
Na kuchni
Pisarze bułgarscy nie unikają również te- sma „Sz~rsz.eń'.' be.zwzgl~rue, prz_Y~Zyn!ło śnego nazwiska pisarzom utrudniało wydarównież
kipi zapał do współzawodnictwa, matyki związanej z odbudową kraju. Praca się do ozyw1erua teJ gałęzi tw~rczosc1. Wie- nie swoich utworów.
tam również na pierwszy plan wysuwa się w fabrykach, przyjaźń pomiędzy miastem 1u pisar~y 1:1Jnieszcza tam ~WOJe ~atY;l'Yc~e
Jeżeli jednakże przypatrzeć się bliżej liszturmownictwo. Ci, którzy pracują dniem i wsią, budownictwo nowych sieci elektryfi- nowele i wiersze o wysokim poz10ID1e lite- teraturze bułgarskiej ostatnich lat, to pomimo przełamywania popri:ednich form lii nocą, ci którzy oddają swoje siły dla dobra
terackich, pomimo jeszcze nieraz pewnej
ojczyzny, powinni otrzymywać treściwe, zdroschematyzacji w ujęciu tematów, zbytniej
we i smaczne pożywienie. Dać takie poży
retoryki, oraz niezbyt wielkiego pogłębie
wienie członkom brygad, to znaczy - pomóc
nia pos1!aJci dopatrzyć się moż.na bezPrzełęczy Republiki.
względnie wielu dodatnich i doprawdy
Kiedyś do głównych i najbardziej ulubio
twórczych zdobyczy. Z tego też powodu rozwó.i literaturv bułgarskiej rokuje wielkie
nych argumentów wszystkich konserwatyww połowie 19-tego wieku - Lubena Kara- nadzieje. Nigdy dotychczas tyle wybitnych
nie nastrojonych grup należało twierdzenie,
welowa - M. Chrełkow rozpoczyna działal pisarzy nie związało twórczości swojej z
że socjaliści będą, panie dzieju, karmić ludzi
\ ność swoją przed pierwszą wajną światową. tak ważnymi i istotnymi dla narodu zavad„zę wspólnego kotła". „Kocioł" był symbonieniami.
Twórczość jego rozwijała się pod wpłYWem
lem złego jedzenia, niekontrolowan,ego marrosyjskich,
oraz
zachodnlo
europejskich
sym
notrawstwa produktów, brudu. Męską wybolistów. Najbardziej ulubioną formą liteobraźnię żywiły takim pojęciem o kotle stare
racką poety bywa ballada. W wielu tego ro.
koszary, gdzie kradzież żołniers1';iego zaopaTeatry stołe<:7.111e, łód.acie, krailoowskie i ka-dzaju swoich utworach porusza poeta zagadtrzenia była zjawiskiem nagminnym i gdzie
nienia niezmiernie Istotne 1 frapujące. „Pół towicitie mają już swoje ri:asłużone powodzenie.
najbardziej leniwe typy starały się dostać
Ale ożywfo!ną dzidłrulność .rozwijają równ.!eż
nocny koncert", to poemat, mający cha.rakter
do kuchni.
rozrzucone po CdJ!ym kira.ju teaifiry ti tea1trzyJd
ballady, temat „Ballady o trzech siostrach" w mia1s taJCJh mniejszyich, itaD.dch, gemie pxzed
No, dobrze ... Nowe czasy bez wprowadzezaczerpnięty jest z czasów zbroJnero powstawoj!llą tnioe mogła Elię rut:raymać żadna ipowarż
nia „wspólnego kotła" pokaźą, że i w tej
nta 1923 roku.
na· placóWlka artys~ma. Mały, :ruiepozomy
dziedzinie można dokonać prawdziwej rewoReakcyjny ustrój prześladował poetę. Cięż Rzeszów, lkt6Tego tyilJoo oo boga.IJSi O•bywa.tele
lucji. Jahlm śi.vietnym polem dla współza
ko chory, bez żadnych środków do życia w ogt111da.U kiledy_ś dobm s'llt11k.i. w teaitrze bawodnictwa i szturmownictwa może stać się
ciągu wielu lat iył na zesłaniu całkowicie i!roWISikim, ma olbec.niie własny tea..t:r, którego
lkiuobn.i~I J.a:k 11.1czciw'ie i po miotnzorwsku
Jakkolwiek przed wojną bułcanka litera- pozbawiony możliwości leczenia się I widze- Ziartnier.z.enda repertuarowe dzńęk.i swej ambicji
można również 1 tam pracować! Piotr San- tura rozwijała się w bardzo ciężkich warun- nia bliskich mu ludzi.
doprowa<lZliły do wye~awienrla :iJnteresującej
dow Nikołow z pazardzikskiego sioła Zwyni- l kach, mimo wszystko nawet w owym czasie
Teraz
kiedy
rząd ludowej Bułgarll stwo- sxtu.Jci Szaniawskiego „Most".
czewa jest przykładem tego, co można uczy- 1 pojawiło się wielu wybitnych pisarzy. Jed- n;ył poecie odpowiednie warunki, mimo
Lublin polkusił się o pokazanie ziilustrowa~ć z kotła brygady. Kuchnia, to jego żywioł., nym z nlch, zodajże najbardziej utalentowa- naderwanego zdrowia, zajmuje się on nadal inego muzyiczn'ie „Klulbu Kii1Wailerów" Bałuc
Piotr ma około dwóch metrów wzrostb i mą- nym i oryginalnym ;Jest Mikołaj Chrełkow. twórczością literacką. Dzięki niemu ntera- kiego. Mający już ustao!oną &ławę i na.grodzo·
drą, promieniejącą radością życia twarz. W
Potomek wielkiego działacza l pisarza z tura bułgarska zyskała w ostatnich czasach ny .:na feshlvalu s~kspirowsk.im t~atr jednego
z Mjsubte!niejszycli reżyserów, Iwo Ga.Ha, wywojnie ojczyźnianej brał udział, jako ochot- oln·esu narodowego bułgarskiego odrodzenia wiele cennych poetyckich przekładów.
stawił komedię MQl!iera „Chory z urojenia".
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25-lecie poety·ckiej twó rczośc·i
Mikołaja Chrełkowa

·s.

·W teatrach

całego kra~u

1

Stanisla'!, Piętak. .

większe ;poc~wały, jako najlepsz~~ ~isa- Mickie~icz, Słowacki, Konopnicka, to auto.rzom _taik1111I1, Jelk 1"".o Amd~, - (swie:tny rzy, kt<?rych znajomość jest wprost nadało~ek, 21n~oml.c.ie 'IWadau~cy lęzykLellll zwyczaJna. Na nowo po wojnie ukazały się
polskiJ?'.l •. znaJąc~ naszą .Poe~Ję romantyi:z- w Zagrzebiu pięknie wydane „Lalka" Pruną ~epieJ od p1eJ!!dnego mteligi:nta polskie- SB;, oi:az „Opowiadania „~eromskiego, naj~o), autor głownie roma~s?>~ hlstorycZ!lych w1ęceJ to .chyba mówi o zainteresowaniach
I
Popowicz, Minderowicz i wielu, wielu in- Jak np. „Most na Dl'Wl.me • „Trawmczka dla naszeJ literatury klasyc~nej
epik, laureat państwowej nagroIn '7. •
•
u, · · .
Podczas pobytu swego w Jugosławii oczy- nycli. Potem zaś po odzyskaniu wofillości pi- hronika",
dy za rok 1947, oraz Prezihov Voranc (Sło:ic~eJ rzecz się
:r:ia z, po.ską hter8:turą
wiście zwiedziliśmy centra życia gospodar- sarze obj~li ważne f!l?kcje .w ~aństwie i w.ieniec, aut<llr
„Pożganiicy", ipcllWieściopisa:rz :_sm_P9łczesną, ~u znaJomos~, rozezname są
czego i politycznego, miejsca pamiątkowe, pracowali nad ustabilizowaniem ~1ę, st~sw;i- 0 mocnych akcentach rewolucyjnych, łączą- ża malne .. Nie 1;1-kB;Z~ło się w przekładach
historyczne (niezapomniane wędró.wki po kó_w. w ~~jróżniej.srz;ycll rejon_ach ZYQa ! rue . cy w swojej twórczości ostrość obserwacji ·e~necz dzieł ~yb1!meJszych !J.aszych p~wo
miasteczkach nad Adriatykiem), ale jasne, mieli dosc czasu na tworzenie.
: z reportażowością i dramatycznością w uję- J ,t' h z WYJąt~ie,m „Dymow nad Birkeże nie byliśmy jednak w możności głębszeI tak mimo to ukazało się wiele dzieł ciu zdarzeń.
nau SzmaglewskieJ.
go poznania rzecz;:__ oglądanych.
opiewającycp m~rszał,ka 'fi:to i ~ie,ie woj- . Prócz tyeh d~óch, n:a jeszcze Jugosławia .Nie '.!lloją. sprawą rozsądzać ~ ?zyjej_ to
Sciślej6Zą znajomość rzawat1liimy jedynie ny wyzwolenczeJ, chocby kilka ks1ązek Na- kilkunastu conaJm.meJ prozaików rokują- Wl!JY się dz1e1e. Ja mogę przeciez stw1er. ri: ruchem li1era.ak.im
wspókzesnaj Jugosła- Z<?r:;i. (obecny prezyde~t repubµki C~orwac- cych jak najlepsze nadzieje, choĆby takich dz1ć: ~ Jug_osławii. można ~ówić o głodzie
·· b 0
·
,
kie1), poemat Zogowicza, „B10grafia mar- jak Słowieniec Miszko Kraniec jak Chor- naszeJ noweJ, noweJ pod kazdym wzgliidem,
0b
wu,
W
ręoie Jego żylismy naidłużej. szalka Tito", dwie publikacje powieści<?we waci:
Ka1€ib, I<:oilar i S?Jegedyw., ]ak: w Sernbti czasowo i ideowo książki. Prosimy wziąć
I tu nieznajomość języka utrudniała nam młodego .ies:r.cze, lecz bardzo czynnego pisa- Czopicz i inni
to pod uwagę.
wszakże wiele, Tekstów, które nam dostarM" d
·
z
T't " · Obł ki
·
czono, nie byliśmy bowiem w stanie zrozu- rza, m erow1c-2:a „ a l ·oi;n l "
o. n<:
Gorzej rzecz się przedstawia z poezią.
Może wycieczka nasza choć krótka "(ni.omieć dostatecznie i odczuć. Bądź co bądź- '.farom", oraz wiersze Kosbcza, Czop1cza 1 Nastawiona przed wojną na kierunki eks- wa tu o wycieczce pisarzy po!skich do Ju'nf
·
f" "aln 1· · d ·d In b ł mnych,_
.
..
tcrmistyczne, jak surrealizm i ekspresjo- gosfa.wii, jaka odbyła się w listopadzie by~ako~~i:rp~j~~~. ~e ~~ Y;~~3:rrne cz!si~ :Jak i. u nas czeka się w ługosławn n:.'!- nizm, przeżywa ona dziś wyraźny
kryzys, li: Ważyk, Rudnicki, Morton, :Borko~ki i
zdolbyJiśmy choć z.g.rubsza naa-ysowany ..ibraz dzieło _większego f9rmatu, ktore by'!( p_ełm n}e zdobyła _się ~esz.cze DB; nową twar~. Naj- po~pisan:y), przyczyni się do wzmożenia
dzistejszego piśmiennictwa r.arodów Jugo- wyraz~łc~ <?kres WOJI}_Y, ofil;es okuJ?aCJl hi.tle- ciekawszymi ZJawiskami byłyby Jesz~ze dzwłalnosc1 przekładowej obustronnej. Posławii.
ro~kie1 i rewolu_cJ~. takieg.<? dzieła am w oróby epiki Zogowicza i Popowicza, liryki trzeba je.i jest naprawdę wielka. Narody
prozie, t~~ bardzie.i w poezJ1 _czy w sztuce Desanki Maksimowicz i innych.
Jugosławii wi"!llY poznac naszą. poezję i noWielka część literatów była w partyzant- teatralneJ Jeszcze me ma.
welę z lat WOJny poza tym dzieła Nałkowcei świetny ttowanym, pa.I'tyz.runt od roku
Milczy kilku starszy<'l:i. Milczy przede
II
sk.iej, Iwa0S2kiew~a i wiei.lu i•n.nych ś·wdet·
1940-go, przewodnik nasz po Macedonii. wsz:yst~i!Il po woJnie zupełnie. j~en z najW Jugosła~i. nie trzeba walczyć ~ Jl).iej-1 ~ycłi, prozaikó:v. _My, Polacy z wielkim popoeta Panycz, któremu radbym poświęcić wybitmeJsz.ych: p1s~zy Jugosławii. ?rama- sce dla ~a~zeJ hter~tury,. tam flzczegolme w z~kiem ?J;:i.. siebie przyjmiemy w przekła
nie kilka zdań kroniki, lecz bohaterski rap- turg, prozaik l esse1Sta, Chorwat Mirosław Cho.rwaci1 1 Słowaq1, maią naszych Jci!a.sy- dzie powiesc1 Andrycza V-oranca oraz wysod, opow!adał !18:m o tych dzi~jach nie j~d- Kr leża.
.
. .
.
. '·?w .świetnie, lub!ą czytać ich dzieła. Si~n- bór ju.go6Jłow,i"'ń~
m.e-r<'lltury' patl'ty-La.n.
no - byli w. meJ Nazor, Krleza, Zo!?:ow1cz. 1 .Głos ludu i 2łos of1cJalnY, pddaJe naJ- kiew1cz, ~eromski, Reymont, a :z; poetow. cik.~W..
ro.c.n.l

Po powrocie z ugoslawii
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Ich stu i ona Jedna

Kiełbasa wyborcza po amerykańsku

' Znam wu.s, mili czyte"'icy, wiem, że .
gdzie jak gdzie, ale do „i_uri:i._jonu" to walicie
drzwiami i oknami tudz1ez f. zw. lawą. Dlatego też przypuszczam, iż tyJul niniejszego
felietonu nie będzie wam obcy:
. .
„Ich stu i ona jedna?" pow1ec1e. Alia, to t ęn film amerykański ':ze śpiewającą
facetką i b'ezrobotnymi muzykami!
Zgadza się. W rzeczy samej o t~n fil.m cho~
dzi, i cies;:- się bardzo, źe go pa1111ętac1e, gdyz
by/ to „ob~azel(' przy iemny i pouczający. Przy;emny był w nim mianowiGie śpiew i mu
zyka, a poucza;qca historia młodej dziewczyn}', która z colym wdziękiem i dźwiękiem
(śpiewaczka) wypowiedziała . wojnę
przymusowe-mu i>ezrobociu siu bliskich sobie osób,
stu utalentowanych muzyków fllharmoni·
cznych. Zrzeszywszy ich sprytnie w zwartą
organizację, skruszyła powoli „mury Jeryt:ha"
ka.pita!istycznych brodcaslingów i filharmon .i~
amerykańskich i do::J~owadziła
do
tego, ·z
zgrane; orkiesl rze bezrobotnych zaofiarował
ha/utę sam Stokows/;:i.
Zakładam, czvtelnicy, iż uważnie przeglq·
dacie gazety. W takim razie ;est wam chy·
ba wiadome, że w VSA znowu „odc11ddzi" „ Ich stu i ona jedna " . Nie jest Io już jedriok
film wokalno - muzyczr:y, ale obraz polityczny. I nie tyle wybornv, ile wyborczy. W mif:~
sce stu bezrobotnych muzyków, występuie w
nim stu kandydatów
na wicepcerzydentów i
0

władzę

Oredzie prezydenta Tru1nana.
~bie

S. t

. __,
·
W'l'lborców obiet
'15'BIII ZJ=nvwa.n1a
'
nicami
m·eirea.tnymi lub ni·eT€a.liwwanymi,
jest
· · t d
t
JUZN ·ar _zo s ar·~-'-ak
•-~~ z· e syi.rci·a
nie
,11ezy 6.lę )"""''
Załiu.c.""",
"
•
· t dzis
· · •·,fil(
· pros;t a, Ja.K
· • to bywało <>nrc'ś
Jes
.,.,, · Zmka ci<lwna !a.twowiemość wyborców. Dy.stanse
m:ę&:y obietnicami przedwyborczymi a :eh re·
al.za< ja _ w.zrastają . Dla zachęty ?.rze!Jr. n·
'k.a<;'ZaĆ ip.ro.gram wyt,oTczy takimi y1stuiat.;i-

mi. które

się prakityczną ~iałaJ.no6cią

pnekre·

zy~.u; że

ł

·1
no'
rn:ko' W
~

nieprze~wame
!Il!l
Porz:a stw'eird%Qo

'
, ,
n.em poiwyzsreqo 61tanJ rzeczy, oręch1e zaw.e
a1·ra•kcyin~
"
.
.
T<t p.rzyrzec.ze:nia wpruwadz.enia sze:e<J:I reforID
,.
•
•
df
· '
• · ·
\V or ZJ.u swym pTezydent
przy
a popraw1en.a
sy .u!l.c 1
k . 1 run•an
. ·
.
• . .
·
d or·
1
.z::i.a;e. że miiliony Amery ano w m1eszrn1ą
.w
Mowa s~ę. to w_:tV!!l ~aroym ~~!e. _ g
oipi.akanych warunkach, ze Murz_yn. P?Zbaw:~· _gn.y adm1'.m~tra,0}1 •• ·J rlH 10:\'1Slk1e1 I.i.kw.du]~
.:i: są elem~ntarny~h rTaw. c.zlo·w 1eca: ze cz:lm.- Of-Il. rewty 1 za.c:.i~e ;;·n1lc7.11ą &k.;oi,nne refor.P 1<·two IZ•Da•Jduje się w .:,;bliczu p".:lwazne.go kty- .my i:oosevelto"'.\Slluego „!\lew De.t1l 11 . 11.)w:i_1e,
mcv · .ąc oględm-e, !'..!<~m?eronyw'.t!•l<"e 6ą b1a-

wa

kiełbasa

wvborcza poS11ada n1ev<:e1ka 6

!ę

_y .

wyn k w$ po· zawodn cI wa
·1

wobec wzrostu cen

·
· · Pa<.
ł
śla . -- W rezultacie ta.1'a ~alow~a. '!".Ys t aw:?· '.e1e
rea.r na . war tosc
-

~t~;~:j~~j t~~}itej l~s;s~~~~;J~~;Jn~.
Ó~lr:~i~:
a.kej : '
tyc!l, z kb·ych

·a

rc· z~zerzen.ia

~a

'f.•W'gnie się uczy.nić, sto ·ących ;>;>~a prawem
Z
,,białych Murrz}"llóW"· r;..,~ć w·spo..'"lmieć, że Je·
6
Ą
d.i: crześnie z teik.stem oir~dzia prn~ydr:mt.• te·
KATOWICE, PAP. Przedstawiciele Centr. tów. w porównaniu z październikiem ub. ro- iegr-af przynlóoł · wia.domość o tym, że utwo·
Zw. Zaw. Górników, Centr. Zam. Przem. Wę ku, w którym przemysł- węglowy zdobył 147,9 rzJr.y ostatnio „Feder!!lny Urząd fl:1.dan ia
glowego oraz Zw. Zaw. Roboini.ków i Pracow pu.nldów, a przemysł włókienniczy '10,3 punk· jalm:.ści obywaiteJi U5r\'' przys•.ępuJe już ~
nil<ów Przemysłu Włókienniczego ustalili wy· tów, wyniki z listopada świadczą o rosną- clz:ałalno-ści. Ta os.tatnia. ooJegać ma na re:teni.ki wspóbawodnictwa
pracy górników z cych osią!fnlęclach obu przemvo;łów, w ra- stracj-i „dla ostrożności" wszystk:c:i czkmków
mach wspóhawodnictwa pracy. Zarówno !JÓr· part:i ko:muni.styanej; l!l.a prop<lZ}"Cję c:r.ło.nka
włókniarzami w listopadzie 194'1 r.
nicy jak i wł-Okniarze pole~zyli w listopadzie\ Urzędu republikanina Nixona r0140't~rywaiaa
Przemysł węglowy
osh;gnął
ogółem 234 swe dotychczasowe wyniki o 1>koło 80 punk- jest sprawa ro'l.Szenen;a ustawod:iw;;twa aJ>ty·
punkty, przemysł włókienniczy - 149,7 punk- tów.
ł komU!IlistycLnego na wezysitkich ,.lihę.:-,lłów",
Niemnie.j, mówiąc o.g!ęd'll!ie, pla.km'.czny
charakter po-siada apel prezytlE!l!ltd Tr·umana
ai d-0 zmniejszenia opodaitlkowa·nia klas mnfaj
zaira;bi·ają.cych. Nie w.n-0.si ()[). p.uocieii o redukAmeryka. Zafrasowana, bo „ich stu" (i dwll·
Protest przeciw krwawym barbarzyństwom
H·sznanii
cję wiefomiJiardowego, wie1
:o'kirobn.ie w osta.tnasili) nie mają na celu zorgani.zo .vonia filha.rKonferenoja pr:iewl>dnicząc"Y:ch_ i• se~et~y rn~ów ekono~ic.znie ~~szych; .s~~"l:' brałermonii,ale chcą stworzyć jedną wielką k~ko- Okręgowych Zarządów i Oddziałow związkow sk1e pozdro:w1eme amn grecluei i JeJ wodzo- nlch latach zw.iększol!lego budżebtt wo jskow~
1
go.
fonię światową.
Zawodowych, w imieniu 336.000 robotników i wi. gen. Markosowi oraiz całemu narodowi
A oóż mówić o zaleconym jednocześnie
Komu z niclt Ameryka wystara się o „po· pracowników łódzłdch i województwa łódzłde ok1~mu• .który _walC'Ly b?ha~ersko ~:r'leciw o~u
11adę" ? Kogo powoła nn stanowisko „dyry- go protestuje i potępia nową zbrodnię, doko· pac1i ang~osasow_ i r~e1 reakc11... Zobow1ą· praez prezydenta eksparu;.joni;s~znY'm „plan.e
genta"? Każdy :i: „ich stu" (i dwunastu), po- naną przez faszystów hiM<pańskich na Augu- zujemy S<1ę p.omoc mater1a!~e a~1 greckiej Marshalla", Jotórego miiia•rdowe znów cięża-ry
ci:ąwszy od chwili obecnej, bedzie grai do li- ście Zor1>a. Lucasie Nimez oiraz ich towarzy- w jej walce 1 pne?ro.wadzic zebr~ma w zakła 51Padną na podaitn.ika amerykańskfugo. Spadn!l
stopada br. czulą serenadę wyborczą, dmu- szach. Krew ta zrodq:i nowych bojowników, dach pracy,_ na ktorych za"'.ezw1emy _wsi.y1i- nie w mniejszym stop-niu niż :na lurl!lość ikrarhając w dudkę pokoju, dobrobytu i inter?· kAórzy doprowadn\ d1> końca walkę ze. znie tkich pracu1ących do poparE:ia materialnego jów europejskich, -podcz.a5 gdy zyslki z.agltł'•
sów świata pracy. Nie powinna się Ameryka nawidzonym reżimem taszystowskim. W1e_rzy: armii demokratyC1-nej Grecji, o.raz do dalszej niać będą monopoliści.
Dyktat Wall-Streetu decyduje dziś o WS.'ZY
'Zlapać na te fałszywe meladie. Jeśli posiada my, że reiim ten znilmie z p<>'Wierzchni z!em1 pomocy bohaterskiemu ludowi
Hiszpan11 w
dobry „słuch", batutę ofiamje Henry Walla· 1 lud his:r.pańs.ki ustanowi rząd wyłoniony jego zmaganiach z kt'wawym retimero. gen. stk.im., co dzieje się w Si+...anach z;eoooaonyich.
Tego fa:k·tu nie UJkryją żadne o.ręd:zi.a, li pro;grar
ce·ow.i. „Kamerton" bowiem opi.nii publicz,nej przez naród bis-zpa~ski i dJa c~łe~o narodu.
Franco.
wykazuje, iż jedynie
my wy1!>-o<roze. WaJkii konk.<ure;ncyjne ·między
jego „ton poJi.tyf;'My"
Slemy brate-1"sk1e poz<drow1:n1e :narodom
OKRĘGOWA KOMISJA
jest czysty i posiada przyjemne brzmienie dla waiczącym z ia~y'Zł!lem o-raz _1mpeyiaUzmem
to ·ISlp-Olry I'O·
ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH demoókra•tami i a:epu:bliikarnami całego świata.
E. Tom.
amerykańskim , dążącym d1> UiJarzm1enia nadzi.nn~. wiet·zchoiłk.i bowiem o'bu tych pairtii w
W ŁODZI
.jedJna;kowym s·tOip'lliu OJl'1lll01Wa1ne są pmaz im-o·
nopotl istów.
Opinia IJl'ra.;;y -zagratntic:zmej ws'l.leJlkicll <.'<ł
cieni w swyoh ikomentarzacli. do o.start:niego
wędz:ia Trumaina jest wyją!IJkOlWIO :zigodna. Komenta. to.r Reu:teira P. S. Rankine oświadcza, że
prezydentowi chodziło o zdobycie głosu ida;;y
wyn~ki
przyszłosc
ro•bo·t nkzej .p odczas wybo:rów &topadowych.
'<Iz·
·ku
1947
724
•
r
oku
,
czą
s1uż·by
to;ró·w
wąs-kicih..
W pomedz1ałek, dnia 1.2 stycz.ma.. r<mpoczy- 794.
' a
paz 1em11
Ru-oh wsi ółzawodn.iGtwa wzrasta - w:z.ra· Pi$1Ila .podk<reślają rów'llJierż, że T.rumain pragme
na swe obrady w Wa.rszaw1e Walny Z1azd 1 997.085 ton-Km.
.
. . . .
P
.
. .
•
Z w1az
· k u z.awą cl owego K o I e1arzy.
·
Ja'k wi.,,..
widzimy ' zadanie
na1waznre1sze,
wo·
l a ma-sy
kio·
le1al'5lk1eJ, wo pr.zeciwdziałać wzra<S<tającej populQMości Wrtl·
'<"
•
•
ł sta :z.decydowana
d"- d
1.
•
p
_,_
·
.
. .
. . .
. I rzewozy jesienne, łódzki okręg wypełml do- '1a o, ...u1 owy . "'-'r&JU .. r.i.ewo.,,... ą w prncy lace'a i z.aniepok.ojo.nv jest moiźliwośc:ią wvstllDelega.c1 w hcrzb1e 1200 omowią 1 podsumu P
i w watke wspolpracuiące z sobą partie robot- wi~nica p..rzez tego OISft-aitnie.go swej lk.aindydatiu·
jq br.a.ki i ~~ą.g·nJ~i.a. minionego okres.u i wy- brz~a.im.a.ozyć należy, że wyllliiki te O'Siiąg.nięlo nia.e, PPR i PPS, <>tratz ruch Z'a.wodowy na tej 'TY iplfzy wyibo.raich. · Nawet ,,New Yo·Tk Daily
News" zdobywa ;;dę na rna.s•tąpu.ją.cy mało po·
tyczą plany dals.ze1 prncy.
przv minimalnyi;n wz,rofoie <taibom _ do os.ią,g· współpracy qpairty.
Cale s.połeczeńS>two docenia ofiamą pracę nięC<ia iich przycrzy!lliła się w pierwsrzym ·nzęd~e.
Pirz:ed ko'lej;niotwem po•l skim stoją poważne d11le1bny dla pr-ezyideo:nta komenita,rz: .,z cll'w-iQą,
koleiarza polskiego. Pamiętamy wstZ.yscy, · ja- ofiarna praca kolejarza, śwkldomego 11wej ro/1 zadania w ramach pJ.anu 3-letniego. Kolej mu- gdy Wallace s•tara stlę o pozyis'kan!ie oere, Hai!·
ką gehenmą była podróż w pierwszych d·niach budowniczego nowej, Ludowej Pol.ski. Przeja.- si pra100·wa.ć lepiej, sprawniej i oszczęd."!iei. ry Trum-a1n chce wyprzeć lkOiO•lrurencję u po·
p-0 wy.z.woleniu iJc.ra.ju. Pamiętamy, ja'k z.n i- wem głębokiej świadomo.ści ii patrio•ty®mu k-o- Kole.j<l!Jn; poils1cii, świa<lomy swych obow,ąz mocą posagu, zło'iornego z odgrrwwainy<fu kOl!l·
-szozo.ny był tatbor, ja.k trudno 'było t\€11.lJOąĆ lejair.zy jes•t ciągle W7d'a&lający ruc:ih W511>Ół.:>.a· ków wooec państwa, prteyayini się do wyko- cepcj~ "New Dea1l'u".
ruiny i znń.szc.z.enia. Zni=eni-0:m i trudn.v- wodnictwa pracy, zainic.jowany r<lłk temu na rzyslc-n.ia wszy.~11<.ich i&tniejących reze.rw, do
. rneń Wa•lilace'a , wspó~racownika Rooseve.t
SC1om 'wyipowied:zi.ał wa•lkę polski kolejarz, naradme xwi-ąz'kowej. z se1fysfallccją po<lajei.'Dy sprawniejszej gospodarki taborem, do oszczęd ta i r:ze·czy•wi.stego ikan<lydata i1udu ameiryil{ań
k,tóry, nie ziważając na ciężkie wa.runki p.racy, do w.iaJClomo'Ś<Ci publica.neoj, że kolejarze węzła n-0śc.i paliwa. Niewątpliwie, delegaci o>zcze- skiego na stanow.i:s.ko prezyden.ta.-stał wyrażw szyrbk.im tempie dopmwadził do o.pain-0wa· łódzkiego odm.aczyili się we współ7la.wodinic- gółowo pn.edyskutują te spirawy, w tym t.akż..e 111.ie ~ plecami Truman-a w chwili, gdy pnenia sytuacji na swoim odoi.nku. Dziś pierwsze twie z węz-Jem ka•towklkim. .Wedh1g nieoofac- przeświiadczeniu, że Jepsz.a wydajn.ość prn.cy ma:naił °''.1 w dniu 6 sły<:zinia b.r. na wspólnym
trudności należą do prze.srzlo;śd. Płem w k-0/ej- j.atl nych je&WZe danyidh, koilejalr:ze łó<dz· ~y to jedyna. re-a.Ina droga d-0 p-0prawy warunków ~1e>dzien.1u oib-u l'llb aaneirytkań:silci<~ Kooxgreisu.
nictwie zostal wykonany, a nawet przekrocw- w dziedzinde naprawy pairow0ttów wykon.:i.li jego bytu.
M. Minkowski.
ny. Nie ipo.001Staje w tytle okręg łódZ>k.1., o czym plaill w 100,9 procenta, a lkolejaarre ka.towkcy
Zaigadnienie daJ~ r-OtZwoju wispółznW·'.ld·
świadczą n.aSJtępujące cyf.ry:
w 110 p<roceintacli.. W a.nnych, niiemnlieJ waż· •lhkbwa będzie niewą,bpliw>ie rów.nli·eż przP.<J.mio· WIECZOR AUTORSKI
W pawie111niiku 1946 r. ma1k15ymaJny zala- .nyich dziedzilllacb Łódż ,,b.ije" K.a:to'Wice, a m:a· '!em dyskusjii.
STANISŁAWA R. DOBROWOLSKIEGO
duneik W)lll10sił 21.219 ton .
nowic1e: jeśli chod7li o napmwę wagonów
Robotnicy łódzcy z zaii.rnteresow.an:em ś'e·
W poniedziałek d:nia 12 bm. w Miejskiej
W październiku 1947 r. cyfra ta wynosiła Łódź wykonała plan w 119,8 procenta, Katcwf· dz:ić bę.d-ą obiady Zwią7Jlcu Zawoooweg-o Kc~ Galerii Sztuk Plastycamych w Parku Sienk:ie28,900 t()[l.
Kultury i Sztulki Zar-ządu
ce 106,37 proc. J-eśłi chooti o PRZEWOZY Je.jatrzy. Obr.a.dy, w czasie ik'tórye'h porn5zane wi.c~a , . Wydział
W paździermku 1946 ro.ku ii'1ość (brutto). JESIENNE, ŁÓDŻ WYKONAŁA PLAN W 166,4 będą sprawy .im bliskie. Sprawy bJiskie i waz- M1e1sk1ego w Łodzi urządza wieczór autorskJ
p~ewierzionyicb
to.no-kit!ometrów
znanego poety Stanisława. R. Dobrowolskiego.
wynos:iła PROC. , Ka.towice w 101 proc. Cyfry te doty- ne dlo wsxystkich ludzi pracy.
T.
Początek o godz. 19-ej, Wst~ bez.płatny
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Ostatnie dni
Hltl
era
I

nowczo odpowiedział odmownie, powołując
na Szwecję. Obawia się, że właśnie Szwecja może jeszcze w ostatniej chwili przystą
pić do wojny, chociaż jego misja specjalna
w Sztokholmie donosi o czymś zupełnie odwrotnym. Tym niemniej Hitler przypus:tcza,
że· tylko obecność dywizji kurlandzkich powstrzymuje Szwecję od tego kroku.
Kristians wciąż jeszcze nie może skończyć
swego referatu. Mówi dużo o nalotach nieprzyjacielskich na odcinku zaciętych walk.
Wspomina o zaopatrzeniu przez lotnictwo naszych ote>ezonych i odciętych wojsk. Nagle
Hitler m-eci.erpliwiie przerywa mu, ?•Wiracając
się bezpośrednio do Goeringa.
. - Goerng, jakże się przedstaY(ia sprawa z
wprowadzeniem do akcji bojowej nowych
się

jest na ukończenin i przystępuje się do maso
wej produkcji, Hitler natychmiast wysuwa dla
ud;iskonalenia nowe projekty, o których mu
cos ktoś nagadał. Odrazu zakazuje używania
prawie już gotowych maszyn i wydaje rozkaz
?Pracowania nowych typów cr prawie zupełnie
innych konstrukcja-::h. Tak trwa już od wielu
lat.
Niemieckiemu przemysłowi nie udaje się
wyprodukować żadnego samolotu w większych
ilościach. Do tego również należy dodać niszczące i coraz częstsze naloty. Dlatego właśnie
niemiecki przemysł lotni~y pozostał daleko
w tyle za Anglią i Stanami Zjednoczonymi.

sztabu Koller słuchają tego referatu, stojąc
nieco na uboczu.
Guderian po skończonym referacie, zbliża
się do Doe~itza i wszczyna z nim rozmowę.
Odchodzą w głąb gabinetu. Guderian mówi
cicho, lecz przekonywując-0 i sugestywnie.
Generał dobrze wie, jaki wielki wpływ posiada Doenitz na Hitlera. Guderianowi również
waścią.
jf:st wiadome, że Doenitz prędzej i pomyślWszystko stało się tak, jak trafnie przepo- niej od niego może wpłynąć na zmianę decywiedział sztab generalny, 12 stycznia Rosja- zji Hitlera.
LOS KURLANDZKICH ARMII
nie, przerzucając olbrzymie siły, rozpoczęli
O sytuacji na morzu referuje admirał Wag
wielką ofensywę nad Wisłą, na pa1udnie od
Chodzi znów przede wszystkim o front Kurner. Wielki admirał Doenitz przei. cały czas
Warszawy. Ze względu na to. że front był landzki. Są tam ote>ezone dwie armie - 16 myśliwców?
stoi PTZY biurku, jak stał tam przedtem. Znajzbyt słaby, w ciągu kilku dni rezultatem tej i 18. 18-ta składa się z 23 dywizji. Guderian
Mocno zmieszany Goering coś mruczy pOd du.je 6·ię beizpo.średnio naprzeciw Hitlera, O·
ofensywy była całkowita katastrofa, i to pra- zamierza wycofać stamtąd właśrtie te armie, nosem i, wreszcie, każe odpowiedzieć na to bok niego stoi admirał von Puttkamer. Jest
wie na całym pasie obronnym na Wschodzie. aby z. ich pomocą wzmocnić Wschodni front. pytanie Kollerowi. Koller zaś z kolei udziela on ~d r?ku 1~34 adiutantem marynark·i przy
Straciliśmy polskie Generalne Gubernator- Należy je wycofywać przez Niemcy. O tym, gl-0su znów Kristiansowi. Kristians również osobte Hitlera i pełni zarazem funkcje oficera
łącznikowego przy wielkim admirale. Ale obec
stwo, Śląsk, większą część Prus Wschodnich, aby przerwały s1'ę one przez Prusy ws·chod· _
czuje się nieco zaske>ezony.
nie prawie już nie ma co mówić. Referat iest
a w ślad za nimi niemieckie prowincje na nie, dziś już nawet mowy być nie może. Jed- Fuebrerze! - powiada on niepewnie, krótki. Zaopatrzenie wojsk w Norwegii i :Kurwschód od Odry. Armia Czerwona stała pod nak obecnie można jes:i:cze wywieźć uwię- w produkcji powstały pewne komplikacje, ko- landii, kilka drobny-::h. udanych operacji ·łodzi
Kistrzyniem, u wrót Berlina.
zione w Kurlandii wojska rp.orzem przez por- munikacja kolejowa pogarsza się z dnia n~ p~dwodnych, wymiana strzałów naszych statty kurlandzkie, Windawę i Libawę. Ale nale- dzień„.
kow towarowych z nieprzyjacielem.„ Oto
Guderian kończy swój refnat. kłania się ży się bardzo śpieszyć. Z każdym
dniem możHitler znów mu przerywa zniecierpliwlo- wszystko, o czym wspomina admirał Wagner
i odr.hodzi. ·Zdejmuję ostatnią mapę z biurka. liwości podobnego przerzucenia zmrueJszają nym i ostrym ruchem ręki
w swoim referacie.
Wychodzi naprzód i zbliża się do biurka ge. się. a niebezpieczeństwo ogromnych i ciężkich
- Dalej! - mówi iakimś głuchym l ochryp
. Właści~ie omawianie sytuacji na wszysnerał Kristians. Jest ożeniony z jedną z sestrat wzrasta. Każdy żołnierz jest dziś drogi. łymK głosem.
· t'
ó
t
· d,
f
J k tk1ch odcinkach zostało zakoń':.zone. Jednak
kretarek Hitlera. Przystępuje do zreferowa.
.
ns ians zn w przys ępUJe o re eratu. a wszyscy uwa?nie spoglądają na Doenitza,
Atoli na wszelkie proby w tym kierunku, żeż mogą być wykoń-:zone I gotowe samolo- który nagle zwraca sie do Hitlera, wysuwając
nia svtuacii w oowietrzu. Goering i szef jego
p1zedsięwzięte przez Guderiana, Hitler sta- hi falt tvllto nraca na<t nowvm &.AmnlntP.DJ si~ nieco napr 0

NA WSCHODNII\I FRONCIE KATASTROFA
Jakiż obrót przyjęły te sprawy w rzeczywisiości? Hitler nie życzył sobie wyciągnięcia
'l.vniosków z niepowodzenia ofensywy Ardeńskiej. Na kategoryczny jego rozkaz nawet nie
przerwano owej operacji ofensywnej. Nie
zezwolił on także na przerzucertie na Wschodni front wojsk, które możnaby zwolnić z łat-
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::r~o~.sobie nieza·taulą pamięć

WSfl!r~o1j~;~:~~.Ncwt:: s==~i=:
kich ówczesuych pion>ierów >Spolecr..nej myśU
po.stępowej wśród lek.arzy łódz·kkh, ja!k die_.::-

o do II ztstalych oskarż aycb wnesi o kary długoletn"ego więzienia

l'o zamk.nięciu 2roowodu sądowego głoo z~- go zoo;·t.y.la calkowide udowodniona. W inte·
•re.się Ko:z.icla jalko prze<l&tawidela da'Wlllej fi·
b.r.ał pr\)kiura·l<:>;r, podpul.ko:w,nik Graff:

w robot·

O w~nie Springera powiedzia.ł proikur;i.tor:
- Zależność Spr.ingera od Dolew&k!ego,
dzięki której &ta>ra się Sp.ringer z.rnrueiszyr, weryin Sterling, dr Kaufma.:i, ~r ~lei:n~ Llil'"'.'"
swą wi:nę, jest tyJ.ko poiorna - Lo zaletność sik.i, dr Zdzjsław Mier,zyns!ki. ł łllJl'l., s!JaJ~e
jednego kapi•talisty od drugiego. Springer był·~ pi_e·1.ws.zy_ch. sze.rega:h. wailki 0 .ura>\:o!W~l~
przecież Tównież wlaściC:elt;m sipółki paJpierni- 1~tme:i. d'ZWSią~kow ·,ysięcy roboctarzy io<W
•
.
•
• .
•
czeli i tak, jak DoJewiski, nielegalnie zdobY'Wdł kKh 1 ich >TOd.zm. •
Na po•lu działalnoS.C1 osw1aitowe1_ bierze zypapier:
Vvres.zde prokurator przeszedł do kwa.uf i- wy udział w ro'llleglych poczyinamacih. Todw~rzystwa Krzewienia Oświaity. Następrue aie
kacji prawnej µ.rzeslępslw wszy>Stkich O<Slkar· i•nkjatywę uruchomienia dz'ies·iątków kun;ów
dokc.zlakajacych dla zdemobilizowanych woj·
żonych.
o- ·arżerti o-Opowiadają z arty:kułu 3, par:'!· skowy...,h. Z-alożył pierwsze w Pol&:e ginma·
gra•f 2 Dekrebu o przestępslw:ich >Szczególnie z.jllJill dla doroołych w Łodzi.
On teiż pieTWszy w mieście po•lskiiego prole•
niebe7.piocznyc;h w ok,re.sie odb11dowy Państwa
Pofl.skiego, popelniali bowiem akty sabotażu ta.riaitu r.z.ucił hasło bezwzględnej walki Q c:z;y.przer;:. ut.rudniamie lub illniemor.iliwianie pra~Ni· stą dus.zę dziecka w szlwle, walk.i z pEejaiwa~
dło"'.ego dz.i.aiania aparatu ,pańshwowego, dzid.- mi ra-sizmu i a1IJJtysemity:zmu 'W łódzkim szik;o•l·
ł<linia Uirząd.zeń użytecz.ności public7ill!ej. Do ta- nielwie średnim.
Ja•ko d:?iiała.cz po•liilyC'Uly dał isię poz.nać dri
!lcich urządrzeń należała Cen.traJ.a Zbytu Prze· Więckowskń w laitach 1937-39, będąc i1J1iJCjamyslu Pdpiemia.ego i FIOPZO Powołane one to.rem Klubów Demo.k.ratyc.Z'llych i założyciebyły dlatego, by w:z..r.a.6tał dobrobyit Państwa i Iem ta.kiego klubu na -terem.ie Łodzi. 'IQrulb prze~--SYt.akony został wkrótce na Sbronniotwo Demas p:ra.c:ujących.
swojego !plfZemów.ie'lia mokratycz.ne, które w 1938 roiku w:p.rowadzJo
z.a;końcrenil\l
W
prokurator domagał się dla oskarżonych Do· C€illionego przez całą Łódź pion1era oświaity po~
lewsk.iego i Rozmanita - KARY SMTERCI, dln Gtępowej na sta110wisko raooegQ mias·ta.. I na
l Koziela długoletniego więzienia, dla Rom<Hi· ploou.m, i w kom!sjach Rady M~ejskiej dr Więc
czuka - dożywotniego wjęzienia, dla pozostn- kowsiki wiernie ik0«1tvmuowaił swoją d'Z'iałal
Springera, '<uchowskiego i Biedny~- no·ść szermierza walki o go>dn-0.ść !i praiwa człołych Iw.ie.ka, o <;prawiedl.iwość 5połecz.ną.
kiego - .kary więzfon;a.

- W.ysoki Sądzie! Auall:wjąc wy.ni'ki kil· na,ns:jery leżało udzielenie kredytów L)o1Je·.vku,dni9wego przewodu sądoiwągo, prag.nę na s.k.iemu.
Do 'lej trój.ki pr.okurQ.tor zaliczył .również
wst~pie omówić sytuację gos.po<iarczą, :na '.le
k.t&ej o,Sll;,arżeni rozpoczęli s•woją pnes.tępczą R02mani.ta. Rozm.a.nit n.i~ dlatego zaczął pra·
cować w fobry;ce, by przyczynić się do odbu·
dEi.;Uelność.
Po wyzw<:lleini.u l!laród Jl.Ol.ski przys.tą,pil 90 \}owy go~')darstwa m odowego, al.e dla.tego,
o.d.budowy Po-ls.k:i Ludowej, ziemia sta.l:a "$:ę '4e, jego ~d<l!lliem, sytuacja nie była wyjq.śn:oW'ła&n.ością cb.ło.pów, robotn:k;y - wla.ścicie!la- na i chciaI o•n czuwać nad fabryką, okitórą stwo
1Di fabryk, kaidy uczciwy; P0>lak miat i ma m')-1 rz)"ł krw;ą i potem ro•bo1tnika. Wierzył w sforę,
zliwości p-racy w rozwoju sw9ich zdolności z ikotóreJ wyszedł, a nie wjerzył w .naszą klasę
i inicja.tyyy. Ta.ka Polska ~ m99la ~podo· robo4iiczą, ~óra produk\lje, buduje i ?rac·a~e
bać się .S,Pekula~·to!\D i byłym obs:Z:iJ!Iilliiil;om, k·tó- dla pod.niesienia dobroby1tu. Ro:ziman1t sabota·
rzy zawsze zoolJywali majątek drngą wyzysku wał planową pro<lukcję 9ań.&lw01wą, .iplainową
gospoda;r.kę, a s.a:bofowMlie ?la.n.u gospodal!"·
mas rpracujących.
Zair-Own9 Dole1ws.ki, j<ł'k i Rozmanit, pacho- cze.qo j~st ę,iibo.towa1J1iem państiwa.
~;iw;a,j<)r. ncislępn~e >Sprawę winy ciił<in·
dzą :z tego śwdow.isika k<i!pi!tai1istyc:zno - spek.u,Ja,nck.iego, Ivtórę do.&ta.l'C'l;a!-0 im wsipó.lilikó-:: ków 1<.oim;s 1i s7..acu.nkowe·i FTOPZO -. Bie·
1
w k,h. dz.ia:lal>nośd, 'Z.Illi,erzając:!j óo uniemQ:il :- dr.zv..ck.iego, Romańczuka. i Knchowskiego pm·
wie.o.i.a odbudo•wv, a tym samym wzro;;.tu do· lwra>tor podkireśJi.ł: - Sa:bota.iu do.puścić się
można naw.e t n\e bio;rą9• piem.iędzy, aJe drzialaro'\ryitu całego k.raju.
Nie jest .rzeczą WZY'PaQik.u, że natura!.lym jąc. na ~vko<lę Państwa. Rema:nenity poniemiecaprzymierzeńcem Dolewskiego stal się ·wacho- ki.e m;ały iść na odbudowę przemysłu pań·
stwowego, na inwestyc:je dla faibrytk na Zil'.!·
wiak i MJkołajczy}<. Droga dolewszczyzny to droga spekulacji i sabotążu, próba wnfosie- miach Odz}"Skamych. Kari.dy grosz s.kaadz.iony,
nia chaosu w byt państwowy, próba pu.ywró- a 'PI2e21Il<liCZ<»ny na Zi®iie Odzyiska.ne, jest c;.aWiemy ws·v/&ey, z jakim trudP..Jll
cen.ia stanu sprzed 1939 roku. Oblicze [)olew- boitażem.
jak
skiego i jego adher:en}ów obrazują takty. -- z.agospo<lC11rowa:liśmy Ziemie Od.zyskane,
Tutaj p.ro1k1U.r:ator omówił i schdlI'akteryzowal bardzo chcieli !;lćlllll je wydrzeć ikapi1<J!li.śoi ad<Z.iałai1ność glów,nego Qskarżonego, ~'it.eon1e mE1n'lkań&cv i a.ng:ielscy.
:przedstawiciela >Sfor ·bankowych jeKozieła ~ sµrzed wojny.
- Te dwie ipoikrewne du<.;Z.e - powiedział
ro7,poczęły działalność, k'.óra
prokwrator
miała na ceJ.u S'OaraJiiowanie pooz:ynań •oJ>ot·
ni•ków, którzy ch~ie),i u.ruchomić fabryki. Do·
lew·s:ki :roZJPOczyna od tęgo, że rza!Iąc:z.a .fa,lszywy dokument o swoim &ta;niP mająllkow~rn
Trwająca od kilku miesięcy w Łodzi i wo- \mierze d,z.ięki akcj kontrolnej Łódzkiej Dele-1 akcji oraz · ~a,ib;iższych zadaniach Łódzkiej
i u,zys.kuje kredyt z Banku Ha:0.<;Jloweqo, który iewództwi.e łódzkim
. . stabilJZacja cen na arty- gatury Kom. Spec. i czynnika społecznego. Kom. Sp~c. zwróciliśmy się z kilkoma py.
podpisuje ~u Ko.zie!. Ba·nk Ha:ndJoiwy, pJwo· k\lly pie!'ws.zej po•trzeby ~tąpiila w l'Z.nacmej
Celem zorientowania się w rozwoju tej laniami do z~r 'Przewodniczącego DeiL Kom.
pioo14d'Ze
inwe1S1toiwa.ć
by
łill!ly był do ·tego,
Spec. - tow. Bohdana.
w przemysł, w odbu<;Jowę kraju. K!o~ DoQe wCo umoWwiło tak szerokie przepcowadze•
s.k.ego i Koz.iela !!dar:uie 1pi€'niiądze, przP.maczonie akcji antyspekulacyjnej w 194'1 r.?"
r:.e dfo u-obotników, przeciwko roboitniik:om,
„ W pierwszym rzędzie - współptaca z
Do,lews.k:i .zace.yina rozbuoo•wę swoj<ego przed·
mieszkańcami Łodzi i województwa. Przykład
si-ębio.rs.twa od małego 5ikła<lnika w zrujnuwaw tym względzie dała klasa robotnicza nanym ;pokoju. Jego bogactwo r.ośn.ie na zysr,
211y
szego miasta przez zorganizowaną pomoc na
'kach, wyci&kanych z ludu pr.aicv, ,nabywa toczęści
uboż..s.zej
do
jedna)<.
się
l,!Stosimkowując
Piotr.kawie
w
Okręgowym
Przed Sądem
odcinku walki ze spekulacją ze strony Związ
war na drodze nielegatl.nei, zapeł.nJa swpje madobiega już obecnie do końca ciekawy i cha ludności. Z ,bogatymi wolał żyć w większej ków Zawodowych i partii politycznych. Od
ga.zyr;y, uzyskuje z Banku Hand)Qw.ego '"1? we
b<>haterem zgodzie, pQbierając od nich „należnv haracz"
raktei:y~yczny proces, głównym
kredyty i :zamra~a pa.pie;.
maja 1947 r. nawiązaliśmy trwały kontakt
Oskarżony prowadził wystawny tryb życia,
którego jesL p. naczelnik r-.go Urzędu Skarbo
z uczciwym odłamem kupiectwa, a wreszcie
Uczciwą ma•żę kupiecką 30 pr.o~t· pny weg w Piotrkowie _ Włady,slaw Glqpa.
za·
końcu
w
To
pien1ęQ.zmi.
z
~
licząc
nie
0
papierze ;i;abywanym w Centra)j Zbytu, )lWa.prowadziło go na lawę oskarżonych. Wpłyp.ęła z inteligencją pracującą. Tu trzeba podkreś
cala lawina skarg poszkodowanych podatni- lić udział naucyzcielstwa łódzkiego w akcjach
Zasadu.iciym tłem omawianego procesu żai z.a zbyt iQlp.łą. Chciał kuyić z.a 1-00 - sinz.ejuż s-kłwdy. s.ą n~pj,!życia, jak.ie popełniał os::-ar,żony, wy- ków. Glapa do winy się nie przyznaje, twier kontrolnych.
dać 2a 1000. ~iedy ro:zbudqwaj.
7.Wrócił się do Pa.ńsbwo•)Yej F~y)<.i w For<lo· korzystują<; §Woje służbowe stanowi6.k.o oraz dząc, iż padł „ofiarą mściwych ludzi", którzy
Dużą pomoc w walce ze spekulacją dała
oskarżenie,
niemu
n•ie, gdzie cjyrelkto•reillł b)"ł oska.rż.o,ny Rm.ma- łapówki, które pobierał Qd podatników przy ulkartowali przeci~ko
mszcząc się za „nieco rygorystyczną i zbyt nam ustawa z 2 czerwca 1947 r., która z jedni.t. Jest rzeczą clip.rakterystyic:zirią, że pierw· wymierzaniu im wymrnrów pod&tkQwych.
Charakterystyczne jest, że Glapa bral ła· gorliwą działalność służbową". Proces wzbudza nej strony nałożyła wyraźne i określone obo>Sza fabl'yik.a, do jakaej jedzie, to właśnie Forprzedsiębiorstwa
wiązki na prowadzących
i od biednych, i od bogatych, najostrzej w Piotrkowie zrozumiałe zajnteresowanie.
pówki
doJ:l. Dyrektor Fqrdonia - IQ siwy znajomy
handlowe, a z drugiej strony rozszerzyła kom
Dolewskiego, były nf.cjo11arius7 różnych przedpetencje Delegatury.
siębiorstw; Dolewski wiediieł, żg z nim bę
„Jąkje za.dania stawia. sobie Delegatura.
dzie mógł dokonywać rriac11inacjj na st~dę
na rok 1948.my?"
Państwa Polskiego. Robo.~11icy unichamia1i fa„Trudno, chociażby ze względu na d-Obro
IJ.ry:ki w często dę_:M<kh w,ą;ru.nka.c:h ma terla.1.
.
.
akcji, nakreślić te zadania szczegółowo. Jed.nych, w:erliząc, że praca kh wpływa na t?, aby
• ~ ..... „ ....
,• ~"
~--·~
npk główne wytyczne naszej pracy winny
]:>Qleoszyć ich· byt. Ten trwJ robotnika w For·
Rud,:ie Pa.bianickieJ
W PZPB
W PZPB Nr 4 czołowe m1eJsca na
do11;e kradł wspólnie z Dqlr:wskim Jłozmanit.
być znane ogółowi. Dążymy do ściślejszego
wśród tkaczek pra.i;ujących na a kros- 8 krosnach automat. uzyskały: Helena
jeszcze powiązania ze społeczeństwem łódz
Następnie ptok.UJrą.lor przec}fochi do dz!anach mdlepsze wynik.i osiągnęły: Irena Pront (15'7,1 proc.) i lfazimiera. Stępień
kim, przewidujemy powstanie nowych Fabła·r1ośu Dolews>kiego, jako wiceprzewodn.czą
Ziółkowska. (16'1,8 proc.) oraz Marta. Ma- (164 proc.).
Na „czwórkach" pierwsze
rycznych Komitetów do Walki z Drożyzną.
cego Zrzes:zenip. Kupców. W ciągu oół roku
jer (J..6,,5 proc.), Na. „szóstkach" uzy- miejsce zajęła Marta Głowacka {158
Dolewski o-taje się najwiQ'k.szym ku1pcem na
Akcja antyspekulacyjna nie ulegnie oołabie
ska.ty: Stanisława Baranowska (163,Z proc.), a drugie Irena Zygmunci.Jc (151
rynku papjer;lliczym w Polsce i z leJ.> tytułu
niu, przeciwnie - zapowiadamy jej wzmoproc.), a. Anna. Wróblewska (152,~ proc.). proc.).
!>I! zymuje W}"SDkie Sl~O\fisJl:o W z,·'!:esze'.liU.
żenie w 1948 roku.
I utaj nadu:iył zaufanip czfonków swojęgv
W PZPB Nr 1 w tkalni na „:?zóstktórzy
Chcę uprzedzić tych wszystkich,
W PZPB Nr 5 w przędzalni Cł &ironzeszen.ia. 40-tu kupców było czk>nkami le·
kacb" pierwsze miejsca uzyskał>·: Uele- ny) w,vróź:nily się Janina Pilarska. (194
chcieliby wykorzystać nową taryfę pocztowogo zrzeszel}ia, Centralp.y Za.rząd P.ru;mys!tJ
na Bogus (172.2 proc:.), Jłalina· Lipinska proc.) i Kazimiera Kalinowska 1153
kolej ową, jako pretekst do podwyżki cen.
Pap:emi<7P..(JO przydzielqł na róv.01ych ;Jrawarh
(167,6 proc.), Józefa Seweryniak (16'7,2 proc.), a w tkalni („czwórki") WladyslaNowe taryfy nie dotyczą przewozu artykułów
kazqemu kupcowi jednil czte1dzi~tą c~ęść pa·
proc.) oraz Anna Rams (162,9 proc.),
spożywczych i dlatego nie wpływają na ich
wa Milczarek (174;5 proc.), Maria Brzop.e·u, ipr7ez!,l[łCZonęgo dla inkj{lllywy pywatNa. „czwórkach oclznaczyły się: Wła zowska. (172,3 proc.) oraz Sta.Illilława
podrożenie.:
neJ. DoJewS!k.i winien był strzec sprnwied11dysława Woźniak 160,6 proc. a Józefa Górzyńska (171,1! proc.).
W 1947 roku, dzięki wykondilliu planu trzywego podziału, jednakże i tuta.j jego zyłka
Jóźwiak 150,9 proc.
letniego i szerokiej akcji antyspekulacyjnej
&pe~~u_Iancka ~agrał"!. i oszukiwał zrv~t:ZQllfGh
W PZPB Nr 7 wyróżniły się w prr.ęWe współzawodnictwie zespołoWYm
przestępczość na odcinku gospodarCEym zmakupcow. Połne•rał Jedną cz'tertlzies•lą :n swomistrz Engel (111,3 proc.) wYPrzediił Ki- dzalni (780 wrzecion) Maria Woźniak
lała w Łodzi z 70-ciu procent do dwudziestu
ją fLrmę i dla ka:idej i 7-miu spółek towa10(162,1
blera. (106,1 proc.), a Stolarz Zyinnunt (162,4 proc.) oraz I'ornelia Nowak
kilku. W 1948 r. zlikwidujemy i ten odsetek
wych, dla sklepów de·talic7Jlvch i S\Vo:ch sp:l·
(11'7,5 proc.) Stolarza Stefana (108,5 proc.). W tkalni („czwórki") uzyskał
szkodniczych wykroczeń.
le"'- f;kcyjnych. Odkupywał natychmiast t~iwar
Franciszek KopaC'z (168,3 proc.).
proc.).
Wywiad przeprowadził
z •twh spółek fikcyjnych i albo sprze1lawał
W PZPB Nr 8 w przędzalni (!)20
W przędzalni cienkiej wykonała Uro
z zy,;.kiem 8 ził na zeszycje ,ąlho magazynowdł
Bolesław Dziadosz
nisła.wa Switonlak swą normę w 180,3 wrzecion) wyróżniły się: Helena Stoleni w ten sposób podwyżsrzał na ryniku cenę toproc., a w przędzalni odpadkowej .Tó· werk (158 proc.) i Uelena Górecka (156
waru. Tak, jak kapitaJiści ;imerykańscy, nie
proc.). W tltaJni uzyskał (na sze~c·u
zef Wachecki w 162.5 proc.
mY'śląc Q głodzie mas mac jących, paJ.ą kawę
I żywność dla u.trzymanją wysokiej ::env na
,W PZPB Nr 2 w przędzalni l\a ł krosna.eh) ~az~mier:i: Beldowski, a a7 stycznia, we współzawodnictwie między.
rynkiu, D:>lewsld magazynował tow11r, podwyż
stronach wyróim.iły się: Genowefa Ka- nina. Marciniak („czwórki") 171 pror.
fabrycznym w przemyśle bawełnianym najlez2-;zy1ow,
S'.U~ w ten s.posób sztucznie ceny
W PZPB Nr 9 pierwsze miejsca ""
luźna (144,1 proc.), Genowefa Cichocka
psze wyniki osiągnęły PZPB Nr 3 wykonując
aby jaik najwięcej zedrzeć za ten towa.r o.J rc(143,6 1~roc.). ~ronislawa \~o.źnia.k (142,51 pr~ędzalni (3 strony) zdobyły: ~Veronil~a
plan dzienny w przędzalni średniej w 109,4
bci'n.ika. Dolewsiki pa.raljżuje również akcję
proc.) 1 Bl'On1Sława OleJmczak {141,7 ~Iilewska (158,3 proc.) 1 Jadwiga Wezproc., w przędzalni odpadkowej w 120 proc.,
:-ia rynek
rzuciło
P.aństwo
interwencyjną.
a w tkalni w 103 proc.
1noc.), a na trzech ;;tronach: Stanisfawa ,. niak (155,5 proc.) oraz Anna .Jeruzal
wiel1kie i1'1ści Zi;!szytów 1l<l niskiej cenie. DnNiestrata (143,1 proc.) oraz Genowefa (l40 proc.), W tł<alni (6 krosien) wykoNa drugim miejscu uplasowały się PZPB
lewski skupuje i -i:aillly]\'.a te zeszyty u sieh1e.
w Pabianicach.
; nał Stanislaw J{ubik swą normr, w 168,3
Ba.rtosik (140,9 l'roc.),
na sik.ładzie.
W tkalni na .,s7.óstkach" uzyslmł Bro pi:oc.
N&S>tęp.nie prokurator omawia dz.:1la:ność
Pierwszeństwo
Przemysł wełniany
"". PZPB Nr 14 wyróżniły się: t'.nnl~ław Ciuła 128 proc. <!. Helena Plach- j
na tle Komi>Sji „Fiopzo". Wyko.rzys:ał swoję
na. Swiątkiewicz, Antonina Szubert, Stata („nwórki") 158,9 proc.
We współzawodnictwie wśród tkaczy prapi.eniądz.e zarobione, na splf'.edażv, po wygów PZPB Nr 17:
w PZPB Nr 3 pierwsze miejsca w nisława. Urbańslta,
cujących na dwóch krn.mach kortowych w
rowanych cenach i tY}mi pieniędzmi s.kornrntkalni zdobyły: Maria Pachulska (6 kro- Józefa Rózga i Józef Oficz.
PZPW Nr a najlepsze wyniki uzyskali: i:lerpował U'rzędników pańs.twowych i S>półdziel
czycłl.
W PZPB w Pabianicach od:maczvłv
sien - 169 proc.) i Maria Grzelak (4
nard Wajngertner (160 proc.) Tadeusz Korsię: Antonina Wołoszciyk (147,8 pr~c.).
\ĄJ dalszy•m dągu swe.go przemówieni,a pro
lrrosna - 180 proc.).
Iiński (159,5 proc.), Stefan Andrzejczak (159
kurator przechodzi do kontaktów Doleiws.kieuo
We wspób:awodnictwie zespofowym Zofia Krzemińska (145,7 proc.) i Alfrcproc.) i Stanisław Łukasiak (157,6 proc.).
Dolews}ti rozumiał, że
z Milcołajczykiem. wyprzedził salowy l\'Iamrot (119 llroc.) da Latuszkiewicz, a w PZPB w Zgierzu:
W PZPW Nr 1 P.ierwsze miejsca zajęły:
będzie miał większe możliwości spekulacyjne,
Szelesta (110,2 proc.), a Buclmer (ll:ł Maria Podrardzińska, Antonina Nowak
Alfreda Ciszem>ka (147,g proc.) oraz Jr,e.n.a Kax
gdy Mikołajczyk zwycięży w wybornch i dlrzbowska (143,7 proc.).
Zofia Dudek.
proc.) Bociana. (110,7 proc.).
.
tego finansowal go.
W PZPW Nr 3 uzyskała Leokadia Bilska
Przechodząc następnie d-0 winy oskari:one·
(l51,4 proc.). Drugie miejsce zaiął Stefan
go Ko.ziela.. Prnkuratoir 6bwierdza, że wil.na je-·-·~wl'lki f149 proc.)
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I tu dopiero w zestawieniu z faktami
odmalowuje właściwy obraz zarówno,
samego Glapy, jak i obecnego procesu.
Gdy Glapa z patosem, pełnym senty-mentu głosem wspomina o „wyróżnie
niach" i „nagrodach", które mialy go
rzekomo spotkać, jako „wzorowego u·
rzędnika" dostrzegamy na twarzach
siedzącej na sali publiczności, szczere,
pełne ironii uśmiechy. Tak samo publiczność
się
uśmiecha,
gdy obrona,
pragnąc. dowieść „niepoczytalności" oskarżonego, usiłuje stworzyć dookoła
Glapy, atmosferę depresji moralnej.
Na sali siedzą „szarzy ludzie", ci ludzie, którzy z własnego, smutnego doświadczenia dobrze wiedzą, jak w prak
tyce wyglądały objawy „moralnej depresji" oraz „służbowe zalety" Glapy,

bezwzględnie i ostro kazal płacić,
zm.uszal setkami sposobów do skladlł•
nia sobie „haraczu", zręcznie ukrywa·
jąc się za parawanem Skarbu Pań
stwa„.
Ani z chłopem lub robotnikiem, a

gdy

tym bardziej z inteligentem pracują
cym, poprostu z uczciwym obywateIem i człowiekiem - prawdziwe, wyła
niające się w trakcie procesu
oblicze
Glapy nie ma nic wspólnego. Jest to ty
powy przedstawiciel, niekrępującej się
w środkach, pozbawionej wszelkich
skrupułów społecznych i moralnych klasy „karierowiczów" życiowych. Ta
klasa - to nadbudówka do kół drapieżników

burżuazyjnych

w

większym

i Jllniejszym stylu. Przedstawiciele tej

„klasy" nie mają i nie mogą mieć nic
wspólnego z inteligeńtem, .chłopem i ro
botnikiem, budującym Nową Polskę

Oskarżony

Glapa

przeprowadzać porównania między

jec:x

nym procesem a drugim. Tam - na ła
wie oskarżonych siedzą rekiny przemy
słowe, jawnie powiązane ze zwalczają
cym własny naród i kraj „podzie·
miem". Tu, w Piotrkowie, przed sądem
znajduje się drobna „płotka'' w porównaniu z łódzkimi przestępcami. Samo
tło tych procesów jest różne. Ale mniej
si „pomocnicy" Polewskiego, z pomocą których ten „as" operował w skali
krajowej, ręka w rękę z „podziemiem",
- ci „pomocnicy" rekrutowali się z ludzi, którzy, podobnie do Glapy, „speł
niali swoje czynności urzędowe". I tam
i tu, były „prezenty", . „upominki", a
przede wszystkim, pieniądze... I tu,
i tam z ust oskarżonych padają formuł
ki w rodzaju: „nie .wiedziałem", „pad·

Demokratyczną.
W Łodzi obecnie się toczy przed Są
dem Wojskowym głośny proces Dolewskiego - S-ki. Oczywiście, nie można łem ofiarą".
Glapa, dzieląc świat na tych, którzy
~...,..
~~
.._...~
mu płacili i tych którzy odmawiali ha·
raczu, zmuszając ludzi. do bezwzglę<l
nego „płacenia" do swojej kieszeni, należy duchowo do kategorii najgorszych
szkodników społecznych.

.....

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

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

roślin

NOUJe qatu-n ki
Wielki reformator przyrody, rosyjski selekcjonista Iwan Miczurin rozpoczął swą działalność w końcu ubiegłego wieku, w maleńkim miasteczku Kozłowie pod Moskwą. Niewielka działka ziemi - oto było wszystko,
czym dysponował uczony dla swych słynny(!h
w całym świecie doświadczeń. Dopiero przy
władzy radzieckiej mógł Miczurin szeroko roz

&I

- 5 lat pozbawienia praw i ·konfiskata

Charakterystycznym jest sposób zaKina
chowania się Glapy podczas rozprawy,
tc!NO „BAŁTYK" (Piotrków) wyświetla film a - zwłaszcza, podczas badania świfl.dprodukcji ·amerykań~ldej p.t: ~Konwój"
ków. Stoi prawie przegięty w pół, naKAMIŃSK Kino objazdowe - .,Romans pa- chylony nad trzymanym w ręku plijaca·•. Film produkcji francUJkiej.
kiem papierów. Są to prawdopodobnie
„szpargaly"
oskarżonego,
BEŁCP-ATóW Kino objazdowe - „Ona osobiste
broni Ojczyzny" - film produkcji radzie- źródło, z któr~go płyną niekończącym
się strumieniem
niezliczone pytania...
ckiej.
Obfitość pytań pod adresem świadków łączy się z morzem, czasem nie
mających żadnego zw·iązku z „sednem
W ainiejsze telefonv
sprawy, słów" ... Glapa odznacza się me
10-49 Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
pospolitą wprost gadatliwością. Nie da
13-14 Powiatowa Komenda MO.
je często poprostu przyjść do słowa
to-41 Miejski KomisariatMO.
własnej
obronie. Ale ta powódź słów,
10-72 Straż pożarna
kalejdoskop służalczych uśmieszków i
11-13 Ubezpiec.zalnia Społeczna,
uniżona słodycz tonu posiada zupełm1::
10-70 Szpital św. Trójcy
jasny i określony cel.
Pogotowie lekarskie: nocne telefony:
Na tym tle ma się odmalować i u11-13 od 21 - 7 rano. W niedz~lę i święta
trwalić w umyśle sędziów postać „pra...
dyżur dzienny w szpitalu św. Trójcy.
wego", nieco może zbyt rygorystycznego służbisty „uczciwego" człowieka, uu
brego kolegi nieszczęśliwej „ofiary"
Redakcja 1 administracja „Głosu Piotrkowskie
zbiegu
okoliczności i zemsty mściwych
go" Piotrków Trybunals::d, ul. Słowackiego
ludzi. To jest zasadnicza linia obrony
Nr 26.
Konto czekowe redakcji „Głosu Piotrkowskie- samego oskarżonego. Mówi on o swogo'': Komunalna Kasa Oszczędności w Piotr ich „plusach" służbisty. Zręcznie podkowie Nr 425.
suwa myśl niektórym świadkom obrDAdministracja czynna od godz. 8 do godz. 16. ny o „wyróżnieniach" i „względach",
w soboty od godziny 8 do 13.
którymi rzekomo się cieszył u swoich
przełożonych, ba nawet wspomina zlek
• • • • • • • • • • • • u • • • \ k a o '?nagrodach", które jakoby mialy
czy tez mogły go spotkać. A jednocze~I
śnie, starannie · drogą misternego ze1.i-.A- _J .... ! stawienia urywanych, niemal przemomrJ!·U•twaift=>ra aJI1Cl.TlUIWJKll c~ „wyciąganych" od niektórych świad
6Hd·Mi"" •=i·H'*:ii**"'·Z>1 4·fi!BSmm kow drobnych szczegółów
usiłuje
spreparować na poczekaniu nowe, nieznane tym, którzy musieli z nim urzędowo mieć do czynienia, oblicze Glapy.
Oblicze pełne „uczciwości", „oddania
ludzi~m", „uczynnego" i „poczciwego"
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PIOTRKOWSKI

Radzieckin1

Miczurin wyhodował wiele odpornych
na zimno gatunków, dających obfite zbiory
owoców 0 wspaniałym smaku.
Po śmierci Miczurina pracę jego kontynuuje centralne laboratorium genetyczne. Laboratorium opracowało bogaty asortyment kul
tur owocowych i jagodowych dla sadów w pasie środkowym i północnym W sadach tych
hoduje się dziesiątki tysięcy sadzonek, hybrydowych gatunków miczurinowskich i wypro-

-północy,

czalna przekształciła się w bogato WYiJOSażo
ne genetyczne laboratorium,. a miasto Kozłow
przemianowano i znane ono jest całemu świa
tu jako ośrodek naukowej uprawy roślin miasto Miczurińsk. W Miczurińsku stw•)rzono instytuty naukowo-badawcze hodowli jarzyn oraz owoców.
Nie można wyczekiwać dairów od przy1rody na
Od 1 stycznia r. ub. do 30 września r. ub.
leży samemu aktywnie wtrącać się do życia Wydział Ziemiopłodów przy Paustwotn•j
Centrali Handlowej dokonał obrotu produkroślin zmuszać przyrodę do podporządkowania t.am1 rolnymi na łączną sumę okofo 1,'I rn.isię człowiekowi - taka jest zasadnicza :nyśl, lwrda zl.
którą kierował się w swej pracy Miczurin.
Czynne od 1 października r. ub. Centra\ .
ne Biuro Zakupów i Sprzedaży Pr:>dukl.6w
Stworzył on około 30 nowych gatunków ro-· Rolnych w czasie od 1 października do 31
ślin, przekształcając dzikie rośliny w szlachetne odmiany owoców i jarzyn. Przy pomocy skrzyżowania roślin południowYch z po- ,
krewnymi dzikimi, uodpornionymi roślinami

wadza

nowe gatunki, odznaczające się wy
soką odpornością na zimno, urodzajnością, dobrym smakiem i szybkim okresem dojrzewania Pracownicy naukowi laboratorium badają zachowanie się miczurińskich gatunków
w różnych strefach Związku Radzieckiego,
mając na celu dalsze ich udoskonalenie. Centralne laboratorium genetyczne codziennie ~ci
śle współpracuje z kołchozami i radzieckimi
owocowo-jarzynowymi eksperymentatorami.
się

ziemiopłodami ·

Wz ost obrotów

grudnia 47 r. dokonało obrotów ziemiopłodarni na sumę okolo 2 i pól miliarda zl. Należy zaznaczyć znaczny wzrost obrotów
Centralnego Biura, które w mies. grudniu
wyniosły ok. pięciokrotnie więcej niż w październiku r. ub.
Plan na rok 1948 przewiduje dalszy
wzrost obrotów.

I

czytaj cie »Głos Piotrkowski«
I
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Jest jeszcze jeden moment w procesie Glapy. Moment zakulisowy, o ktorym słusznie się nie mówi w ramach
procesu, bo nie ma on istotnego znaczenia dla ustalenia prawdy brał,
c~y nie brał, kradł i wymuszał,
czy
me.„
Za kulisami procesu, pod osłoną bar·
?24,~j prywatnych szczegółów, natury
sc1sle prywatnej --Tozgrywał się osob
liwy film życiowy, pełen brudów z kategorii typowych filmów w bulwaroworomansowym stylu. Gdy Glapa mówi
o „mściwych ludziach", którzy rzekomo zaprowadzili go na ławę oskarżo
nych, - ma prawdopodobnie na myśli ~łaśnie ów przykry, drastyczl'l.y sce
narmsz, którego, poniekąd, jest jed·
nym z głównych „ bohaterów".
W obecnym procesie chodzi nie o to,
co mogło w tym lub w innym stopniu
być jedynie tylko drobnym pr~yczyn
kiem do całości postępowania Glapy.
Chodzi o coś ważniejszego: ·chodzi o
f!"°~alną, istot~ą .wartość

tego, lcto żyl
uzywal ~a. pieniądze, wymuszone na
przedstawicielach spoleczeiistwa.

i

*

•

* Sądowego prokuPo zamkn~ęciu przewodu
rator G~wl~owski wygł.osił dwugodzinną moządaJąc na zakonczenie surowego ~Y·

Iw: -

nuaru kary dla Glapy.

Mecenas Walosiński, obrońca oskarżonego
prosił o uniewinnienie. Oskarżony Glapa
w ostatnim słowie prosił sąd również o uniewinnienie.

-

Wczoraj nad wieczorem sąd wydał WY.t..~
mocą którego Władysław Glapa za eało·
kształt swej przestępczej działalności ~ ltazany
został na dwanaście lat więzienia, utratę praw
obywatelskich i honorowych na lat pięć oraz
na konfiskatę całego mienia.
-
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~ior~c j~dnak pod uwagę przeżycia Glapy

ślady

na

śniegu.

Koń?

,_

I

Nie, to ten
"~

~.q

brzdąc!

~ mem1eckim obozie koncentracyjnym· tudzież
Jego dotychczasową nlekaralno&ć ·sąd na mocy amnestii zmniejszył mu karę DO SIED!\UU
LAT WIĘZIENIA.

Wrdawca: Woj. Komitet PPR w todti, Komitet Redakayjoy. Red. I Adm Lód'ź. Piotrkowska 86, Telefony: Re<J;ikt.or Nac-zelr:ey 216-14. Sekretariat
254 • 21. Re.dake Ja nocna 172. 3f,
Dział 02łosuń: Pi•trkowska 55, tel 111-50. I<onto PI\O Vll-1505. Zakł. Eiraf. RSW „Pra!a" AdmhwstrHja · nie przyjmuje edpowlEldzW oośei
za lenni•nowy clruk oglosze6.

„

'N"r. 11

Z

żqcia

GtOS

Partii

Str..\:}-

Ze sportu

uchwycił fotore orter
nie
Czego
Ló z
M•gawki .z meczu

UWAG.,_ SŁUCHACZE MARKSIS'.fOW8KIEGO KURSU DLA NAUCZYCIELI!
Dziś punktualnie o god7.. 9-ej rano w lokalu świetlicy ł,K. przy ul. Sienkiewicza. 4Ca
odb~dzie się wykład tow. prof. Szaffa n.t.
„Roswój socjalizmu od utopii do nauki". Obecność wszystkich słuchaczy obowiukowa.
·
Towarzysze z PPS mile widziani.

,

pływackiego Praga -

vVczotraj ziryJ,owałem się od ~amego ra.na. niespodzianek lepiej unikać. Bo to z pUcbl ' r.7.·

ZEBR, NIA KOL PPR.
z_ C_Yk:lu ztlj1?.ć r9'bionych na me::z.u plywac- :nością nigdy n:c nie wiadomo. Fręd•ko ta~ci
W dniu dzisiejszym odb«:tlą się zeb;„.mi& k!m Praga - J:.ócr.: wyszły naszemu re.po•rte- ro~ryrwka mogłaby się jej sprzykrzyć„.
W SZATNI FUTRA J HUCKLE„.
kół w następujących fabrykach i instytucja.eh: rowi ly•Lko„. dwa, z któ.rych jedno uwiec?:.niaSzatnia YMCA przypominała lokal dandn·
iące końce. dolnych kończy111 K·rećmy wye.ta·
WIDZEW
iący<:h z wo-Jy pc.dFa•;; wykon.ane,gn któr-e:go,5 gowy. Dużo pań i panów. Ranow.ie częsi.o za·
gdoz. 10-ej huta Ge-ha.
-tam =~ rzędu :.:;o•hln .aibso.!t;.t.nie nie nadawało ~ięci na o.;;tatni g.uzik w ga.r>nJturacl1 nawe•t
GóRNA
drug:e ba•rdzo zre3ztą wi.zyLorwych, panie w zwyk·iym Gwvm bugac·
-się do rnproduh.cji Dziś odbęda. się zebrania kół 1ereno"'ych miłe, grupl•ę pływacz~k C?:-ecskich i wanzaw- twic _ , wdzięku i dobrego '9maku.
0 ~· 1·r„_
· ~taje się sport~an eksluzywc zy p Iywan1e
oczv·ma.
prge.d
c·,·
Olel'hów, Wiskitno, Jt:drzejów, Młynek i Dę-, ;k<a-łódz-kich, n1•,;ą
•
~
- •
w 1·t ~·1~
~
Ale to -s:x:.nowcrn ia mało, aby niE' wziąć pió· nym? Do pe.wnego stopnia może ~dk. Ale to
bowa.
. ~-a do n:;ki i nie uzu.pelnić wyiwie:fon)•Coh kia· w niczym nie zagraża idei uma;:owienia spor·
FABRYCZNA - PZPB Nr 1
tu, jeżeli zapewnimy doń. do-st~o wszy..stl.;.!m,
lek fiłmu pir.anym słow:om.
O godz. 15-ej w:vkoltczalnia kolo III.

°'

BAŁUTY

W Zw~alk~ch

Zawodowvcii·.

_,_

_______________________

ZEBRANIE
Zw. Zaw. Oddział 2-gi Dziew.-Po1iczoszni·
tzy, zawiadamia, że w dniu 13. t rb o gocltz.
15 w świetlicy Oddziału przy ul. Kiliń,;kieg-o
145 odbędzie się zebranie Fr~ew0dniczących
i Sekretarzy Rad Zakładowych.
;5prawczd'1.· 1·
Porządek dzienny obejmuje:
nie z Plenum KC7Z, Sprawy organi«scyjne.
oboObecność
Dyskusję i w·olne wnio:ki.
,.
.
,
wiązkowa.

wali więc pnnnć s:~ pr •:oz k-o-rdon -do diu·
qi~-0 WP.~·;-:::a, k'órYm h<wo można by•:o -prze·
dcis>lat': ~:ę do V{n~tr:?. Z cli.wiolą jednak prze·
do:stan:.a >S'ę z.a koh''.<P. 11,;P.k<.zość kb.dla sie
~lz..:•:.;'i:.m,. quhi;3 kao;1:::-· ' '.rilrn!-irv z nc.5ów:
ż~. 2" · '-;·"! cło kasy leżalv
Oka..ia 1. 0 s'~.
~
1 .
.l
.;;,..i·~t·
...'- 1.-.:. ~ pni:- u„~~':la,. n _./:J·~ V{\rkręc2~0 sobie
· I 1 1·
ncrr p
' ..·. 1r:;_, '"'O i_:on'' .-,cl , _,od rn•convch pnd
·
„
11
-~g~ w. ;10\Wl~ .~.e .św:c.:::'l.a pu·E·t~ ~mi. O kolo
1
o;:o_o s,l,!?: ?;: o aw'e gad.ziny w mił;i n:.•
·
r,i:J.;:ferze.i .T=an<.k na przy>c'oM: lr>!J'.l rc:Jra_iu
.
.........,_.,.„ ---- - --~- .,.......,. --··---

i

Z!lBRAME
Tcrvt. i Użvt.
Zarząd Zw. Zaw. Prac. Sam.
Publ. w Polsce - Odjz:ał w ŁodŻi zci.w>dd·
mia że zebranie p1a"C'wni:..ów V.'ydzbłu. Kultury i Sztuki odbędzie się w dni 1 14 stycznia
br. o qodzinie 15,30 '·" lokalu własnym przy
ui. Wólczańskiej Nt 5

1
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_„~-„--~!!: I I'!-~.!!!!...":..~

Ko łl1. )·u· n'k·at· Kap·11ana
·

'lf·

, Na Z.!Wcdv mi~dzyo:,-Ę;iowe

na.;:>ę,11tj~: i eh ta'Wcdni•k óv.:

• •

"

li

P ' Ót"-0•W2J

~r2dn!0j
o~:.c:ęż:.;.ie1j

ciężkie.i

Na idWOdv miedzvo·krtgJWC
·
i'!-~ :h z,awoclńi kó,;: · -

':Var;z:iwa w dnrn '.23.1.48

1

K;..mińsk:i (!:.KS) rez. Bf.'dnar~ (Tę<--,.a)
C?:arnec' i (Zryw), rnz. Sta;.i:i.k (ŁKS)
iViazur (Tę,o:a), r:z Nowicki (vVima)
K1Żrn~crczak fZ1ednocz.) 1 rez. Gf'·m·n (TĘcza)
Ole-'Dh.; IŁKS), retZ. Szeiaoiń;!,:i IZj::dnoc?O·llC)
Tnę;ows.ki (Tąrza), re.z. P1rnr.sk 1 (LKS)
lfrzędowicz (Vidoria), rez, Żyl:s ft.KS)
N'ewadzit (ŁKS), rez. Jaf;kóła (Tęcą..a)

ko9uci2j
pir)rl{owej
lekkie i
pćJErednic i
Srednit:J
półciężkiej
dężkicj

G:rnc;:.rka Józef;i.

!

Na1kladam oh:iwi<"-:ek \]no•lno1"'1rni:i w~.JI 'ldWnnn'l{ów na kbrow.ników po.s,zcze'.)óln~·rh
~<.·'.:ri:; za\Jodn:-c:y \~in.ni poei~d:ić: czy.s'ie banda·~e, buciki. &karpetki, oraz ksiąi.ztzk1 zawad·
·
nicze'.
Wo1a próbna odbdz;ic s:e w dniu 16 hm o godz. 17-tei w IGkalu LOZB w dragim t:!or·
m:nie 2il ' bm. o' godz.· 11-t?j ~v lokalu ŁOZB
Za zgo.dność:
Kapit~.n Soor:.owv LOZB

i

(-} Sieracr.ewskl Si'!r.; 1'z,v

·-·

2

m~-s.t1z obiektywu {J?cwł w pe1~n?j chwili ·-o~
w1lgo•nego na„. Jy~:me, Przcc1agnąt pn ·~ eo)
re;! ą i W)CZUL obcą ślinę.
- Nc1 dzir.laj nam "y-sla1n:z · - powł,~c:tr111
z oł;mpij~!.;.i.m -s.poikojem, a n11 u.spr,iwiedli•w1e·
obie kl v w mi się 7.i:t.poci t„.
nic dodą~ DELFiN W SPÓD"1lCY ...
Przvjrmnie byb p;itP:ci:, hl;. plyW$lV C'.-1:;>57ki, a zwlaszr:za d'.lskona,lc1 Pra•sHo•/;;, -.>"ct\ 'cl
nie ustępująca wzro·st·e.m mP.~cz·~ znam Czcszkfl
po•>'.adaln dos:-:o-nal'O r.-.1·w'oly. ~~wy·1ni rl'uqimi
nog3mi od·bijda -slr, od brie.gu base1;iu z lJ1\ą
,;;prqży•stości~, że od r«rn niema;\ r~'.;1ii ··1-·11a
o~.:olo 10 m:;cri>w U!"t:v;;qi nad na:<1.vmi 'lf!.·
worlPicr·„arni, które' obok ·n:ej ·wyglącldv 1R'"
dticcL o CZ"i·m mogą ~~ę C1vt~ln~cv pt„t~„~c.n.af,
n:i 1djc:<::iu ąbrik
Gdvbv C:!.e57ki ni·e no;iiv 7dln;dsl ,u.- e"<:''' „ ;:.·;:ióni, możnn hv Prasi.Jo„·ą HdZWaĆ' del·
finem w !'pódi1·<"Y„.I SKOKI w r-.:oe: 'EJ KOSZU U
Poz1 rirogramem odbyły ,-;ię i·Z"Pr~? sh.oki'
humor-1-:t"c::nr i mr:cz piłki ,.;odnej. ·.11: .;;ko·
kach· brało 11dz:a·l chvócl1 Cz~chów: :1rr~ma 1
Boubnik NajwięS:sze braw:1 z:bhvli C:z::s1 w
kc~zu „Na,uczvc:21 i jc3:i uc'eń". w którvm
Krćma «ffs!ąp"t v" d~,..,1-;l;'~j, n-X'1ej J,:i;zuli,
~1ożyczo11ej podobno na„. widowni.
ORGANIZACJA DOBRA
'a a~·oń::zen•e organi.zaćja. B' la
ziomie. Tnform:icja publiczności dobra,
nJe przeszarżnwa.ny, co C?~lo 1xhrza
lnnych zawc<la-c-h.
t\ r )

..................„ „ „ „ „ „ _....________......................,,......,.~....---------.........._.,....,..,..~.........--.....,....--
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Woźniakiewicz
Ne

~est .WY:~ luczone, że

W powndz1 b1i::ż~.c •cii . w•1„1)arlków
'
~·iraw mnie.), czv wie.. ·
~/ ·
"
r;ej aktualnych O•piHia
~- ~
spJJirtowa ·LOdl.J Z<l'pom
r~~' . ~'> . ~.
nia1a o Wo:Gnia'.,ie·w1·
\..:_, -......;~
· 1 ':: \ • czu. Nc·twisko m•s.:e·
~!J:l d.H:~on1lego bo:<sera powróciło dopie'="~:
( ~ (
ro n'1 us la wielu zw'>)
_l_ _ / ; i ~ ) lenników boksu, gdy
'(
)~ jed:m z ostatnich nu·
!_~- ~
„Przeglądu
merów
_/
(Sl)c·rt-0wego" przynió'l
\
~
no'-~.tkę 0 memoria!G
~"de
Woźniakiewicza
- ,..I. \
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RABANKA ZAMIAST TŁUSZCZU
Rejonowa Centrala Aprowiza:::yj:;ia w Lodzi
podaje do wiadomści, że wydawać b~dzie na
wieprzową. wzam.ian
Zakłady Pracy rabanki:
tłuszczu na karły żywnościowe :ICA z m-ca
stycznia 1948 roku dla kat. „M'' RCA po 0,3j
kg na odcinek Nr t9; dla kat. „C" RCA po
I
0,35 kg na odc.inek Nr 19.
będzi.e od rt.nia 12' ·
wydawana
Rąbanka
styania do 28 stvcznla 1948 r. · O 1łala i ,;!hrlanie oc!cinków obowi~1t!je tak ;·amo, jak w
'!_!liesi)!CU grudniu 1947 r.
REJESTRACJA K<\Rl N,.\ MIĘSO

Do rejestrnrji prze:znacznnv iest kupon IT.
wymienionych wyżei kart Kupon ten sklepy
rejestrujace winny wyciąć i nakleić po 100
szlu~ na arkuszu.
OSWlETLENJE GAZEM

~

Jł

Ka-rgLer (Z.ject-nocrnnn) rez .\daniu; {Ca.ncordia)
J3rz;ózka (Co~1:orrl'a) ?"'.Z. <;:a:ciak (LKS)
1\13.rcinkow·;;ki f~.K:i), ru l\.JdW'f (Tęce?a.)
Bonikows;;i (tKS}, L''· r;n•m;n (Tęcza)
Sz<::za.piń.31ki {ZiednoCTon?.), rsz. Ole-jnlk "·-o;)
Pi-s::onoki {ŁKS}. rPZ. Trzęmwski (Tę:::za)
UEę:io•:1:~.z (V;ctori&). rez. Zyl.·s (ŁKS)
Ste::: (Ccq::o~rl'a) rez . .Jas;•ól.i (Tęcza).

T)t~t.~.r:0dn'2j

"

REJESTRACJA
Polskiego Zwhzku h; \V<:).·
Hitlerows".;;.kh Wię.zi?i1 . i
ntów Politycznych
w Łodzi niniejObozów Koncentracyjnych
szym ·komunikuje. że od dnia 12 stvczaia do
20 bm. odbywać _się be.dzie reJestrac_ia wszys
tkich naszych członków bezrobotnych
Sekretariat. Koła w
Zgłoszeni11. przyjmuj'e
godzinach od 10-13 i od 15-18-ej w lokaju
Związku ul. Ja:·acza Nr 3.

RCA

-

iekk.'.zj

,

Zarząd Koła

w· d-Lodti. - Wydział Aprod
_,
dMiejski
··
· zafl<lcrl
1\'1zac;1 po ajc uo w1a omrisci. że w -cz;o.;i.e o
dnia 12 dn · 17 bm. w s·!.qe-pa-::h ,z~.hiczych.
włączonych do miei~kiej sieci ·ozdzielcn:i,
otlbyv'aĆ się b~dzie rejestracja '-art żywnościowych z rn--a slyc.rnia rb. Kat. r. JR. D .),
LR D 7, IR D 12, „M'' ([Vlacien'vńska) oraz „c·
celem , uzv;,kania
(dla ciężk.o pracllJacych)

Poz,na11

Snortow.e·o Nr• 4Ib:e~jwi~~i d~~:r;~:~~;t ~~~~t „~~~~~~~
00

r
Lódł; '~ Pozr.aniu w ctn.!.n 18.1.4.3 r. wyzn<'.c.zarn

w wad::e mthtei ·
· kog;;c·iej
·

UWAGA BUDOWLANI!
W dJ,liu 13 stycinia 1948 r. V'{ sali CenJ:ralr1ej Świetli~y Związku Zawodowego _Robotni·
ków i Pracowni'~ów Przemysłu Budowla1H!!:JO,
Cera.m'cznego i Poktewnych Zawodów w I..odzi, ul. Nawrot 23 0 qc•dzinie 16-ej od.będzie
Zakładowvcb. i
się zebranie robotników. Rad
.
.
Delegatów.
Ze względu_ na ważno6ć sprąwy stawienni·
·
ctwo obowiązkowe. . ,

przydziału mięsa świeżego (rąbanki).
Komunikat powyższy nie dotyczy kart

r

P.rzez_ oopc•wiedn'.e ceny bH.etów. Wy<laje nam
iednak ala lud!i pra:::y ceny b;Jetó ,.,,
n.a cieka:wsze 'Zawcdv. >Sa. E>lanowcro 'Za ·wysokie. I to nie tyl•ko na plywa.ckie „ Dy ni9
wa1rlo bylo.iJy Im-szlem ulg dla śwlil.•ta pracy
o.odnieść cenę hiletów norma.J.ny·ch (czytc1'J dla
p.rywatnej i·n'cjatywy).
„BON·TON'" OBOWIAZUJE.„
\>Vi.zy,ta pływaków c7askid; ]Xl.zc1;;tawila w I
Ło.dz1 mile wra-iznie. Objawów Ćoraz barchhi I
po.1;;.1.o-c:zeskiei !
prn'aźni
zacióniając:ej „;ę
mie•Eśmy wide n.i pływalni YMCA. p; 0 rw·s 7 2.j
w-.,~
fraternizacji rlokcmsli k;2row'1'.cv dru:lv!!
.
1 .~1~rJt11 ~1HHl0 ,,..,„ 1~D t„C)t~P. l n.i C[i·.·-·r )1.• '). t . ~ś
.
.
.-.
mi~·nlajc;:; n1i~d.„„ ~o.bą brc-te.r:J-ki .po•całun:;<,
n: -·'Nt:~i w\_·że1· ;dtis,_ iiko"ń<~a.ł h:,c·~l C1.e{.ha ud
··
pozn'ej w nprz~imo~ci przefria,ali sie„. !':eLlz:o·
J·t'c.JO rod.i~ó-·:.
·
\~ie pod::: 7 as .;;i.-•J\-ów z lrR•muornv. Dwóch Cle TAJEMNICA ZAPOCONEGO OBIEKT '.{\VU
w·i.dow"i n.i>z
-1
.
.
D .
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osiedle Montwilła·Mire:'dego ośw:etlen!em ga
zowym W 1947 roku g«:zownia miała w· "'lanie
oświetlenie ul, RZQ°OW?iticj. co zostało u;,ku·
tecznione w dniu 24 grudnia.
NOWE UDOGODNIENIA DLA RENCISTÓ\V
Nie chcąc obarczać dodatko\·rvmi kosztami
obywateli otrzymując. vch renty, Za:kład Ube~
p1e::.zeń Społecznych wydał nowe "Oz'.)orząc:!zeurzajy
'-tórcgci
nl·e, na pod•tawi·e
„ pocztowe
"
"
nie hęda pohierały opłat od ren ~istów przy
•
wręczaniu im prze!, „,ow rent.
Od stvcznia. l9•l3 roku kcszt przesyłek , pokrywać będzie ZUS
SUŁ\VENC.IA DLA porSKIFGO T·\VA
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Kr·~eptowski, Ciaptak-Gąsienica;

Czytajcie .. Głos Robotniczy"

