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Ofensywa Markosa.trwa
Wojska demokratyczne

wzięły

szturmem szereg miasl nad
zalokq Koryntu. Sofulis roku:.- e z Turcjq o pomoc wojskowq
RZYM, P<\P. Radiostacja Wo1nei Gtecji do
nosi, ż~ ofensywa armii demokrotycznej na wy
brzeżach zatoki korynckiej rozwija $łę pomyśl
nie. Oddz·iały demokratyczne po idobyciu
miasta Arachowa. gdzie wzięto licznych jeńców, rozpoczęły atak na miejscowość Platanas.
Miejsc. owo.ści Achladochori i Arsolaki został-y
zdobyte szturmem.
Na Peloponezie oddziały armii demokrat.ycznej zaatakowały stanowisko wojsk. ateńskich wzdłuż drogi Agrinion-Patras.
W Tualli waj~a ~mokrdyaM o~ariy

oddziałów ateńskich

ataki
w rejonie Mamaki.
W M<icedonii wojska demokratyczn~
i.dobyły miejscowość
Pedino-Kilkis. W czasie
walk zniszczono 13 ateńskich samochodów
ciężarowych i 2 <:z.algi. •

*
Agencja

'
EAM-Presse

PARYŻ, PAP.
donosi
Aten, że w czasie dyskusji w parlamencie
nad sytuacją wytworzoną po ostatnich su~ce:
s1:1ch dfmii dem(}kratycznej na Peloponezie l
w Grecji środko'!ej, jeden z przywó~<:?W mo:
narchistów greckich Papandreu osw1adczył.
Nie moiemy dalej ukrywać prawdy. Nie ma~Y ani dość silnej armii ani dostatecznej ~lo
~ci uzbrojenia by wałczyć &kułecznie przeciwko pa1-tyzanfom"
7

***

PARYŻ, PAP. - .Grecka agencja demokrał.vczna Eleftefi Ellada donosi, że w Ankarze

·

~czą. się rokowania w sprawie ewentualne~o

starao:enie lej pomocy odstąpienia Tracji 7'ł·
chodniej oi'az wyspy Lcmnos. Poza tym rząd'
turecki domaga się nowej pożyczki amerykańskiej.
•
•
.
BE~GRAD,} ~· - W :r1ram? ogło~zono
ko~1un1ka~ OLICJaln~
st:v1erdzaJący, z; ':1
dmach 12 i 15 stycz~ia WOJ~ka rzą~u atensk1e
go na~uszy.ły 5-k~o~me gramcę albanską. Dwukrotme nuały mteJSCe przeloty samolotów a-

*

I

. .

teńskich nad terytorium albańskim, a trzykrotnie artyleria wojsk ateńskich otwierała
ogień na albańskie posterunki graniczne.
•
LONDYN, PAP Agencja*Reutera donosi, ie
odwołana została ewakuacja dwóch
eskadr
samolotów brytyjskich stacjonowanych w pobliżu Aten.
Eskadry brytyjskie miały opuś
cie Grecję w przyszłym tygodniu. Przyczyny
odwołania ewakuacji nie zostały podane.

*
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złożyła

rządowa·,.

wienf ec w mauzo ~ eum Lenina

MOSKWA PAP - W 24 rocznicę śmi<:rc:i
Lenina, przypada1ącą na dzień 21 stycznia,
polska delega-::ja rządowa z premierem Cyran
kiewiczem na czelt.>, złożyła wieniec o polskich barwach na:odowych w mauzoleum
Lenina.

Delegacji towarzy.szył ambasador R. P. w
Moskwie Naszkowski, ze strony radzieckiej
obecni byli ambasador ZSRR w Polsce Lebiediew oraz szef protokółu dyplomatycznego Mi
nisterstwa Spraw Zagranicznych ZSRR Mo·
łoczkow.

Maniłesłacie chłopów francuskich
przeciw antyludowym planom Mayera -

Bluma - Schumana

PARYŻ

PAP. Krajowa federacja rolników, prectestu przeciw pła.nom Mayera t Schumana.
ttustarczenia pomocy wojskowej przez Turc3ę w· chodząca w skład generalnej konfederaNa 1 lutego przewldziano zebrania związ
greckim wojskom faszystowskim, .walczącym cji rolnicze1 CGA organizuje 2 lutego na te· ków zawodowych, na których delegaci prżed
renie całej Francji masowe manifestacje chło stawią konkretne wypi\,dki niemożności płace
przeciwko oddziałom renerala Markosa.
Rząd turecki domaga się w;i:amian za do- pów. Manifestacje te odbędą się pod hasłem nia nadzwyczajnej daniny przez . drobnyi::h 101

deinokracji

WALLACE

Następnego dnia wszyscy <:hłopi zbiow miastach kantonalnych dla uchwalenia protestacyjnych rezolucji i wyłonienia· de·
legacji, które udadzą się do prefektów. Federacja zwrpciłil się również do wszystkich swoic.h <;:złonk\)w o wy_pe~rtrenie kwe'stic:mąrhtstz:y 1
które zostap.ą następnie przedłożone rządowi,
Należy przypomnieć,
że w qniach 26 i 27
stycznia odbędzie slę w Paryżu krajowa konferencja ch1,,12pów partii komunistycznej na
której zapadiią decyzje, protestujące przeciw
planowi Mayera„
Niezadowolenie chłopów, robotników .i innych przedstawicieli klas średnich, wywołane
nowymi podatkami, obciążającymi ich niewspół
miernie w stosunku do wielkich przemysłow·
ców i kupców jest tak znaczne, że znalazło
potwierdłenie nawet w skrajnie re<ikcyjnej
„Aurore'.

ników.
rą się

/
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W· kilku wierszach

His or1a planu ••M''

Pra~ ; e brytyjskiej podrz ur:ono ostatnio nie
bylejaki żer sensacyjny. Oto - według twier·
cl.zeń fabryik:antów tego ż e ru w brytyjskiej
&trefie okupacyjne j N iem iec w ykry>to ipieki elny „-spio:>ek k omun istyczny" , k tórego c elem
miało być „6torpedowanie planu Ma rshalla" za
pomocą 6trajk ów i rozruchów, organizQ.wanych
w Zagłębiu Ruhry, Nadrenii i W estfalii. „Spisk<>wcy" b yli tak nieo-strożni, że wszystkie -swoje zamiary i zam ysł y utr walili w dokumenc ie
pod na z wą „ Plan M", a 1en dok ument, w spo·
6Ób równ ie -s zybki , jak taj emniczy, dos lał s l ę
do rąk w ładz angielskich. Oczywi ście, dokument ogłoszono, sokmentowano, wywołuno
wrzawę n i ebywałą - i cał y świat, a zwlaszcza
Anglicy, w i dzą teraz dokł adnie, czym groził
ludzkości
straszliwy „s•pisek komunistyczny".
Całą tę „sensację polityczną" uszy to jednak
w nadmiernym pośpiechu, dlatego też wszystkie jej &wy rozłażą się j uż 1Przy pierws:zym
badaniu. Dziwn y m bowiem zbieg iom oko·l iczn.ości „spi6ek komun is tyczny" wykryto akurat
w chwili, gdy ze strony anglosask iej czynio·
ne są usiłowan ia celem r·e alizacji · podzial11
N!emiec i utworzenia rządu :rnchodnio-niemieckiego we Frankfurcie. Wo jsko"{1 zarządcv
stref zachodnich. - gen . Clay i gen . Rober t-son
- tak bardzo śp i eszą się z tą robo·tą , że za·
pomnie.Ji, podobno, zapytać swo je rządy o zgodę co do pewnych szczegółów wykO'llywanego
planu.
Opi.nia
demokra1lyc7lna,
zarówno
w Niemczech, jak poza ich granicami, prze·
dwna jest - jak wiadomo - zamiarom podziałowym. Czyż nie jest . więc rzeczii „wska~aną" rzucić jej w oczy ,pi.a skiem wykrvtego
ad hoc „-s.pisku komunistycznego", czyż nie
jest „pożyteczne" odwrócić jej uwagę od
spraw :realnych - złudą fantazji i sensacji po·
liiycznych?„.
Istnieje jeszcze inny współczynnik zastana·
wiającego „zbiegu okoliczności". Przez uprzemysłowione Ni-emcy . Zachodnie przechodzi fala

Premier kanadyjsk i Mackenzie King oświad
czył, że rezygnuje z kierownictwa partii liberalne j . nie wyznaczając swego następcy. De
ga _;ąc w 1.byt odl eglą przeszłość, przy pomina· uza6adn ić rozpętaną przeci wko n im Dd~p!L;ę . facto King opuścił swe stanowisko dopiero w
my choćby słynny „!'.st Zinowiewa", 6preparo· Głośny proces lipski,
które<JO boha~erem sierpniu, kiedy zbierzE'. sie zia.zd liberałów dla
wa.ny w r . 1924 przez „zręcznych" fu.n' ·cjona· (w pełn y m tego słowa rzna.czeniu) stał oSię Jerzy wyboru nowego przywo-;e,-.
riu-szów p:?wnej instytucji, która odgrywa waż- Dymitrow ,dzisiejszy premier bułgarsk i , wy~a
* * *
n ą, choć raczej ukry·tą rolę w polityce Ang;<,!\· zał
be zpodstawność
oskarżenia:
Gtracono
\l\r czasie napadu Arabów na osiedle i.yskiej. „Lis t", pod ż ega j ący robotników Wiel- wprawdzie „dla przykładu" jak i egoś mlodego
Galilei dnia
kiej Bry tan ii do gwałtownej rewolucji, uzna· Holendra , ale główn ych oskarż onych nawet dowskie Yechian w zachodniej
ny zo15tał oficjaJnie w parę lat później jak o sąd hillerow6'ki - pod nacisk iem opinii św i a 20 stycznia zostal-0 zabitych 8 Zydów, zaś 12
falsyf i k~. t . w chwili opub!Lkowania zrobił jed· t<>wej musiał uniewinni ć.
odniosło rany.
n aik swoje: przyczyni-! się do obaleni a ówczesOto · dwa jaskrawe przykłady , udo<Wadnia*
*
nego rządu labourzystów i ob j ęcia władzy jące, że kłams two - a w szczególności kłam·
Z Santiago de Chile donoszą , że na rz ece
. przez pa·r tię kons erwatywną.
siwo polą,czone z prowokacją ma bardzo
j W r. ~933 fa.gzyści niemieccy spalili na roz-, krótk ie nogi i że na tych nogach „sprytni" fa- Imperi a w południowym Chile zatonął parokaz Goermga gmach Reichstagu, .p o czym winę brykanci sensacji pohtycznych nie <lalek<> zaj· statek. Zginęło 100 osób, głównie kobiety i
zrzucono na komunfohów, aby w ten sposób dą.
Bolesław Dudziń s ki.
dzieci, udające się z pielgrzymką religijną.

*

Uroczysta
akademia
w
Warszawie
w
24-tą rocznicę śmier.ci

WARSZAWA PAP. „Wiecznie już bę· nera.Iny KCZZ Kuryl<>wicz, prezydent m. 6!.
dzie serce Lenina bić w piersi rewolucji". -- WailSZawy Tołwiński. Wojsko Polskie repre·
Te oS!owa z wiersza Majak owskie go, wid- zentowaJi geneHlowi e: Szarecki i Zawa<lztki.
n~eją na czerwonym tle, na<i popiersiem Le- .Byli równi eż obecni: sekretarz ambasady ZSRR
n:na'. u~tawio.nym na. podium. Czytają je wj Ja;kowlew.. i przed~tawiciele ambasad państw
Gkup1emu tysiące ludzi przybyłych na uroczy- demokracji ludowej.
stą akademię w 24-tą rocz.n1cę śm i erci Leni·
Akademi ę zagaił prezes zarządu głównego
na ·
Towarzystwa Przyjaini Polsko - Radzieckiej ,
Na akademię zorganizowaną przez Towa- min. Swiątkowski.
rzys·two Przyjaźni Polsko • Radv.ieckiej przyGłęboki referat o
Włodzimierzu
Leninie
byli: '~icemarszale_k Sejmu Barcikowski, wi- wygłooił sekretarz KCZZ Wladyslaw Sokor&ki.
cepre.mier K~r.zyo~1, ministrowie: Swiątkowski, Wsikazując wielkość Lenina, mówca :przyto·
Sk:rzeoszewsk1, . ~usmek, Ka<:zorowski, Dybo w- czył słowa, ja.kimi centralny komitet parti:i boi
s~1. Rzymows~1'. JPodsekreta.rz stanu w pre.zy- szewiików powiadamiał naród o śmierci Leni·
dmm Rady Mm1str6w - Be.rman, sekretarz ge na: „Nigdy jeszcze od śmierci Marksa dzieje

I

Cenniki· za
Zarządzen!e

protestacyjnych strajków głodowych, wywoła

nych ciężką syuacją aprow i zacyjną tych terenów. Od.powied7.ial.ność za lę sytuację spada
na z.arząd okupacyjny,• ·k lórv oddał s.pra wy
żywnościowe w ręce żyw i ołów hitlerowsk;<:h ,
r,abotujących ce.Iowo i :rozmvśln i e dostawy do
miast i ośrodków iprzemyslowyc h. Jak iż 10
i:iro-sty i wvqodnv soo.,:ób zrzucenia z s ieb ie IE' j
o<lpowiedzialnoś-ci clroqa wvkrvc ia „spi..sku lromunistyczneao" wśród wyqłodnialyd1 robotni.
ków i górników! „. „Patrzcie! - mów ią szczę
śhwi 7nalazcv „Pla·nu M" - to n ie mvśmv w in·
ni, ż: robotn'cy Z.ilcboci.ntqb Niemiec · strajkują,
~o wmni. są komuniści, którzy stra jki inspitu·
Ją, bo me o głodowe stra i< ki tu chodzi, lecz
o antymarshallowskie stra jki polityczne" ...
Wy.dętej bzdu:ry z ;,Planem· M" żaden czło
wiek rozsądny nie może brać na · serio. N ie
bi-erze jej na serio nawet wielu z tych, którzy
w sposóh wrza-skliwy i na.pastliwv omawJoil i ą
tę „-seMację" na łamach prasy brytyjskiej. Są
pewne kola ~ ośrodki politvczne, dla których
~ażdy środek prowadzący do ich celów jest
Jednako dobry. I w tych właśifPe ośrodkacl1
rodzą się - w razie po trzeby - pomy-sły roz·
maitvch tricków, manewrów i prow01kacji, jak
np. fałszowan ie dokumentów, insceniz<>wanie
zamachów
teuor ys·tvcznvch ,
fa.br vlrn w an :e
mylnych i podstępnych informacji itd. itp.
Historia polityki i dyplomacji może do star·
C'Lyć wielu przykładów teqo rodzaju. N ie sie·

Argumenty B.B.C.

Ministra Przemysłu i Handlu

Podział

zawarła

Libii

między Anglię i

USA

Wyżej wymienione władze winny w termi·
nie 5-dniowym ustalić zaliczenie pracowni kra
wieckich do odpowiednich kategorii po wysłu
chaniu opinii m;eJscowego cechu krawców.

zmarł

Dnia 20 stycznia 1948 r.
t p

. s.
"AZIHIERZ STA.CHERE"

W piątek dn. 23 stycznia PREMIERA
Filmu Produkcji Amerykańskiej.
W
518-g
I.-· l
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Długoletni pracownik PZPW Nr 1
tracimy cenionego i wartościowego pracownika.
DYREKCJA I RADA aKŁADOWA PZPW Nr 1

Zmarłym
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n1arąine.sie

kr3WjeCkje Anglosaskaw śłłiełle
równość

WARSZAWA PAP. - Biuro Cen Minister-I Podstawa do zaliczenia pracowni krawiec·
stwa Przemysłu 1 Handlu podaje do wiadomo· kich do jednej z 4 .ch kateg.prii jest: wielści , że ukazał<> się zarządzenie ministra Prze- kość pracowxv. ilość zatrudnionych pracownimysłu i Handlu z dn. 20 stycznia br., które ków, ich kwalifikacje, miejsce położenia oraz
normuje zagadnienie usług w zakresie rzem·o urządzenie pracowni.
t
sła krawieckiego.
Zarządy cechów w terminie 5-dniowym od
Zarlądzenle to ;zaleca komisjom cenniko- dnia. otr~ymani'!- _ustalenia zakwalifikow'lnia
wym ustalenie cen maksymalnych na poszcze- prao:.owm k~awrec.d~h, ~awiadamiają_µoszczi;gól
gólne usługi krawieckie krawców męsk:ch Jne pracowni? 1.1a. p1śm1e .. za potw1erdzemem
i damskich.
odbioru, do Jaklej ,kategorn zostały one ~asze
Pracownie krawieckie
zostały podzielone reg_o:va~e. ~rzy
rownoczesi:ym pouczemu o
na cztery kategorie a m1anówicie· pracowńie tresc1 nmteJSze90 zarządzema :
.
kategorii specjalne!'. kategorii i-e·J, kategorii
Dalsze przepisy tego zarz_ądz:ma . zostaną
II-ej i kategorii III-ej. .
podane W' następnym komumkac1e Biura Cen.

Kino „WŁÓKNIARZ" Zawadzka 16

wielkiego wyzwo!e11czego ruchu proletariackie
go nie wysunęły talciej tytanicznej postaci,
jak nasz zmarły wódz, nauczycie!, przyjaciel.
Wszystko, co w proletariacie jest wielkiego i
bohalersldego nieustraszony umysł, żelaz·
na, nieugięta, stanowcza, wszystko przezwy·
ciężająca wola, święta nienawiść do niewoli
i ucisku, rewolucyjny zapal, który góry porusza z posad, i bezgranic1ma wiara w siły
twórcze mas, niezwykły geniusz organizacyjny - wszystko to znalazło wspaniale ucieleś·
n.ie.nie w Leninie, .którego imię stało się symbolem naszego świata od wschodu do zachodu, od południa do północy."

No

USł U6nj

-W ciągu 7 dni od dnia~ wejście . 'W fy-::ie ni:
niejszego zarządzenia cechy krawców przed·
łożą w trzech egzemplarzach właściwym referatom przemysłowoillandlowym starostwa lub
wydziałom przemysłowo-handlowym w zarzą
dach miejskich miast wydzielonych do za·
twierdzenia spisy znajdujących się na ich
terenie działania pracowni krawieckich z wnio
skiem o zaliczenie ich do jednej z wyżej wymienionych kategorii.

Lenina
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Wiei.ka Brytania
ostatnio palet puyjaźni i wzajemnej pomocy z Irakiem, państwem
arabskim, liczącym około 4 milionów mieszkańdców Jt. będqcfytm jednym z J!Ow.a.ż_ru/'ejszy:~
pro ucen ow n~ y oraz, co na1waznie !!e, ""
1932 rz~komo m_ep?dleglym.
„
.
. Rad1_0 ?ryty1sk1e po pr<Jstu nachwal1c się
nie moz~ Jak I demokmtyczny, w~orowy I szlachelny, 1est terr układ, gwarantu1ący obu stronom rowne prawa.
Niedowiarki, nie bardzo ufający propagandzje B.B.C. I wątpiący w dem<>kratyz.m Bevina,
z zakłopotaniem drapric'się będą w głowę, gdy
zapoznają się z tym pięknym dokumentem.
. Bo cóż. Układ przyjaźni przewiduje wprawdzie, że Anglia ma Wyłączne prawo do eks·
ploalacii złóż naft<>wych w Iraku. Ale w zamian za to otrzymuje Irak prawo wiercenia
szybów naftowych w Anglii. Coprawda, jak
świat świalem, nie wydobyło w Anglii oni jednej t0ny nafty, ani Aarbowie iraccy nie mają
potrzebnych kapitałów dla, organizacji wierce1i, ale chyba nikt sprawiedliwy winić za to
nie będzie ani Wielkiej Brytanii, ani jej polityki zagranicznej, ani B.B.C. A GRUNT - TO
RóWNOSC.
Układ przyjaźni i wzajemnej pomocy przewiduje również, że angielska misja, kie.rująca
do tej pory armie; „niepodległego" Iraku, :>:0·
staje. zlik;-ridowana. _w jej miejsce powstaje
wspolna, 1racko-bryty1ska rada wojskowa, któ.
ra będzie dowodziła armią Iraku. Wśród człon
ków rady Aglicy stanowić będą jedy.nie.„ 50
p1ocent. Pozostali będą obywatelami Iraku
i prawdopodobnie prawomyślnymi muzułmana
mi I któż. jest temu winien, źe brak wykszlalcenia wo1skowego nie pozwoli im dowodzić.
Ale - nieprawdaż - czy ta równość, obja·
wiająca się w ultrademokratycznej formie pa·
ryte/u, nie jest wzruszajacym dowodem wzniozasad polityki p. Bevina?
L.

.słości

c • •••

Jeden z r>rzybyłyc'ł1 pilotów cllwydł kow zwrócił się również d-0 Ba·ch.mietiePetronescu za ręce. Twarz Niemca wy- wa:
krzywiła się w gryimasie bólą1. Dmgi :Pilot
Witam, towarzyszu kapitanie. Tow.
chwycił go z . tyłu i bły'Skawicznym
Zoriv dziękuje wa.m za pierwszorzędne
chem . wyrzudł z kiesze•ni kurtki rewo!- wyiko.nanie zadania. Jak zd:r-0wlie, ka1pri.wer. Trzeci natomiast gł-O·Śno .zawołał do ta·n.ie?
zniernchomiah·ch ,;de lega1tów":
- Bardzo d-Olbrze - żwawo i wesoło
od1p-0wiedział Baoehimie.t iew. Ale eo z
- Stać! Ani 'kroku!
- Co to znaczy? - zawołał Petrone· Leon tiewem?
- Leontiew znajdnde się Juz w Mos·
scu. Ale nie dos.tał odlpowied-zi', jeden z
rzekł 'P'ułkowni'k Swirydow, ró
trzymająqrch go lotników, ni·e wypusz- kwie. wnież
zdejmując
hełm. Wszys·tko w
czając Niemca, lewą rę'ką przeciął s,z.nouporządku.
ry, którymi był zwiaza1ny Bad1mJetiew.
I tiu ze skrz~rwionyic11J ust Pefronesou
Jednocz.eś.nie pilot zdjął okula•r y i hełtm.
padiło pytan.ie„ wyipowtledz1ia·ne
J)ełnym
Roz.sz•erz.one z.e zdziwie·nia oczy BachIstotnie na horyzoncie ukazały ·się róż- L' .rnł w Pobliżu. Na kil!ka sekund w
wśdekł.o§ci szep.tem:
mietie\va . uijrzały dobrze mftl zna1jomą
no.kolorowe sygnały, podawane z samo· kr zaka·ch mign9ły cienie i rozJe.gła się
- Leontiew w Moskwie? A wy kim
twarz Tuzowa. Tu•zow szerdk-0 się uś
jesteście? zwrócił sil) związany iuz
lotu. 'Radosne pod'lliecenie ogarnęło wszy prowa.dz·o1na szeptem wzmowa niemioc- miechał.
szpieg do domniemanego „inżyrniera".
stki.ch bez '"'"'J·ą,tku ,,delega~o· w". Pe,tro- łka. Za seku.ndę z krzaków w.yłoniły si.ę
J
l
k
- Tmvarzyszu Tuzol\v! - zawołał unesc.u rozporzadzał się energicznie, wy- trzy postacie, U<brane w otnicze o~b1: cieszony Bachmi·etiew. Skąd wy ru - Ze mnie talki Le-0n1tiew, jak z ciebie
- P.ietrow ! - padła odlpow.iedi. - A
<lai·ąc rozkazy· · ·
nezony. Pe·tronescu w~iprostowa·ł się 1 51.,,, v."Zięllii~ci'e?.
·
. !}o dniósł rękęi do góry:
clida!byś, żeby on był w Berlinie? N.ie o
"'
~
Dobrze! Zauważono nas. SzikuJą
_ Heil Iii.Ner!
- Nie ia jeden, towarzy.szu ka•p.ifonfo! bawiatl się, on j.e.szoze będzie w Berlinie„.
się ·dio lądowania. Wera, wy wszyscy,
- tfei<I ! - -0d1P'Qwiedzieli mu z.g od1nie '-:--- od'powiedz.iał wciąż uiśmJ.ecihnięty TuZwiązanyclh ..,dele.gaitów''
tymc~·sem
hiegnij.cie ;na ~potkanie. Wyląd 1ufo tuż o- · przybyli Jotni·cy. Je.den z nich z'bliżył się zow. Jest tu ze 1~ną pułlmwn.ik . ?wiry- iu•ż zdąż-Oni() załadować do z.najd•ującego
'.10·~ ~a tamteJ łące. Ja zost.anę z panem ct.0 Pe.tronescu i ,„·yciąga1jąc doń rękę po- d.ow oraz tow'. Cw1etkow. Zdąz~Lisn:iy w SiQ w 1>0bHżu aiuta. Tyim razem nie.-ni"C.1nzymerem.
wied1ział: ~ llch grat1uliere!
porę. Za chwilę prz:vibędą bu zołmerze, klen-111 wv:wiadol\vi nie 'POwindł{) siA.
Nim „c1efogaci" zdążyli wykonać roz- Danke se1h r1 He.rr Pilot!
"
· 1aby ~skortować „delega1t6w".
··
kaz swego szefa. ~:imolot i.~t<J t , . :. \\'y1ą-. I t•u nagle stało . si~ coś 11ieoczekiwai1eTrz3 mający Pe·tr-0ne&c11 za roce Cwie.t'

ru-1
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Str,!

Niezałat-wiona

To i Owo

spra~a

Kwestia nerwów

Dlaczego Westfalczycy nie.wracają do kraju?

OBYWATEL A: - Czytałeś, przyjacielu, że
w Stanach Zjednoczonych zabroniono W}'.ś1'.'iet•
Janie filmu dokumentarnego, przedstaw101ące·
go tragedię Lidie?
.
.
.
1
Cóż pi;;ze na te.n temat prof. Bernhard, któ- Należy u7inać, że Polacy tutejsi są w tym senOBYWATEL B: Lidie? Te) wwski cze·
ry me należał z pE>w. noś<:1ą do przyjadół na- sie dobrze zorganizowani. Fakt ich egzys,ten- skiej, tak okrutnie „spacyfikowanej" w czas~e
rodu polskiego? Oto parę wyjątków:
cji na obczvżnie, jako jedności narodowej, wojny przez gestapowców niemieckich? N•e
„W Naurenii i Westfalii mieszik.11 obe<:rue świadczy właś-n!e o orge.nizacji".
roz::.miem„.
•
ok. 200 tysięcy Pola.ków, są to przeważnie r-0Niemiecki profesor z epoki Wilhelma II, piOBYWATEL A: Władze amerykańskie
botnicy. Ta masa robo·t·ni.cza pochodzi w więk- sząc o Pol6'kach w Westfalii, umiał się zdobyć uznały ten film za zbyt „okrutny" d·~a publicz·
szości z Poznańskiego i Pomorza (51 proc.), na sąd trzeźwy i obiektywny, ·podkreś.lił ich naści USA.
Publiczność ta zdaniem władz
Pru.s Wschodnich (24 proc.) oraz G. Sląska (9 niezachwianą polskość„ uz.nał i<:h zdoln-0śd o·r- - ma b. słabe nerwy i nie wytrzymuje żad
proc). Polska emig.racja jest tak zwarta i so- ganiz.acyjne. Dzisiaj - po 40 latach - dy- nych „okropności" „.
llda•rna, że d.ziE>ln ice fabrvczne w Gelsenkir- plomaci W. Brytanii, pozostający z Polską
OBYWATEL B: - Yankesi mają słabe ner·
chen, R,ecklingshau~f'IJ, Herne i Bochum czy- w stosunku sojus:zni<:zym, odmawiają Po·la.k.om wy i nie wytrzymujł okropności? Hm, hm ..•
nią wrażenie, jak gdyby mias·t poLskich.
Ich z Wes-tfalii prawa do pol-sk-0ści, czyniąc z nich Czekaj-no, a pamiętasz amerykański film

Od wielu mie;:;1ęcy prowadzone są roh.o·
wan:a pomiędzy rządem R. P. a rządem bryty]·
skim w sprawie powrotu do kraju wieloty&ięcznej rzeszy robotmi.ów i górników poiskkh z Wertfal1i. Rząd brytyjski sprzeciwia
się masowej repatriacji tych Polaków, mimo
ich g-0rącej chę<'i powrotu do ojczyzny i wzięcia udziału w odbudowie zniszczoneg-0 kraju.
Wła<lrnm okupacyjnvm strety brytyjskiej, forsującym plany
gOoSpodarczej odbudowy Nie· miec, nie uśm iecha się perspektywa ulraty kilkudziesięciu tys ęcy tąk roboczv<:h co nastąpiłoby w związku z repo'1r:ac1ą Polaków west- żvde towarzyskie poza pracą stanowią zebra- ni stąd ni
1ąd ,,Niemców polskiego po- „W sidłach szantażu"?
f.alskich. To je6t is'.o'.na prz'.:czy na oporu nia, nadające cechę szczególną pols•kiemu ży- chodzenia"„. Dziwnymi metodami posługuj?.
OBYWATEL A: - Owszem. Bandyci i p-0rę
czynników brytyjsk ;ch, przyczyna natury ego- ch.1 w Nadrenii i Westfalii. Nigdzie Po-lacy nie się nieraz ludzie, którzy pod osłoną pięknych trupów.
istycznej i czysto ·kalkulacyjnej. nie mt>.J•1ca biorą tak lkzneqo udzfa,(u w towarzystwach i wzniosłych frazesów na po'kaz, myślą jedyOBYWATEL B: - „Zbieg z Sing-Sing"?
nie wsp6lneg_o eni 1 'lil6!!.dam1 r,lementarnej śpiewaczych. gimnastycznych,
rQbot .a.ych nie o własnvch, bardzo przyziemnych i wvraOBYWATEL A: Naturalnie. Gangsterzy
i
polskiego.
_______
____
_____
sprawiedliwości,
_ _..;__ _
ani leż z interesdmi narodu _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _B._D.
__ i kilka morderstw.
i oświatowych,
jak_ _
w_
Nadrenii
i _
Westfa'1i,i...
chowa.nych
interesach.
OBYWATEL B: - A „W cieniu Chicago"?
Oficjalnie - wysuwany jest przecież preOBYWATEL A: - Oczywiście. Racketerzy,
tekst innego rodzaju. Mianowicie, czynniki
kindnaperzy, „łupież", grabież J szereg zabrytyj6kie dcs:dy do zdumiewającego wniflsku,
bójstw.
Żi'! emigranci polscy w Vvestfali1 nie są wcale
OBYWATEL B: - Nie pomnę już tytułów,
Polatka.mi, lecz „Niemcami polskiego pochodzeale, zdaje się, że filmów bandyckich w Ame·
nia" (!). A skorn tak, winni siedzieć w Niemryce nie brakowało nigdy i nadal nie brakuje?
czech i przykłada<: się gorliwie do odb..i :lc'"Y
OBYWATEL A: - Ma.qz rację.
niemieck iej „ojcz-,.zny".
. W roku bieżącym nastąpiła komasacja KoMimo, że tramwaje są deficytowym przed
OBYWATEL B: Skoro lak, to dlaczego
w związku z tym niezwykłym odkryciem lei Elektrycznej Łódzkiej I Łódzkiej Wąsko- siębi<>rstwem miejskim, Prezydent tow. Euge- władze
amerykańskie
nie uwaza1ą za zbyt
etnograficznym, wychodząca we Francji „Gale- torowej Elektrycznej Kolei Dojazdowej, które niusz Stawiński na ostatnim zebraniu MRN za
t-a P,oiska" przypomniała opinię ucz-0nego nie- jednocześnie przeszły pod zarząd gminy mia- pewnił, że w roku bieżącym bilety tramwajo- okrutne wyczerpujące nerwowo filmów z dreszczykiem a la Chicago czy d Ja Fr11nkenstein?
mieckiego, prof. L. Bernharda, który jeszcze sta Łodzi.
we dla ludności pracującej naszego miasta t:ie
OBYWATEL A: - To, widzisz, zupełnie inw roku 1907 wydał książkę pt. „Da.s polnische
Tramwaje dotychczas nie osiągnęły samo- zdrożeją. Samorząd będzie~zynił wysiłki, aby
Kryminalne i sensacyjne filmY.
wystarczalności i pracują ciągle deficytowo innymi środkami wyrównać deficyt Tram'.va- na kwestia.
Gemeinwesen im preussischen Staut"
(,,Spo- z zadłużeniem 70 mil. zł.
··
amerykańskie, cokolwiekby o nich powiedzieć.
łeczność polska w państwie pruskim"). Jeden
Tym niemnie1 Zarząd Miejski przewidttje JOWTo zapewnienie Prezydenta powinno raz na zawsze ciut ciut gloryfikują bandytyzm i ma~ wzdziałów tej książki poświęcony jest wlaś- nowe kre-Oyty na rozbudowę sieci tramwajo- zawsze ukrócić „szeptaną propagandę'', ~tóra kabrę a przeto „krzepią ducha" dla potrzeb
~ie sprawie .'.'.~obotników p-0ilskich w Nadrenii wej w dzielnicy robotniczej na Stokach - na kolportuje wciąż różne plotki na temat pod- awanturniczo - wojennych, czeski zaś film
, w WestfaJu ·
.
.
. .
.
ten cel przeznaczono 18 milionów zł.
o Lidicach potępia bandytyzm i sadyzm, podwyżki ceny biletów tramwajowych (m.z.)
państwa

Bilety ·tramwajowe nie

zdrożeją

Oświadczenie prezydenta miasta tow. E. Staw:ńskiego
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Słaby

współzawodnicrwa

rozwój

pracy w· PZPW Nr 4

wować publiczność amerykańską„.
OBYWATEL B: - Zdenerwować?

OBYWATEL A:
Naturalnie. Mogłoby
nerwy Yankesów do tego stopnia, że
gotowi byliby jeszcze pewnego dnia wystąpić
I znowu nasuwa się pytanie: co w kierunku „.przeciw planom Marshalla i praktykom Dulpodniesienia sw;adomości robotników zrobiły
lesa, przeciw robieniu z Grec/i Chicago,
kola PPR l PPS, co zrobiła organizacja zawo· a z
Schuhmachera - nowego Frankensteina„.
dowa?
E. Tam.
Jeśli już mowa o minusach wspomnijmy
i -0 ty.m, że portiernia pracuje żle. Przez sze-

Braki i osiągnięcia „Francuzów"
.P0 . „Francuza.eh" pozostały }uż tylko w-spom· 1cy zarabiają. o ki.Jkadziesiąt procent ·więcej,

ll;l~Ja, ~ załoga m~ głowę zaimątniętą poważ- niż uprzednio.

nieJiSZ}'lilll sprawa.nu.
W PZPW Nr 4 (dawnie zakłady Alla.rt i Rouseau) w r. 1947 plan roczny wyko•nany został
w 108 procentach.
Ja.kość
produkowanych
wyrobów była jak najlepsa:a.
Rok 1948 stawia jednak przed kierownictwem zak.ł.adów oraz przed zał-0gą nowe zadan.ia. Plan na rok bieżący przewiduje uruchomienie w przędzalni dalszych 20.000 wrzecion,
zdemontowanych, wywiezionych i częściowo
zdekompletowanych przez Niemców.
Ilość
czy•nnych lewiatanów winna WZ'rosnąć z czteorech do .gześciu. Liczb.a zatrudnionych ma
zwiększyć się z 1250 w chwili obecnej do 1600
w grudniu. Produikcja wełny pramej winna
wzro~mąć do 6.728 tom, 'Jl'T-Odukcja czesalni win·
na osiągnąć w roku 1948 2.155 ton, a procliuJccja przędzy po•winna wz.rosnąć w roku biężącym dwudziestokrotnie w porówna.niu z rokiem ubiegłym.
Plany fabryki są śmiałe !, powiedzmy to
~i·e, niełatwe. Realizaci.. ich wymaga
Otwar
~
,_ i mwencJ·i ze
Wl·ele zapału ze strony zaloni
"
'·i
'erowni'ctwa.
Strony "'
o.lementy ru'o zostaWy"-'ai·e 61·ę na.m ' z'e te ~
"
;,,.,z~o w -·'ei· rnełni' rozwi'ni'ęto w PZPW

Na wzros•t wydajn-0ści pracy w:płyn.ęło i to,
brygady remontowe naprawiają ma;,;a.yny
w niedzie-lę, co przyczynia się. do z.nacznego
zmniejszenia postojów mdstyn w ciągu dnia
że

pracy.

.

Plany poszczeg<ilnych oddziałów konstruowane są w taki &posób, że nawzajem iSię -zazębiają, co przyczyniło się do wyeliminowania
postojów organiza.cyjnycb. Warto podkreślić,
że cykl produkcyjny W PZPW Nr 4 jest 6.k.omplikowany, przechodzi przez szereg fa:z i trwa
2 i pół do 3 mi.e-sięcy.
W celu przezwyciężenia braiku ni-ek·tórych
rn·dzajów igieł czesa.rkowych postanowion-0
wykorzystać igły o innych .rozmiarach. Osią·
ga .się to drogą lutowania igieł z .innych grzehieni ,a nawet krótszych, niż pm.epi-sane.
. Pla'll . mał:j _racjonaHzacji na rok ·bieżący
,Jest moze medostatecznie jeszc.ie rozwinięty.
Kierownictwo fabry'k.i p.rzewiduje 7'!Ilniejszerue
obsługi -selfaktoró.w z. 6i.edmiu. osób do sześciu.
Skrzy~ka. pomysłow sw1ecl, n. ie.stety.• p.u&tkam. 1,
W l elk
f b k
ki
. im mmusem a ry 1 1est nrs - poziom
d. yscyp 1'.ny pracy. N a sortowni robo1tnicy myk ·
Ją ręce 1 5zy u_Ją się do odejścia już na 20 mit 'P. r.ze d „gwndk
nu
' iem'.• W niektórych innych
ły , - - """"
Vili
„
dd ł h
N 4
o z1a ac przedstawia się sytuacja nie <> wier ·
le lepiej. Do św.iadomości wielu robotników
--' w~~
~"y~tk'm tr -'-a w 1'or
pod'·reślić
P rzeue
~ · I
Z=
-.· ~
nie dotarło jeezcze zrozumienie, że w &wojej
nadzwyczaj słaby• udział załogi fabryki we fa.br.yce trzeba pracow-ać lepie]·, 11 w ka"dym
'/
"· · tw'
W ·
ta
~
wspo zawou.mc ie pracy.
pierwszym e • razie nia g-0rzej, niż za czasów panów Allart
pie w6półza.wodnidwa indywidualnego PZPW i R-0us5 eau.
y

kopuje makabrę wojenną, apoteozuje pokój„.
Dlatego też zgadzam się, że wyświetlanie po·
dobnych filmów mogłoby rzeczywiście zdener•

osłabić

ro.ko otwarte wrota można wejść i wyjść,
a 111ikt nie za.pyta o przepustkę i nikt nie zainteresuje się nieznanym pr.zyibyszem, wchodzącym na terytorium fabryki.
Kto za to p-0nosi odpowiedzialność?
Kończąc, pragniemy podkreślić, że pomimo
braków, niedociągnięć i błędów, kierownictwo
i :załoga fabryki mają na swym ko·nde poważne osiągnięcia. Osiągnięcia te, to przede
wszystkim wykonanie planu z nadwyżką, stały
wzrost stopnia uruchomienia
produkcji.

i

dobra jakość

Nie wolno jednak &poczywać na laurach
zeszłoro<:'Lllyoh sukcesów. Trzeba widzdeć nie-

dociągnięcia i braki w pracy swej, podjąć odważnie i energicnzie wa,lk ę o ich usunięcie.
Trzeba przede wszystkim podjąć walkę -0 wzmożenie dyscypliny pracy, objąć wszystkich możl'iw i e ro b o tm'k ow
· i· pracown""ow
'" · nich em w.spo· ł · .....
p raeJsc1owe
„ ·
· · surowcoz.awo d mc"wa.
tru dnosc1
·
· powinny
·
we l ub mne
rue
wywoływać nastro„
b'1em-0sc1
· · 1· demobilizacji,
Jow
przede W6Zystk'
· im w kierownictwie adminis·tracji fabrycznej
oraz wśród kierowników partyJ'nych organizaej.i rohotniczych. A wówczas fabryka ipotrali
z-a1'ąć poczesne miei"'"'e w S'Zeregach czoło,..._
wych zakładów przemysłu wełnia.nego.

ost a t.n•ie •dni H1•

Na ekranach EodzJ

,,As wywiadu''
Film radzieckiej produkcji „As wywiad;"
do kategorii filmów sensacyjnych w
lepszym znaczeniu tego słowa. Pierwszorzędna
skupiona i dobrze przemyślana gra poszczegól
nych wykonawców, ostre zdjęcia, ciekawy, peł
ny napięcia, aczkolwiek zlekka nieprawdopo·
dobny w swoim zakończeniu, efektowny I
emocjonujący scenariusz takie są niewąt·
pliwe zalety filmu.
Zwarta struktura scenariusza, nieco odbie·
ga od szablonu tak zwanych filmów szpiegow
skich, podkreślających przede wszystkim mo·
menty tematycznej oraz sytuacyjnej sensacji.
„As wywiadu" w swoim założeniu, a zwłasz·
cza, w finałowym akordzie, uwypukla szla·
chetne podłoże ideowe filmu - najwyższe
T .d
poświęcenie się dla dobra · oiczyzny.
a, i ea
.
.
.
jest m)>ślą przewodnaą całego f1 1mu, Jas:.trawo
i efektownie ilustrującego pełne odwagi, nie6
d · k' h
d
samowite dz1ej·e wvwiadowc
w ra z1ec Jc po
1
czas minionej wojny.
Szata zewnętrzno-dekoracyjria ~lmu miej1d
scami jest zbyt teatralna: Dźwięk jest wzg ę
należy

N· 4u~~wo~e~eb~~ W~~m •----------~------------------~-W~1;~~~~r~L~e;m;i;u;z~.~~~~i~~
etapie

'
era

(grudniowym) sta!llęly do współzawodniclwa 22 rnbotnice z tmech zawodów (niciartł
g:J., cewiarki i pr.zeglądaczki). Sąd WS'Półzawodnictwa przyznał dziewięć nagród. Ow.acza
_
to, że spośród 1250 rnbotników fabryk.i bra!o
uQ.ział we W6'pólzawodnictwie zaledwie 1,6
( •
d [ )
J>IOC. ogółu zatrudnionych, a spośród 22 ws.półClqg
a SZ~
zawodników 40 procent -0trrzymalo nagrody.
W czasie rozpaczliwych, tra.gicz,nych walk w Rastenburgu, k.tórą pow~echnie nazywa.no
Cyfry te wskazują, że w PZPW Nr 4 nie istnie- na frontach, Hbtler potrafił spęcnać &a.mołlni• e „Wo.Usahainre". Tam właśnie dokonano w Hpje wŚpółzawodnictwo pracy.
długie godz.il!ly, pośWiięcone ułożeniu fantasty- cu znmego umac.hu na Hitle.ra.
planów, dotyczących pr.zebudowainia
Kierownictwo fabryki twierdzi, że w zasa- cznych
B
Pewne 0<kuliczności poniekąd związane
mia.st nie.miec- z tym faktem, zmusily
dzie ruchu współzawodnictwa rozszerzyć się erli.na oraz i111nych, wiokszych
"
fuehrera do tymczasonie da, że charakter pracy zawodowe1· sortowa- kich_
k . Dz.iato się. to w czasie, gdy prawie wsrzy- wego Oipuszczenia · swojej główn~j kwałery.
s.t
-ie
miasta
lezały
już
w
gruzach
1 mo:gła być Jechal
czy J niektórych innych zawodów nie pozwala
.
specjalnym poc-iągiem. Gdy pociąg mina zorganizowanie wśród n.ich wspólzawodnic- mowa nie o rozbudowie, lecz tylko o odbudo- Jał sipa.lone i zniszczone p~zedm1eścia stolicy,
twa.
Jednak liczne przykłady, chociażby wie„.
HiV!er przeilobnie spojrzał pt'2ez okno... Ogrom
z PZPW Nr 5 ,wiadczą o tym, że i tego rodzaNiektórzy uważali te niee<> dziwne, po- zniszczeń, jaki ujnał, wywairł na nim wstrząju współzawodnictwo rozwinąć jednak można. wiedzmy dehkaitnie ,,nawyki" oraz „zaintere· sające wrażenie. Był · po pr-ostu przygnębiollly,
Wydaje się nam przeto, że kierownictwo sowamia" Hitlera za słabostki
„wielkiego a .zar.wem ni~łycham.ie zd7!11Wiony, dokonanyPZPW Nr 4 winno zmll?nić swoje zdanie w tej człowieka", za niezbędni\ w czasie odpoczyn- m1
przez ruaprzyjacie.la miszcze.niami. Ale
sprawie ,gdyż w chwili obecnej dalszy rozwój k'll rozrywkę. Pomrukiwano n.a ten temat, iż trwało to zaledwie pairę minut .. Hitler szybfabryki (podobnie ,jak i całego naszego prze- RooseveH, na przykład. w chwilach ·wolnych ko oddalił się od Olkna, nie chćqc więcej pamysłu), uzależniony jest w dużym stopniu od od wytężoinej pracy namiętnie k1lletkĆ:j-Olnuje tr.~ć 111a widome I toogi~.e oznaki wojny.
tempa rozwoju współzawodnictwa pracy.
zn3C"dci pocz[owe.„ Ale, jednak tacy; według Wowczas właśnie nai'Wltlie oznajmił s·w emu
w czasie naszej bY'tności w fabryce nie ok.reśłenia Hiotlera „idioci" jak Church1.J i Ro- najbliższemu otoczeniau, źe nigdy n.ie wyomieliśmy wprawdzie sposobności szerszeg-0 za- osevelt byli o tyle prz-e'biegli, że w spr-a.wa.eh bra,żał .sobie, aby wojna mogła poc-iągnąć za
poznania Eię z pracą organizacji politycrnych istotnej, dość obcej im Sltra·tegil p;>legaill na sobą az tak sbraszne SipU&toszenie.
i zawodowych, ale jest rzeczą pewną, że za swoich generałach. Hitler, natomia&t na
POCZĄTEK KOŃCA
dotychcz~;;owy stan ws.l'.lółzawcdn ic-tv."
odwrót.. ws:zędzi~ i za1wsze ufał tylko cowoim
Marze<' 1945 r. był wła.4ciwie P"CZątkiem
one w pierwszym rzędzie ponoszą odpowie- „qenia-lnym'' .przewidywaniom, nie słuchając k onca.
•
W Mys·bko przepow i ad a ł o rychl y upa~ dzialność.
absolutnie i nigdy fachowców woiskowych
d-·'·
_„ w łasrue,
.
.
,
""'-· W t.,.,y
pra9-IU\C' ratowac. co &"ę
Nat01- · ' feśli Jdzie o „małą rac;onalizaRzecz cieka wa I charakte.rystyczna, że A· dało. Guderla:n usiłował O'kazać wpływ na
efę" to w roku ubiegłym fabryka ma do zono- dolf Hitler paweot nle inter~wal t<1ię bliże.I bie.g wyrpadków poii:ty~nyC'b
W tym celu
!owania pewne osiągn.iecia. W medawno uru- n•igdy ~tane!ft zniszczenia Berlina. Po prostu postanowił o.n zetknąć się z„ Ribbentropem,
choomionej nir;"rni obsługują niciarki bez po- nie widział •tołicy.„ Tytko raoz jedęin_ w li11ito- Generał u.przedził ministra o spo-bkaniu -za pomocnic 400 wrzecion (w innych fabrykach po padzie 1944 roku
t<> jedynie przeil0>tnie, zo· średnictwem posła Barandooa. ów pO'.lel utrzy
200), a robotnice na cewiarkach krzyż'lW V' h baczv~ z.niszczony 1 61palony Berlm.
mywał łączn-0śl: między s?itabem generalnym
1
.i na dwojarkach obsługują po 20 lub 21 bębZdairzvło się t<> w warunkach dość meozwy- a mmi<Soter&twem spraw ugramcznych.
nów (<iotychcza.6-0'Wa norma 1.5). Robotnice te kłych. Hitler „tymnasowo'' musi-ał wyjechać
Sp0<tkarue nast1tpiło dn.!11 15-go matce.. Wła·
po ~jśc!u do bardziej wydajnych fo:rm pra· do Berii-na. Opuś-cił SW/ł zniszczon4 siedzib~ ś.DJie w tym dniu odprowadziłem udającego
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xz=
się do Ribbentropa, Guderiana. Towamz.yszył
mu równi.erż Ba.ralD.dOIIl. Spotkanie miało się od·
być na Wi1helmsitra.66e. Tam podówcz.as mieIS.Z.kał Ribbeintrop.
Spotka.nie miało nie-zwykły cbaraikt~. W
tym pamiętnym dniu Rilibentro:p dowiedi.J.ał
iSię beaipośrednio od Gu<leriaua, że woj1na jest
właściwie już p.rzegrama. Przyinajmniej, o He
chodzi o walkę n.a f.rOIIlitaoh. Usiłowalllia Gnde·
·
- ·'·
•a b Y prz""'onac
- 1•
na;na
szł y w t ym k'1eTUJ..lll'>U,
R'bb
b
·
ł
·
1
enti:oipa, że trze a ruezw oczme rozpo czqc'
·
·
N ą. 1eza
· ło pr:zekonac'
ro k owanm
po k 0 1owe.
-" ws.zys-·Łk'im H'tl
„
b
tu c ·a
prz""e
1 era, iz 0 ecma sy a J
./..
'· na ten •~
~
wymaga wszczęcia ro~owan
=lilii>• z
Anglią i Ameryką. Lecz generała 7filÓW spot•
kal pr:z:ykry zawód.
Ribbenitwp za żadną cenę nie zgodził 1Jię
oodjęcia mis.ii przekonania o tym Hitlera~
Swoją odmową motywował w sposób la.ko·
niic~my, lecrz doS1ta,tecZID.ie ważkii. R~bbeint-rop
po pIOIS<tu powiedział, iż o ile O'll. się ośmieli
podnieść głos w ~ych kwestiach ,to Hi·tler ka•
że go ,,natychmiast wypędzić albo rozstrzelać"•
L-•-.-t

1

GUDERIAN U HIMJ..ERA
P-0 wysłucharn.iftJ tej odmowy Gudaria.n Jed•
naik me zrezygnował ze swoich zamiarów. Po·
stan.owił wykorzystać jeszcze jedną szansę, a
mianowicie - ~adecydował zwrócić 61ię w tej
aircyw.ażnej sprawie do Himmlera.
Guderian nigdy nie odwlekał wykond.Ilia
raz powziętych decyzji. Już ina.za.jutr.z po w:2ycie, złożonej RibbE!lllitroipowi, udał się do
~iedziiby Himmlera, k·tóra S'lę majdowała w
Prenz•l au. Tu spoiflkaŁo go większ-e powod!Zenie Po omówieniu samej sprawy, Himmler
zaproponował p.la111, po-lega jący na tym, iż z Hi•
tlerem pomów-i Goering. JednoOlleśniie Hlm.rn•
ler wyraził ~odę na pneprowadze'Jlie odpo.
wiednich

rozmów z

Goerji11gle~

(D,

c. :n.J.
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larów! Ileżby można za to kupić maszyn, spolu. Przed ruchem współzawodnictwa
surowców, tłuszczów i innych towarów, ko- stoi właśnie to zadanie pierwszorzędnej
niecznych dla przemysłu i zaspokojenia co- wagi: Znaleźć owe lepsze metody pracy,
dziennych potrzeb ludności?
· które nie tylko pozwoliłyby· przodownikom
Mało tego: ludność, naszego kraju -- osiągać większe normy bez zwiększenia
mówi prof. Lipiński - zmniejszyła się po wysiłku fizycznego, lecz umożliwiły to ró'."'wojnie o 12 milionów osób, węgla jednak nież najszerszym masom przeciętnych prazużywamy rocznie o 10 milionów ton wię- cowników.
:ej: Zuż~w~y. za d~żo wę~la ni~ dlatego, t
Trudno nie zgodzić się z wywodami
ze maczeJ byc me moze, a!~ Je.dynie na sk~- l mówcy, który twierdzi, że na tym odcinku
marnotrawstwa.
·
· wie
· l e, ze
· t owarzysze
ttek
-· t
·u10 ·.m1honow
d
ó ton węgia
l1
zrobili"·smy Jeszcze
me
0 kilka dz"ie~tą
nu ono.v 0 1~r. w. 0 ~ nie analizują swych doświadczeń, że domogło~y. I!anstwo nasze p~dmesć. zarobki świadczenie tej lub owej grupy przodownipracow~ikow, gd:yby te mil10~y me ulaty- ków pracy nie staje się dorobkiem ogółu.
wały mepo~~ebme z dymem .
. rCo do jednego tylko niezupełnie zgodzili. A ~rzec1ez n~ węglu sp:awa. si~ Jeszcze byśmy się z przedstawicielem KCZZ: uwarue. ko~czy. _Każdy robotmk wie, ile mai_:- ża on, że fabryczne narady wytwórcze roznt;Je się ,W. Jego fabryce ~rzęd~Y·. ba~m- wiązałyby to poważne zagadnienie. Z do„
k?w, częsci zapasowych, me :r:iow1ąc JUZ o świad(!Zenia wiemy, że narady takie byw.ą
mepo!rzeb~y~ ma~otrawstwie czasu oraz ją bardzo różne. Zdarza si~ często, że dy.lu?zk1ch sił i. nerwow.. S~d płyną zr?zu- skusja toczy się wyłąc:mie wokół takich
miale_ dla kazdego wru~sk1: :uch wspoł~a- i;praw, jak: osnowy niedobre, braik. te.go,
wodnictwa - ..poza 0~1~ga:i!em ~yS<>k1c? brak owego. Na braki, oczywiście, trzeba
do korzystania z ulgowej taryfv za gaz „
n?~ Pr<?d~k:J1 zaJą<: s~ę musi powaz: zwrócić uwagę, ale to przecież nie wyczerr.g!~::'~'"!nl~~i~;!u D M~j;iu~go w . Łodzi, gowej ta1·yfy za gaz do pracowników zatrud- ~ne l wrukhwie usprawruemem gospodarki puje zadań narady. Przy dobrej woli i
ektej postanowiło·
yre CJ
azowni Mlej- nJonych w instytucjach, przedsiębiorstwach 1 Sy!ltemu !)racy.
. .
umiejętności można dyskusji nadać tak!
r ,
.·
.
lub zakładach pańsfwowych, komunalnych
Na to ~stotne zagadn_u'.me kładi szcze- kierunek, by przodowni::y pracy zajęli się
11 0 g anczyc prawo do korzystania z ul- użyteczności publicznej,, a wyłączyć pracowni
gólny nacisk przedst~w1c1el KCZZ, tow. również zagadnieniem, jaki system prac~
ków zatrudnionych w przedsiębiorstwach i za
Hoffmann.
przy krosnach lub wrzecionach jest najkładach prywatnych.
-: Tow. Pstrowski - mówi on - wy- lepszy? W jaki sposób osiąga swoje re5168 lamg ośw elll łódź
2) Wyłączyć z liczby korzystających z pta
ra.b1a 3, 4, a nawet 5 norm. Czy znaczy kordy ta lub owa tkaczka czy prządka?
W roku ubiegłym mieszlfańcy nas~go wa do ulgowej taryfy za gaz tych uprawnio- to, że. daje
on _3, ~ \ 5 ra~y więc:j wys~łku, co Dlaczego temu lub innemu robotnikowi
nych
odbiorców,
z
których
główny
lokator
lub
.r.- ast-0, zwla5zcza rnbMnia:ych przedmieść
Nie, te Jest fizyczną maszyna odmawia posłuszeństwa 7
choćby jeden ze wspólzainleszkałycll posiada przeciętny gormk .
s~a:±yli ~ię ~zęsto na. brak dostateczneg~ własne
Tow. Pstrowski osiąga
.
.
•
przedsiębiorstwo i oph.ca podatek o- niemożliwością.
oswrntlema ullC. PanuJące nocami ciemno- brotowy oraz odbiorców, upra·wiaJących wol- swoje wspaniałe rekordy dzięki lepszej or- . ~a~ralme, że ru~ wy~tarczy samo ~
ści powodowały cz~te wypadki i ujem·
ganizaeji pracy swej własnej i swego ze- s~wieme t~ch pytan: Kierownictwo tech;
ne zajęcie zawodowe.
mczne musi ze sweJ strony <:>bserwowac
nie wpływały na warunki bezpieczeństwa.
system pracy poszczególnych robotnili:ów,
Jak fiiE! dowiadujemy, w roku bieżącym
dzielić się swymi spostrzeżeniami z uczestZarząd l\lieJski znacznie powięksiył .kre·
nikami narady wytwórczej, a nawet y;ydyty na oświetlenie ulic -· o 100 procent
jaśniać system pracy, jaki stosuje się za.w porównaniu z roki~m ubir:głym. Tale wi"c
granicą w tej samej gałęzi przemysłu. Tu
w ro u bieżącym kredyty :na oświellenle
właśnie dotykamy bardzo ważnego problewyniosą 12 mil. 500 tys. zł. Będą to opła
mu poruszonego przez tow. Hoffmana, to
W
rZPB
w
Rudzie
Pabianickiej
W
PZPB
Nr
4
odznaczyły
się:
Wat:,r za 4964 lampy o mocy 980 KW i ~02
znaczy roli inteligencji technicznej w ruchu
wśród tkaczek pracujących na 8 kro- lentyna Laufer, Stefania. Szrajber l Wa
lampy o mocy 61 KW.
współzawodnictwa. Może ona zrobić wiele,
snach najlepsze rezultaty uzyska.fY: Ja- lentyna Kwaśniewska.
ł.ći<lź
uzyska wreszcif' dostateczne
ale warunkiem ku temu jest ścisłe powią-1
dwiga. Masłowska (176 proc.) i ~la.rta.
W PZPB Nr 5 pierwsze miejsca w
oświetlenie nie tylko w centrum, ale i aa
:ianie się z klasą robotniczą. uważne wsłu·
Majer (166,8 proc.), a. na „szóstkach": przędzalni zajęły: Janina Wieczorek (165
to~ących dotychczas w mrokach perychanie się w głos mas. Dopiero wtedy; Anna Piech (153,?. proc.) oraz Leokadia proc.) i Natalia Łazińska. (154 proc.), a w
feriach.
(m. z.)
twierdzi mówca - gdy wyjdą sobie na
1'' ranciszkowska (147 proc.).
tkalni: .Jadwiga Frączkowska. (177,1
spotkanie wiedza i doświadczenie inżynie
W PZPB Nr 1 we współzawodnictwie proc.). Amia Błażejewska (173,5 proc.)
rów i techników oraz wynalazczość i wie„szóstek" najlepsze rezultaty użyskały: i Maria Janiak (170,1 proc.).
usłyszymy
loletnie doświadczenie robotnika.. wtedy
Janina Jurek '172,5 proc.) i Józefa KrzyW PZPB Nr 6 w przędzalni na czodopiero dokona się prawdziwy przewrót w
Pragtam na cż'wartek 22 stycznia t9'ł8 roku
żaniacb (159,7 proc.).
We współzawod ło wysunęły się: Genowefa Olejniczak
technice i systemie pracy naszego przemy12,03 Wiad'1~ości połudn . ; 12,08 Przeglad
nictwie zespołowym wyprzedził majster (152,<! proc.); Stanisława. Szydłowaska.
słu. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jef'.;;!lo"Y i;tołeczneJ; ·12,15 Muzyka; 12,20 „z miStolarz Zygmunt (128,5 proc.) Stolarza (153,6 proc.) i Janina Jaskóła. (152,ł proc.)
dno - pierwszorzędnej wagi zagadnienie,
krofonem po kraju"; 12,30 Muzyka ludowa,
Stefana (110,8 proc.).
Helena. Jagielska (na '760 wrzecionach)
poruszone na konferencji, a mianowicie:
<'.:us „Przegląd kulturalny Wybrzeża"; 13,3~
W PZPB Nr 2 w przędżalni (4 stro- uzyskała 161 proc. normy.
rolę partii i Związków Zawodowych w ruw
Przerwa; 15,00 (Ł) Rimskij-Kor&akow: SzeheW PZPB Nr 7 najlepsze rezultaty uny) wyróinily się: Bronisława. Woźnia.k
chu współzawodnictwa.
resad.i. - )oemat t:ymfoniczny (płyty); 15,20
(144,4 proc.), Maria Ada.musiak (142,3 zyska!y w tkalni („czwórki"): Micha.lina
·(L) „Józef Wybicki, obrońca praw -człowieka'"
- Ruch ten - mówi tow. Hoffman ,_
proc.)„ Bronisława Olejniczak (140,8 l'dorawska (160 proc.) i Regina. Łukom
15,oO (Ł) Wiadomości lokalne; 15,35 (Ł) Rl)zmusi być ujęty w ramy organizacyjne, muproc.) oraz Walentyna. Czapska (140.8 ska. (159,8 proc.).
maitości; 16,00 Dziennik; 16,12 „Tu tnówi Wysi być kontrolowany, musi zostać stworzoW PZPB Nr 9 wyróżnił:v się: Helena
proc.), a na, 3 stronach: Wanda. Sygdziak
brzeże"; 16,:!5 Rezerwa; 16,35 „Porozmawiaj·
ny czynnik, któryby ro~szereyl go na
(145,6
proc.)
oraz
Feliksa.
Ma.ciąg (144,l Robakowska i Waleria Bt'dnarek (przę
my" tudycj;i Jla dzieci; 1~,55 „Z życia wyż
wszystkie zakłady pracy oraz wszystkie
dzalnia) oraz Wład:vslawa Krzemień, Fe
llrOC.).
~e;ych nczelni"; 17,00 „Muzyka dla wszystkich'"
gałęzie przemysłu i skierował na nowe to·
W tkalni (na „szóstkach": uzyskały Ulcsa P~kulska i Teodozja Dzięcielska.

i

I

Ograniczenie praw
I

Co

przez radio

18,00 RUL - „Wios6:a Pestallozi'ego w Trogen": odczyt W. Rapaporta; 18,15 (Ł) Koncert
tyczeń (cz. I) W przerwie: Pogadankę ŁRR
wygłosi S. Jankowski; 18,45 „Wieczór liter<icki
Mieczysława
Ja„truna": 19,00 „z zagadnie6.
świata pracy'';
t9.10
Audycja dla wojska;
19,40 „Melodie świata"; 20,00 Dziennik; 20,30
Rezerwa; 20,50 Audycja TUV.-•l\ 21,00 „Zwycięstwo Sokratesa·· słucqowisko; 21.45 „Mu
zyka 1adziecka"' audycja w oprac. Dr. Z. Lissa
22,05 Muzy~a tanec~nai 22,45 (Ł) Koncert iyC'leń (cz II); 22 58 (Ł) Omówienie programu
lokalneqo na iutroi 23',00 Ostatnl.e wiadomości
'23,20 „Muzyka dawna": 23,55 Wiadomości 'Z
OJtatrtiej chwili, 24.00 Zakończenie audycji i

"'' "'"

Janina Juszczak (154,3 proc.) oraz Franciszka. Szymańska. (150 proc.) a na
„czwórkach": Władysława Majer (140,ł
proc.), Ha.lina Sobieraj (134,5 proc.) oraz
.Józefa Wieczorek (132,3 proc.).
W PZPB Nr 3 w przędzalni (3 !!trony) wyróżniły się: Bronisława Komor
'168,8 proc.), Helena ścigańska '168,S
proc.) f Stanisława. Mazurkiewicz (160,S
proc.), a
tkalnl („czwórki"): Zofia
Konwerska (178 proc.) I Genowefa. Zwolinska (173 proc.):

w

(W

,ry.

tka.Int).
\V PZPR Nr 16

(ł

strony} pierwsze
miejsca zajdy: Aurelia Lisowska. (157
proc), Wanda Cyran (155,5 proc.) oraz
Janina. Kondras (153,5 proc.).
W .PZPB Nr 17 wyróżniły się: Helena. Płocha i Maria Mucha a w PZPB
w Pabianfoach: Stefania Wajerowicz.
Stanisłą.,wa Deląg, Stanisława. Bujnowicz
i Józefa. Barańska. Tadeusz Grabowski
(tkacz 4 kros.) wykonał swą normę w
167,8 proc.

\

Winien

stworzyć
i Związki

to

być

czynnik

społeczny,

a

go mogą tylko partie robotnicze
Zawodowe.
Trudno nie zgodzić się z tow. Hoffma:~
nem, który stwierdza, że doty~hczas ......
niestety, ani Koła PPR, ani PPS, ani
Związki Zawodowe nie wywiązały się
'
·
1
Ipełni z tego obowiązku.
Miejmy nadzieję, że ten 'niezdrowy
stan rzeczy długo nie potrwa i że -tak jak
pierwszymi picmierami wspólzawodnictwa
byli członkowie PPR i PPS tak samo i
obecnie Koła partyjne ujmą w swoje rp
dl' lszy rozwój te20 ruchu.

l
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; Kronik~~iotrkow~
Czwartek, 22 stycznia 1948 r.
Wincentego.
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PTOTRKOWSKT

Wie Ika nar a·da techniczna
pracowników

Dziś:

przemysłu

szklarskiego

Piotrkowie w tych dniach odbył się pier brało udział 50 osób, w tym liczni przedstawiW pierwszym dniu obrad odbyła się dy·
wszy ogólno krajowy sejm s1klarzy polskich. ciel~ robotników przeruy,łu szklarskiego z ca· shusja nad 3 wygło5zonymi referatami, które
Kin·a
Byla to wielka narada techniczna poświęcona łej Polski.
omawiały zagadnienia:
Kino „BAŁTYK" (Piotrków). Dzi- zagadnieniom produkcji szkła płaskiego.
Obradom przewodniczy] dvreklor działu
\V:itływu surowców na jakość szkła (wygł.
1
siaj premiera filmu produkcji amery- . Dwudni?~a narada toczyła .~ię w świetlicy szkła przy C::entraln-., m Zarządzie P1zemyslu przedstawicie i huty „Kara" ob. Adamski z
Piotrkowa).
kańskiej „Niewidzialny detektyw".
p10trkowsk1e1 huty „H01tensia . W obradach Mineralnego inż. Zygmunt Domański.
Zagadnienie ruchu maszyn Foureaulta oraz
wpływu ich na ja:;: ość szkła, było omówione
w referaciP ob. Resztk.e z haty Ząbkowic kie].
Ważniejsze telefony
Wpływ stanu cieplnego wanien i jakości
10-49 Urząd Bezpieczeństwa Publicznego
Do Piotrkowa powróciła liczna mło Do Zakopanego wyjechał hufiec s.zkol- ma-teriałów na jakość szkła zreferował ob.
13-14 Powiatowa Komenda MO.
dzież szkolna, która korzystała w okre- ny P.W. Nr 1 IeGimn. i Liceum, 10 Gawroński z huty Szczakowickiej.
W dyskusji złożono większą ilość wnios·
10-41 Miejski KomlsariatMO.
sie świątecznym z tak zwanej „akcji osób oraz hu.liec szkolny P.W. Nr 4
ków. Podkreślić należy iż ni!jciekawsze wnio10-72 Straż pożarna
zimowej". W okresie od dnia 23 grud- Gimnazjum Mechanicznego (10 osób). ski nyly zgłoszone przez robotników.
11-13 Ubezpieczalnia Społeczna.
nia do dnia 10 stycznia liczne grupy
W tym samym okresie OMTUR wyZebrani wypowiedzieli się za zastosowa
10-70 Szpital św. Tró3cy
młodzieży w wieku szkolnym udały s~ę słał do Międzygórza 4 osoby.
niem zestawu piasku nie suszonego (to znaczy
.
Pogotowie lekarskie: nocne telefony:
piasku o 3 proc. zawartości wody naturalnej).
na. Ziemie Odzyskane oraz do ZakopaZespoły wycieczkowe wrócił~ pe_lm: Proporcja stłu-:zki nie powinna J)!rzekraczać
11-13 od 21 - '1 rano. W niedzielę i święta nego cele~"!. odpoczynku, użycia sportów
wrażeń i chęci do dalszej nauki. Kazdy przy zmechanizowanym wyrobie składu: 35
dyżur dzienny w szpitalu św. Trójcy.
zimowych oraz -,.- celach krajoznaw- marzy o kontynuowaniu
wycieczek kra- proc. stłuczki plus 65 proc. zestawu, - w
czycli. Wyjechało ogółem 74 osoby, w
tym do 10 proc. stłuczki pbcej.
joznawczy~h w okresie letnim.
tym dwadzieścia osób skierowano do
Przedstawiciele hutv „,Kara" z Piotrkowa
w
Redakcja I administracja „Głosu Piotrkowskie Jedlni-Zdroju koło Wałbrzycha (hufiec
po~kreślali kon i P.czno3Ć otrzymywania piaskt•
o z i arnistości 0,2 do 0,5 mm. płukanego bez
go" Piotrków Tryb.unals:d, ul. Słowackiego szkolny P. W. Nr 4 Gimnazjum MechaW· ystępy zespołu
domieszki gliny i. ciał obcych. Piasek winien
Nr 26. Telefon 15-.(0
nicznego), a 17 osób do Białego Kabyć pieczołowicie magazynowany celem zapo·
radomszczańskiego
Konto czekowe redakcji „Głosu Piotrkowskie· mienia również koło Wałbrzycha. (Zebieżenia powtórnego zanieczyszczenia.
Rów·
go'': Komunalna Kasa Oszczędności w Piotr spół świetlicowy huty ,,Hortensja").
W dniu 1 lutego odbędzR się w Piotr mez wskazano na celowość stopniowego
kawie Nr .(25.
Do Szczęsnowa kolo Jeleniej Góry kowie w sali im. Kilińskiego gości~y zmniejszenia dodaJrn węglowego przez użycie
sulfalu do klarowania, aż do -::ałkowitego wy·
Adm1nistraCJa czynna od godz. 8 do godz. 16. \ s ierowano h u f"ec
1 szk olny PW. Nr . umstep
·· „ . populan1e0'0
::. teatru.anrn.torsk1e-. eliminowania węgla.
w soboty od godziny s do 13.
II Liceum i Gimn. żeńsk. - uczestm- go z Radomska. Wystawiona będzie
Wszyscy mówcy zgadzali się, iż dla zabezpieczenia, wysokowartościowej produkcji szkła
---czek 13.
sztuka „Trasa".
pożądanym jest aby węgiel dla każdej huty
n-llll-lllJ-llll...,1111-lłlł-llll-1111--1111-IR-llll-1111-1111-lłl-1111-llll-llll-1111-llll-1111-1111-1111-lłll-ll
szkła był dostarczany stale z jednej i tej samej
kopalni, oraz stale tego samego gatunku,
uzgodnionego i dostosowanego do systemu ga
zowników danej huty.
Mówcy podkreślali konieczność studiów
skałą przemysłową, formą oraz wskazywali
Zarząd Miejski m. Piotrkowa przy- wych ora~ przedsiębiorstwach pań.stwo-1
Pienvsza rata podatku 0~ lokali za nad
ua konieczność uruchomienia wanny doświad
stąpił do poboru na rzecz m. Piotrko- wych i samorządowych, jak rownież '" rok 1948 je~t p~a~na. ~d dnia. ~-go luczalnej - ten ostatni, bardzo ważny wnioszk
wa podatku od lokali za rok 1948. Do przedsiębiorstwach pozostających pod te~o w k~1e mieJskieJ m: ~10trkowa. został złożony przez robotnika piotrkowskiego
czasu otrzymania nakazu płatniczego zarządem państwowym lub s~-tmo1ządo- N1ewpłaceme raty w ternuru~ powodu- z huty „Kara" ob. Steca.
każdy płatnik obowiązany jest uiszczac wym. Ulgi te dotyczą także osób po- je ściągnięcie należności wraz. z odsetWskazywano również na możliwość prze·
miesięczne raty na podatek od lokali bierających zaopatrzenie P-merytalne
ka~i z~ zwłokę oraz· kosztami egzeku- prowadzenia prób celem zastąpienia szamotowych pływaków rurnmii chłodzącymi.
obliczone wg. następujących zasad:
funduszów publicznych.
cyJnymi.
Zwrócono uwagę Od niedokładności w proPodatek wynosi w stosunku do r~cz
dukcji. W związku z tym uznano, iż ważnym
nego komornego czynszu z roku 1939:
i koniecznym jest do:i:ompletowanie istnieją
cych wyposażeń, - wprowadzenie stałej kondla lokali mieszkalnych - 100 proc. kotroli temperatur, ciągu, atmosfer, oraz poziomornego. Dla pomieszczeń zajmowamu szkła w wannie.
nych na inne cele niż mieszkalne (lokale
Uznano za rzecz pilną i konieczną powoła
użytkowe):
Zgodnie z zarządzeniem ministrit tym na terenie samego PiotrkQ'\\1 a pronie do ż.ycia Biura Studiów, które zajęłoby
a) gdy płatnik wykonuje świadcze Przemysłu i Handlu z dnia 26 listopada cent zgłoszpnych do rejestracji zakła się usprawnieniem i modernizacją wanien,
nia rzeczy bądź usługi w przeważają ubiegłego roku, osoby, które w dniu 1 dów rzemieślniczych wynosi 78,l proc. maszyn i urządzeń produkcyjnych. Szczególną
uwagę należy zwrócić na przebudowę maszyn
cej mie-rze po cenach reglament""wa- sierpnia prowadziły przedsiębiorstwa
W stosunku do osób, które nie dopeł na szersze, oraz na opracowanie lepszego synych - 200 procent;
przemysłowe obowiązane były dokonać niły obowiązku zgłoszenia rozpoczęte stemu transmisji, gdyż obecna nie jest zadawalaj,ąca.
b) w pozostałych wypadkach 600
aktu rejestracji u. właściwych mieJs- zostało przez władze administracyjne
procent.
Również metody krajania szkła nie są no·
woczesne
i muszą ulec racjonalizacii.
cowych
władz
przemysłowych
I
instanpostępowanie
karne.
Grozi
im
kara
arec) dla lokali użytkowych zajmowaInż. Skalicka (Centralny Zarząd Przemysztu do trzech miesięcy oraz 500.000 zł.
nych przez inne osoby - 100 procent. cji.
słu Mineralnego) zaproponowała następujące
Na terenie m. ~iotrkowa i powiatu grzywny, albo jedna z tych kar. Jed- wniosjd.
Lokal mieszkalny chociażby w części
:.;ajmowany lub użytkowany na cele in- dokonało obowiązku rejestracji 90 proc. nocześnie ze skazaniem właściciela naNależy wprowadzić
w hutach kontrolę
1ie niż mieszkalne uważa się za lokal przedsiębiorstw handlowych, 95 proc. 1 stąpi zaJ!lknięcie zakładu aż do czasu techniczną międzyoperacyjną - (badanie pra·
cy na każdym elar•ie od surowca do szkła go·
użytkowy. Dla lokalu mieszkalnego -lub przemysłowych
większych, oraz do 70 dokonania właściwego zgłoszenia.
· towego na eksport).
.
j~go części,
w którym zamieszkuje proc. zakładów rzemieślniczych w
---Należy walczyć o wykonanie planu prochociażby jedna osoba korzystająca w
dukcji.
charakterze najemcy lub podnajemcy z
Zwrócono uwagę na konieczność uaktyw·
lokalu użytkowego, podatek podwyższa
nienia robotników (narady wytwórcze, infor·
się o 200 procent.
macje, wymiana zdań) oraz podniesienia ich
poziomu fachowego.
Podatek .od lokali mieszkalnych obRzeźnia Miejska w Warszawie orgaŁącznie z kursem trychinoskopii, orKoniecznym "jest współzawodnictwo między
niża się w roku 1948 o 75 !_)rocc.nt je- nizuje dla kobiet 3-tygodniowy
kurs ganizowany jest dla mężczyzn kurs hutami co do jakości t ll<>ścł produkcji!
żeli lokale te zajmują osoby zatrud- trychinoskopii, to jest badania mięsa
„skrawkarzy".
Była to pierwsza narada szklarzy po_
ls:tlch,
nione w służbie publicznej, w insty!·u- dla stwie1·dzenia obecności trychiny.
pierwsza narada fachowa, w której głos za·
Ukończenie
kursów
uprawnia
do
pracjach Ub. Społ„ w Związkach Zawodo- Kurs rozpoczyna się 16 lutego rb.
bierali obok inżynierów·specjalistów również
cy we wszystkich rzeźniach publicz- doświadczeni hutnicy-robotnicy.
Kandydatki obowiązuje świadectwo
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Ob. Nowak z Prntrkowsklej huty „Kara"
ukończenia minimum 7-iu oddziałów nych. Z powodu ograniczenia miejsc, wezwał wszystkich obecnych aby natychmiast
podania
należy
składać
w
jak
najszybszkoły powszechnej, oraz wiek do lat 30
przystąpi-ono do
Sprawa kina „Polonia" w którym jak Kursistki otrzymają kwaterunek i ca- szym terminie do Dyrekcji Rzeźni MiejWSPÓŁZAWODNICTWA
wiadomo zawalił się sufit i które wy- łodzienne wyżywienie w cenie 140 zł. kiej w Warszawie.
między pojedyńczymł wannami między
butami.
magało większego remontu nie została za dzień.
jak dotychczas rozstrzygnięta przez dyWezwanie to zostało przez obecnych na sa·
li obrad przyjęte burzliwymi oklaskami ..
rekcję „Filmu Polskiego". Kino prawdopodobnie jednak będzie uruchomione
'Y· Borkowskt.
jeszcze w lecie br. Na przeszkodzie naW ramach akcji odbudowy wsi w roW akcji czynnych było w roku 194'1
razie stoi brak odpowiednich kredytów
na wykończenie niezbędnych robót re- ku 1947 odbudowano ogółem ok. 39.000 ogółem ok. 3.000 maszyn budowlanych,
w tym pustacza.r'ki, dachówczarki, gą PRACOWNICY ZATRUDNIENI \V PRYWATzagród.
montowych.
NYCH FIRMACH HANDLOWYCH
siąrczarki, mies~adła dfl gliny, betoniar
Sprawa odbudowy „Polonii" jest dla
ki i traki.
Związek zawodowy pracowników handlomieszkańców naszego miasta bardzo pa
W roku 1947 Naczelny Komisariat wych i biurowycn Oddz. w Piotrkowie zawialącą, gdyż jedyne kino piotrkowskie
l ł16t
•
damia. wszystki~ zainteresowane osoby zatrud
„Bałtyk" nie może obsłużyć tak duże
Odbudowy 1Nsi dostarczył na akcję od- nione w prywatnych firmach handlowych, a
go miasta jak Piotrków.
'lNALEZIONO rower i teczkę odebrać Mo- budowy wsi ponad
milionów szt. niezrzeszone w Zw. Zaw., że w dn. 26 bm. po
że prawy wła ściciel, Piotrków Bezacka 63.
cegły, ponad 99 tys. ton cementu, 496 godz. 18-ej w lokalu Powiatowej Rady Związ
PODLEJSKA Mada zam. Piotrków •mie- tys. ton wapna, 670 ton
gwoździ, ków Zawodowych w Piotrkowie przy Al. 3-go
ważnia zagubiony dowód kolejowy wyd. przez 178 ton lepiku, ponad 56 tys. rolek pa- Maja 21 odbędzie się zebranie w celu utworzenia sekcji związku i dokonania wyboru zaW dniu 31 stycznia (soobta) , odbę Dyrekcje Łódzką.
31-k py. 13,5 tys. kompletów armatury ku- rządu.
dzie się zabawa tanecrna zorgan.zowaltUBIS Piotr zam. wieś Zaborów gm. Szy- chenneJ. 2 tys. kompletów armatury
Wszystkie zainteresowane osoby winny we
na staraniem Publicznej Szkoły PO\v- dłów pow. Piotrków unieważnia zagub. świa-1 pieco~ej, 10 t~s. kom~letów okuć stowłasnym interesie jak najliczniej i:irzybyć,
szechnej w Gorzkowicach.
dectwo moralnoscL
~2-k f larsk1ch oraz oOO ton zelaza.
W
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RUDA PABIANICKA
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o godz. 16-ej pracownic~ biura. i ~ydziału
~
~~
~ "1
11
ruchu. o godz. IS-ej oddział III zmtana
·I
9l11
o godz. 13-c.j egzetrntywa. komitetu rabryczne-1
~-.., OWP1 ·
"':
go Pierwszej Rudzkiej.
Gdański OZB wyłonił Komitet Obywatel:ski
Pomocy Bokserom. w· wyniku tej akc.ii zebraWIDZEW
.
.
. .
i no w~ród soołeczeńi;twa sumę pół miliona zł,
o godz. 15-ej pracownicy farbiarni l wy- : która przema::zona została ną zo·rg:mizowanie
działu gospoclarczego PZPB Nr 16, RCA, Cen-· obo.;.u kondycy·n~go dla zawodników MKS-u
trata Tekstylna Nr 2. O godz. 17-cj odprawa\ prze.c; meczem z ŁKS-em. Ud.iiał w tym obozie
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iedynie ostatniej rundy, tzn. przy starciu dru-
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11a

Gdy natomiast sędzia punktowy w1ę·
już
sędziemu ringowemu kartką z pop-aw·
(z uchybieniem formalnym), sędzfr1 1in.qowy

gicgo.

czyi

ką

winien lrnrtlfę punktową scdz"emu punk!OVll?•
mu zwrócić, celem wypisania nowej, w tc.liim
rzy znajdują się w trudnych warunkach życia- wyparlia1 sędzia punktowy musi ocZ}T\vfścic
wych.
.
wpisać pierwotną decyzję, wpisaną przed poGdański OZB postara się dla nich w przy- prawkq, z uwagi na par. 38, który mówi, ie rnz
s.złości o pracę oraz zapewni im możliwości 1vpisanc; decyzji poprawiać nie wolno".
treningowe. Czyn społeczeństwa gdańskiego
świadczy najle;piej o wielkim zamilowa'lliu do
Tntcrprclacja powyższa obowiązuje W3z~·8f·

1~=ą~~~~ks~yz~~h~ri~kM--~~k-•_u_._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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WIDZEW - Komitet Dzielnicowy zaprasza
wszystkich towarzyscy na zabawę całonocną:
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nie Wydział Spraw Sędziowskich · wyzn:1czyl rundach, ani w zliczenJacli 11czb poszczi!gkol1
·
K omis}ę
· · sę d z1ows
·
k q: w I in g11 nych . starć
us unastępującą
• : lub
. 1w wyniku
alb
. s ownym
. t I -uchvbi"'·
Snowacki (Gdańsk), na punkty Laukedtcy teczn10c me wo no, , . owiem J~S . o
:
(Szczecin), Kugacz (Pomorze), Markowslo ($1.) mem form~mym, ~ k.orym moi~' się.'~. p.~r. .3 6_
Zarząd PZB, opierając się na par. 105 1~e11. 1 _w par . .66 Reg. Sportowegod.J
raz~ e miesi~
PZ
„
1 nza protestu
takim wypa 'U o i e oczvwiSportowego i na par. 64
B oraz na wynurnc l , .
·'
• '
. _ . v - • _
glosowania (re{ercndum), wydal następującą rn- sc1e popr.awk~ ma wpl ł~w na wym,k ·"'1~:·1, P-~terpretację paragrafu 38 Regulaminu Sportowe- test musi byc u wzg ę. ~1onY'.'. ~ "'Y ją · iem za
•
·
h JUZ
· · raz d ecyz1i
·
· · pomzeJ
podctnego
go, co do slow:
„pisanyc
· stosowania przez
dk sędzww
d
.
ł!tow spo,.,,
prmvjać nie wolno" .. Wynik słowny (określa- ~obu w wypa ru, g y _sęctzrn ~i:ob
;acy nazwisko zwycięzcy l:ub remis) podrmy sze de~y~ Ję runJy wblme.odpo_w~c iąt r~. ry ę;
·
·d ·
·kartce punktowe/· musi b'lć czy tez z c s1arcie o 1czy, w1nzen na y nm1as.
·przez sę ziego _na
•
,' ,_ t ·. rzcd wreczenicm kartlii seclziemu ri:u:owe'OJ?arty, z uwagi na par. ::i3 Req; Sport.,. na \1 \
i~up w stawi.ć now karl1'.J' pw1klowcr, z:i./ac:zan1kach cyfrowych w poszczegolnych .unducli: . ' ty
tl
q
. '. . . . : . · z
·
T
"8
·
t
,
·k
każde]
1ąc
s ara 1wr {ę, po umewazmcmu JCJ, wra
Decyzją po. m.y~ 1 par. „ '. 1es "ym .
• z odpowiednim wyjaśnieniem.
1
~u~c!y, ~gdyz kazda runda .'est oddziclrue. ca.o
scrn. Zadnyc11 poprawek w poszczegolnych
Przez słowo „naty-:hmiast'· rozumie się, że
.
zmiana liczb na nowej karlce dotyc:iyć m'jże

p o I m1·11ona
•
zI0&alvch ~i;rz~est:~:~ trfZ~:\~i~; P~~~~~~e~~er;~~z~~~'.
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dzo ważne. Obecność obowiązkowa.
w rozpisanym pnez Zarzad Polskiego zw.
'
·
lJWAGA, SEKRETARZE I DZIESIĘTNICY
Bokserskiego referendum w sprawie
mterpreEK tacji ara rafu 38 Reg. Sport. PZB, na 2.869
KÓŁ PPR - WĘZŁA ŁÓDZl<IEGO I DYR - upra:nioo~ch - 2.116 glo1'1ów (z 9 okręgQ".v)
;;;:po.dla za inter1·Jrelac1·a wvdana przez Wydział
IJziś o „„,i.z. l'i,~O w lokalu 1>artyjnym dzielni
·
· ·
·
„
Sportowy PZB. Pr ze rnv int-;rpretacji Wydziaey przy ul. Gdańsl(iej 75 odbędzie się zebranie łu Sportowego opowiedzialv si~ 744 glosy
sekretarzy i dziesiętników kół kolejarzy WC<zła ( 3 0k
, )
•
· - S Praw y bar • z Vv zwiazku
ręgow · z przeprowadzonym . referenoum,
,
Łódzkiego 1· Cen'tra 1·1 Dyre k CYJneJ.
dzo ważne Obecność wszystkich wYIDienionych Zarząd PZB rozpatrzył na swym zebraniu odobowiązkowa.
wołanie KS Grochów" z dnia 19. 12 1947 roku
'
·
"
.
1 1· 1· P0 ! ta_
_
w sprawie walki Archaclii - K 11
UWAGA/ śRODl\UESCIE .
.
" . no-wił uchylić częściowo d1::.cyz1~ Wyc~zrnlu
Dnia 22 bm 0 godz. 17-eJ w D:uelmcy Srod 1 Sportowego w sprawie wynil;u te1 w·al/n, ?a·
.
· I rządzając · powtórne
. spotkan~ obu _zawodnli:iow
·· ·
mieście odbędzie siE: od1m1wa
sekreUt'ZY kol.
Referat pt. „Wrażenia z podróży do ZSRR" w dniu 25." bm. na zawodach ~111ęd~yokr,:q~ł · t
p 0n k
·
wych Łódz - vVarszawa w Łod•1 · Rownor' zcs·
wyg osi ow.
a. •
__,__._......
-. ZEBRANIA

ą

6-eJ

~::t=~::.::::::~.:::.::~~::.::~;··.~;:;

GO~~!dz.

14-ej f. ,Akerman". O godz. 18-ej
„Kowalski" i terenowe koło iow. Karczemskiego.

r.

GÓRNA PRAWA
o godz. 15,30 Fabryka im. Strzelczyka.
godz. 1-ej Dyr. Konf.

·

--·~··- •

·

-~

d
d
A
k
•
Je zie -o ·mery .1

Zn •uli.Santi bolrJ..'!ili znwodoweąo .

1

cien Roupp, mena·ler
bokserskiego
mistrza Europy wa;:ii średniej - Ma.rcda Cerdana (Fr:i.n
cja), powrócił do
Paryża z Nowe.go
Jorku, gdzie zakon-

1

I

SRODMIEŚCIE

O godz. 17-ej CZPWł. O godz. 16-ej CT
Ski. Wyr. Dziew. Pończ. 2. O godz. 15-ej
Zjedn. Przem. Mat. Piśm. i Biur., O godz. 19:ej
kołp Związku Fryzjerów. O godz. 15,30 ·sp oł
ddehtlil Wo~skowa. O godz. 18-ej Koło terenowe.

9

!A:;~z~~~::s~!
ś!at~~em~i!~~!~jes~rl
wao~o~~t:u
dość pow<iżnym
młody

II

0

O

traktował

Cerda11
tak zwykle koiiczyl
swych przeciwników

walkę

Roach Cerda.n.
Spotka.nie to .roze·
grane będzie w
dniu 12 marca w
hali Madison Sq~re w Nowy:rn Jor-

przeciwnikiem. Jest
(23 lata) i ma już za sobą !k.irlka poważnych
sukce-sów. Os·tatnio np. pokonał Tony JaI:1~0,
który ma na swym koncie zwycięstwo nad .lake Lamottą. .
99: 1
Cer<lan w swej karie·r.ze ipięścia,rskiej stoczyi już ponad 100 waili.1', przy czym tylk0
w jed'llej z ni<:h poniósł porażkę. W czasie
i.;we.go pobytu w Ameryce r-0zegrał trzy walki,
odnosząc
we wszys·tkich zwycięstwa. „The
l~ing", najpoważniejszy amerykański periodyk
boksernki, klasyfikuje Cerd;ma na czwartym
miejscu wśród najle.pszych pięściarzy świat::i
wych w wadze średniej.

Włochem

mistrzowskiego z
Giovani Manca, która odbędzie się w P~lacu
Sportowym w Paryzu 28 bm. Wobec wyjazdu
Cerdana do Ameryki, odpada jego toumee po
Europie, za które jede_n z menażeró"'. _:;>a~yskich oferował mistrzowi Europy 18 mil10now
franków.
-------------------·

Z ŻQCia Zrll!!!.!!,

Kierownictwo sekcji gimnai.;tycznej KS Zrywu przypomina, że ćwiczenia kobiet i mężczyzn
odbywają się we wtorki i piątki od godz. 20.30
do 22-giej w sali YMCA.
SPORT W ZSRR

ku.
SRóDMlf:JSKA LEW ft.
KIM JEST ROACH?
OSTATNIA WALKA W EUROPIE
O godz. 14-ej PZPB Nr U - kolo I., O
Me.cz
ten
nie Je;;t coprawda zbyt atrarkcyjP.rzed swym wyjazdem do Stanów Zjed!logodz. 11,30 pracownicy kin - Chojny. O
godz. 15,30 Oddział Przemysłu Rolnego, f. „Wa ny, gdyż nie otwiera mu drogi do walki o mi- czonych, Cerdan mu.si xozegrać jeszcze walkę
rant". O godz. 16-ej CT - Hurtownia. nr 1, Przed meczem Poznań-Łódź
. Dziś w hali Wim11
f „Baran". o godz. 15-ej Fabryka Win i Musztardy.

Zryw li - ŁKS u

Grynln w·.r„prezentacji lodzi

•

SRODMIEJSKA PRAWA
0 godz. 15-ej PMT - oddział 7.. Zw. Rewizyjny. O godz. 14-ej f. „Pattberg" - zmiana ranna. O godz. 16-ej Fabryka Szpulek.
O godz. 9-ej Państwowa Fabryka Nr 9. O
godz. 16,30 Karolewska Manufaktura
zmiana. I O godz. 15,30 Warsztaty MO. O
godz. 18-ej terenowe koło Nr 4. O godz. 16-ej
CZPP, CT- Składnica Wyrobów Wełnianych,
Elektrobudowa, Optima.

-1

STRAMIEJSKA
O godz. H-cj oddzial I - Pr,PB nr :?. tkalnia. oddział przygotowawczy PZPB Nr 2. O
godz. 16-ej pracownicy kuchni - PZPB Nr ?.,
f. „Tamara" Centrala Zbytu Porcelany.

BAŁUTY

o ••••.

Wczoraj na iposiedzeniu zarządu ustalono.
Dzisiaj o godz. 19-tej w hali Wimy pra:y ul.
ostat~czny skład reprezentacji Łodzi na i.ieRobcińskiej 82 odłWcdzie się mecz p.ięściar6ki
dzielny .mecz z Warszawą.
Skład przedstawia się następująco: Ka.r.giel, o drużynowe mistrzostwo klasy B ;pomiędzy
Stasiak, Marcinkows.ki, Grymin, Szczapińsk:, KS Zryw II a ŁKS II.
Rycht.elski, Żylis i Niewadził.
•
Mecz odbędzie się w ha.li .Wimy o gJdz'nie Z żąc;a AZS·u
16-tej.
SKŁAD WARSZAWY NA ŁÓDŻ
WARSZAWA. _Na .mecz pięściaTski zŁoKierownictwo Sekcji Szachowej Akademicdzią, który odbędzie się w dniu 25 1Jm., kap:- kiego Związku Sportowego w Łodzi zawiadata.n związkowy WOZB wyznaczył następujący mia, że dnia 28 stycznia br. o godz. 18-ej odsk.Jad:
będzie się w lokalu własnym przy ul. PołuPatora (Tobokzyik), Sobkowia!· (S!atkow- dniowej 10 zebranie Informacyjne, na które zas!•i), Sieradzan (Tyiała), Komuda (Tomc~yński),' prasza ;;ię wszys~kich członków i sympatyków.
Błażejewski (Wasiak), Kokzyński (Koss'Jvrski),
Zapisy do Sekcji Szachowej przyjmuje Se·
K-0tkowski (Archacki), Grzelak lub Sc1bor.
kretariat w godzinach urzędowania

I

I

~;':O~~~:;~~TARZE KÓŁ

„

Ogurenkow, zwycięzca Kolczyńskiego,
w warce z Estończykiem J(ariste o tytuł mistrza,
ZSRR.

Zwyciężył

Ogurjenkow.

lll!llllll!lllllll~JH/~IHl~lllll!lllllll!!lllll~llllllllllll~llll~llll~llll~llll*IHlll
UWAGA, „ŻYCIOWCY"I
W czwartek dnia 22.1.48 roku o godzinie
19-ej odbędzie się zebranie sekcji Matematycz
no-Przyrodniczej. Obecność obowiązkowa. Ze·
branie z środy dnia 21.1 br. odwołuje się.
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Uwaga~ szachiści I

DZIELNICY
w
. Ook<«noy
godz. 17-ej odbędzie się. VV:oJ~ko~vym -Odpowiad_ah _dalsi osr<_arzem, Li:!- u ,,;y~ go swo1m1 zeznamam1, me przyznaje się Hajneman przechodził silny rostrój nerwowy.
b . t . h P· t'"
Po zamkni<;ciu prZ8Wodu sądowego, głos
11 PPS mieszani w aferę pap>ermczą Stamsława Du· do winy.
?dprawa sek~.eta.rzy ~bu ~a.me
ar
•
lewskiego.
·Wobec sprzecznosc 1 zeznań Hajneman.i i zabiera µrckurator, który w:iosi o surową kai·ę
t PPR na Dz1elni~y Z1elo~CJ PPS ul Po,udmoNa ławie oskarżonych znale:!.li się Jeuy Babiaka przewodniczący jeszcze raz zadaje py- wil}zienia dla wszyst~ich oska.t:Wnych, zg0dwa 65 z następuJących firm:
Hajncman - pracownik firmy Dolewsk1, Lud: tania Hajnemanowi. Hajneman mówi: „Bardzo nie z aktem oskarżenia i stosowr:.ie t!o kh
PZPB Nr 8 .ul. Ki!ińskiego ~- PZPW Nr 351 wlk Z~ienyński ~ prac°';ni:C .Państ;vowej m1 yrzykro, ~le j~d~ak ta~ t·rł_o. Babiak otrzy winy.
ul. M. Nowotki 83-80, F-ma Lido ul. M. No- Fabryki w Zgorzell~ach i M1koła1 Babiak - maf ode mme p1emądze za melegalną sprzePo naradzie Sąd Wojskowy w Łodzi wywotki 72, Kom. MO ul. Morska 12, :Miller i pracowni.k Państwowej p] bryki Pap1ern w . daż tekh~ry"._
.
, .
.
.
, dał następuj~cy wyrok:
. •
go 110 F-a Ben dcl ul. Morska 12, Miller i Zakrzowie. .
Oskarzony Zw1crzynsk1 przyzna 1e się i:to
Jerzy Ha1neman został skazany na p!ęc
Banks 'ul. Matejki 9, F-ma Rasik Matejki 9, f
Ro~praw1e_ przewodniczjł ppłk. Ochnio winy. ~racował on, jako pomornik bm rowy. v. lat wi~zienia. ~agodny ~yntiar kary Sąd um~
F-'11 a Profesorski ul. M. Nowotki 98, Lemke oskarzał kapitan Szwed,
Zt gkorzehcach il doł~dowywał do lransportow ty\\rnwałbtyro. kze oskarzo~y podcza sś o~ul?a~J.l
· H ai·ke u l . M . N owo:tk·
Według
e turę
poza z· ece111em.
w1ęcun1u
1
·1 "8
" . F -ma Ta 1nara ul ·
- a~tu oskarżenia Ha.ineman bęC.ąc
p
. ·. d
d
· by w o ozie . oncentracyjnym w
. 4
.d
tk·1 6• .F k ekspedytorem Dolewskiego kupował nielegal·
o otwarcrn prze:wcJ, u są owego zczna1c
Ludwik zwierzyński został skazany na lat
1 M N
Nowo:ki o, Sei e u ·
·· ..owo
:>, '~·.a nie, poza Zlf!cen1em Centrali Zbytu, papier. sp~owadzony :i: więLienia ua rozprawę Dol·~·v- l JJięć - na mocy amne~tii karę mu Sąd jednak
Obuwia Nr 1 ul. M. ,NoV\~oiki lOO, F-m~ ZaJ= tekturę, torby i korumpoweJ urzędników ła- ski.. Wyg'.ąda. on iu~ ,7upełnie \i;ac~.ej.. niż_ n~ calk~wicie daTował, biorąc pod uwagę, że po
denwurm ul. M. No\łOtk~ ~63 Warszta,y Sa pówkami.
sw.01m prnc~~1" St1 acrl_ pewno:>c ,1eb1e ies, pełmł zarzucane mu przestępstwo tyl'.co r-;
mochodowe MB nl. Matcik1 H. Centrala TekPozosleli dwai oskar:lcni odpowiadają t.a .iuz w w1qzicn11ym drl'dChowym ubraniu,. s:Ha szczerze przyzna! siq ó.o winy oraz że ma1
1
stylna Skład Nr 2 ul. Kilifo;kiego 2. Brnwar sprzeda.i; tektury • toreb Hnjn~manowi dla o- wia '':rażenie zre7ygnowanego.
dwoje dzieci.
Zdrój ul. Nowotki 36-38. F-ma Lorenc <il Mor siągnięcia osobistych korzyści. Wszyscy usl(;ir
Składa on zeznania w związku ze sprawą
Mikołaj liablak 0trzymal karę 8-młu łat
ska 7-9, F-ka Nr 36 Oddz. 7 ul Nowo I ki 106. żeni utrudniali prawidłowe dziahmie Centrali Hajnemaua, twieroi!, że wie o dwóch nielegal więz:ema. Wzięto t1.taj pod uwagę, że oskar.i;o
F-ka Nr 33 ul. M. Nowotki 141„ F-ka Nr 33 Zbytn Przemysłu Papierniczego. rozdzielnictwc, nych tranzakC)ach, których dopuścił się oska1 ny nie przyznał się,do winy, mimo, że mu ;ą
Oddz. 2 ul. Magistracka 9, PZPB Nr 8 Oddz. 1 papieru oraz zebranie funduszów na odbudo· ~ony HaiPema~, m!mo, że on w tym kierunku. udowodniono. Na mo~y amnestii karę zmnieul. M. Nowotki 75 F-m:! Berent ul. TuI N'Jwot- wę przemysłu Ziem Odzyskanych. Odprnviada 7.adn_rc.h zlec.en nie wydawał. Dał Haj~em<•·: szono mu do lat 4-ch.
.
ki 77 F-ka ł.ód7.-Północ ul. Uniwersytecka 2 ją więr za sahotaż gosJJOclilrc:zy.
nowi Jednak ze ra~ 100 tys.. zł,- a drugi :~:z.1
Następna rozi:. awa oskar~on~ch w ~włązk 1 1
'
. „ _ ., ~,,„„,~ N _ Oskarżony Ha.jncman w swoich '!.:?Znaniach około 140 _tys. zł ~a ko.sz.ty ty~h transakc]l .. z afe~ą Dolewsk1ego odbqd'lle się w piątek w
TOR~IO ul. Nowo~ln 7.., F' 111 "' N ..,, ?1· . 0 załuje. że popełnił przestępstwo, twierdzi jed
Następme ZP.tnaJą świadkowie obrony, kto Łodzi przed Sądem \Vojskowym. Na ławie
wotk1 47, Gal. Skor ul. Jal··uh:> rn <::nnlc'l?:iel- nak, że nie zdawał sobie z tego Jprawy. Ni€ rzy wraz z Ha_inema:Jem w czasie okup~• ' ryskar:i.nnych 1asicidzie hyly dvre;ctor Banku
nia Remont ul. Jakuba l~ ·
przyzna ie się do popełnienia sabotażu.
przebywali w obozie !<on""n~r" "invm. w n '' '" 11
~'1" 1\ PnrnRniu - Acl<unczcwsk.i.
!>nia 23 .1 19'1S r.
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