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Codzienna praca, osiągnięcia i troski. z jak "Wera" Wedman - l'o1?ot11ica od GaI pamięć o bohaterach tej waJp, () tych, Najpotężniejszą z nich jest Związek Ra·
n~ą związane, ż"acierają czasem w naszej jera - sekretarz dzielnicy Górnej Prawej co młode życi~ bez wahania poświęcili ni~ dziecki - stojący na stru.ży pokojtl naro!,ami~ci oorilzy niedalekiej
przeszłości. PPR, Jan Stępień ("Wą~ik"), członek gru- gdy zginąć nie może.
dów świata. Siły te - to nasza Polska
Gdy patrzymy na idące peln<1 parą fabry- py specjalnej Gwardii Ludowej, Artur
'Walka przynosiła Za sobą nieuniknione ludowa, to demokracje ludowe środkowej
ki, na nasze miasto, na kraj, który odbu- Maciejewski Al-owiec, organizator akcji ofiary. Ale na ich miejsce wyrastali no- i wschodniej Europy. Siły te- to masy
dowuje się - zapominamy czasem o ce- sabotażowej w "Wimie" i wielu innych, wi - kontynuatorzy ich bohaterskiego pracujące całego świata.
nie krwi, którą Naród okupił wolność, którzy na życie i śmierć związali się ze dzieła.
I dlatego Polska Partia' Robotnicza
zapominamy o ofierze życia tych, którzy SlPTawa. klasy ro'botnicze.i i Naro'dn PolOfiara życia bojowników nie poszła na sprzymierza się ze wszystkimi siłami stoginęli z myś~ą o Polsce Ludowej,
skiego.
marne. Polska Ludowa powstała i odbu- jącymi na straży pokoju światowego, poNie wolno, nic wolno zapominać o straNasza Partia.:lk~pił~ w swych ~zeregach dowuje się.
kojowej odbudowy kraju.
sz1iwych czasach okupacji, nie wolno za-I szczerych patnotow 1 demokratow, walAle le1wja historii nie może być zapomPotężną dźwignią odbudowy nasze; Ojpominać o walce - nie wolno zapominać czących.o P?lskę Lu~o~ą. ~, ... " niana. Musimy skupić wszystl-ie siły, aby czyzny jest jedność klasy robotniczej, jed- bo pamięć o okupacji, i o walce nakła'
OrgamzacJa młodz~ezowa "P~Onllel1lSC~, nie dopuścić do odrodzenia się imperiali- nolity front PPR i PPS.
da na nas obowiązek czujności i pracy. powstała f;am~rzllt::lle .. ~łodzl ~stąPi!i styczJ?ych z~borczy.ch N!emiec. I ~:Uatęgo
Wespół z bra!nią PP~ dążyć. ?ędziemy
Aby już nigdy naród nie zaznał niewoli.
po~ym do ~.L. 1 zWIązalI SIę Z partią, kt?: przeCIwstawIamy SIę, pl:o~om .I?o~eJmowc:- nadal d~og~, ktorą saIIll: wyku~lsmy, dr~Historia okresu wo'n nas ucz '. I z te' rej przo~u]ącą rolę w walce o wolno,sc nym przez ameryka?sk~ lmpenahzm, pro- gą .d~ sllne~ suwerennej ??lskl Ludowej.
straszliwej lekcji \ri~simy ~YCiągną~ uznawall. Wszyst~o, co po~tępowc) ~łoa~, bom odb,ud?~ n~en:IeckIego. agresora. D.ązy~ będZIemy, d? SZczęSCIa klasy robotwnioski na dalsza pokojową 'prz szłoŚć.
zdro~e w narodzIe polslnm .SkU.r:Iło SIę ~:nerykanskl. lmp.e~lahzm ch;lałby zdu- mczeJ -: do socJahz~u.,
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wokoł PPR - awangardy bOjowej mas SIC demokraCję sWlatową. chCiałby panoPracuJąc w myśl Ideałow, dla ktorycn
Od ylenvszyc.h 'chWIl lla'J.azall 111t'1~: pracujących.
wać nad światem i w zaborczych zamia- towarzysze Szymański, Koczarski, Przyrowslne~o, od ~Ier.wsz'ych dm okupac.}l
"Promieniści" dobrze zasłużyli się Oj-- rach pragnie stworzyć sobie w odrodzo- byszewski i tylu, tylu innych oddalo S\VE
prolet<lllat ŁodzI me uległ - walczyl.
czyźnie. Mogą być dumni ZWM-OWCYł nych reakcyinych,
imperialistycznych. młode j:ycie, najlepiej oddajemy hołd id:
Przed H139 L. sc:nacja uzurpo~ała sobi~ I łód~c~:, że ich. "oledzy z taką ofiarnością Nie~l1czech s:",o~ą bazę woj~.nną.
. .
pamięci.
pra".·a l przvwll€le szermowama hasłaml UlnIeh \va1czyc.
Sll.y pokOJU 1 demokraCjI f;ą wlelkie.
Ignacy Loga~Sowjński
patrioto 'zmu· C: zakłamani reprezentanci
klas posiadających okazali się zdrajcanli
••
narodu - zaprzedali nas Hitlerowi. Obóz I
sanacji poszedł drogą hańby, zdrady, !
ucieczki. w kraju pozostał lud pracujący,'
~<
i lud pracujący zmagając się z okupantem
w,'kazał swój głęboki, szczery, prawdziwy
ętą
patriotyzm,
.
Czerwona Łodz dOWIodła, ze godna Jest,
T"
•.•
_.
.
' " .
s\. . ych bojowych tra<jycji. Mimo warun-\ . PARYZ. (ob~ł.. ,:,,1.) W calej FranCjl odbę!lą
przez Ramadl~ra _l popl~ra~~c.ych .
de- wy~o~cow, ~ędą we p:oporCjonalue, lecz więk
ków terroru, wywózek, przesiedlania, mi- SH~'~ dmu dZISICJSZym. wy"bory do zarządow pulow~y~h z P~~WICY ~_OC)allstyczn~~ wyb~- S~osćl~we, tj. wszystkie mandaty uzy~ka. parllczących pODlzej 9 tys. ha, ktora otrzyma większość głosów. \V okręmo ",roz"b y g es t'apo - w f a br y k ach"]UZ w mUlllcypalnych. Zgodme z zasadą przefołsowa ry w n11ejSCOWOSclach,
.
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pierwszych miesiącach r. 1939 - 40 pogąc,' w ktC?rych zadna partla me uzy~ku wlęk
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prze- rą udział w niedzielę, dnia 19 bm. w uroczy~
sow~m ~na;idu~ą wł~śS~~ą dr~gę,
inne delega.cje zaproszone.
porcjonalne. ,
CIWS. aWlema Slę. naJez zey.. 01111 'e"'j sa- stościach pogrzebowych ku czci 13 ekshumo.!. na. ul. TymIenicckiego usławiaja się kola
Jak podkJ;e~lają w tutejszych kc!ach polity·
botazowe łączą SIę zczasem l powstaJe or- wanych bojowników Gwardii Ludowej odbęp. PR D' l ".
Górna-L ewa,," G"':
dzISIejsze wybory samorządowe przyZłe nIC
otn - cznycb
b
ganizacja "Front Walki za Naszą i Waszą dzie się o godzinie 9-ej wg. następującego
Pra" G' .•:' R d P b' ~
~
rały całkowicie charakter polityczny i stanoWolność". Ta oto organizacja staje się na
d W!'" orna., u a a laDlC a!" l wią próbę, w której naród francuski wypowie
łódzkim terenie trzonem 'Polskiej Partii rllanu:
zew •
się za lub przeciw polityce rządu Ramadiera,
Robotniczej
.
1. Wszystkic delegacje z wieńca.mi i poczty
5. na ul. Bocznej l I'ylnej ustawiają się stosującego drakońskie środki przeciwko fran
'. .
..
....
sztandarowe stają na ulicy przed lokakola PPR Dzielnic: "Baluty", "StaromieJ- cuskiej klasie robotniczej i uzależ.niającego
P.PR wyrasta z naJzywotrne]szych 1I1teskau , "Śródmieście -Prawe", . ,Srót1mieś. kraj od imperializmu amer"kańskiego.
,
d
PPR
k
ł
d
lem
pjl.rtyjnym
ul.
Piotrkowska
262. Po
z
tes?w naro u.
ws az~ a rogę ocacie" i "Śródmieście-Lewe"
. Do wyborów stają wszystkie
partie francuslema przed zagładą, na ktorą skazał nas
drugiej stronie ulicy zajmują miejsca
Wzywa się wszystkie organizacje aby na: kle. ~
,
~t1eryzm, drogę.!)ezko:npromi~owej wa~:
wszystkie orkiestry,
swoje miejsce zbiórek nie dochodziły
Wyniki ~vy.boró~ o<:zekiwane są. dziś w późki; .wbre~ reakCJI, ktora narod uczymc
Z. na ul. Skorupki stają oddziały munduro- ul. Piotrkowską, ale ulicami bocznymi.
nych godzmach w:eczornych, lub Jutro rano •
.::hcIała bIernym.
we (Wojsko Polskie, Miljicja ObY\v., Kom
Przypomina się kołom partyjnym o koSTRAJK TRWA
PPR - partia mas pracujących powiąpanie PW itd.) Za nimi ustawiają się nieczności dekorowania sztandarów krepą.
PARYŻ; (obsł. wł.). Strajk pracowluków ko·
zała dążenia mas do wyzwolenia i narodowszystkie organizacje młodzieżowe oraz
Trasa konduktu pogrzebowego llrzebiegać lei podziemnej i autobusów miejskich w ciągu
wego i spolecznego. Ten program pisany
Szkoła Centralna PPR.
będzie ul. ul. PiotrItowską NowomiejSką i dnia wczorajszego. wybitnie zaostrzył się.
był krwią najlepszych synów Polski, naj3. Uli. !.II. ŚW. Sta.nisława ~bicrają się delc- Zgiersk", do ,a.(logoszcza.
Z powodu licznych incydentów wladze zmusza
lepszych aktywistów partii.
na były wycofać z ru-::hu liczne samochody
ciężarowe, któryl1.li usiłowały
choć częściowo
Dziś czerwone sztandary PPR chylą się
zaspokoić potrzeby komunikacyjne miasta.
Wśród cięzkicłt hojów Z okupantem niemieckim /10izgH oona(et'uwie walk
!lad trum.l'lami bohaterów. Członkowie
Wycofanie samochodów ciężawwych obs!t'
PPR, Gwardii Ludowej, organizacji mloo wolność i demokraeję - człon kowie Polskiej Pa'rtii Robotnicze1 Gwar~lwanych przez wojsko,
nastąpiło \'T wymkl
c1zieżowej "Promieniści" żyli i ginęli z mywrogiej postawy ludnoś~i Paryża., ma."1ifestuja·
dii
Ludowej
i
organiźacji lnIodzie żowcj "Promieniści"~
sił] o Polsce Ludowej.
cej ~woje uczucia solidarności ze strajkujący·
Kim byli ci, którym dziś hołd składa
mi.
KOCZASKI LEON pułk. {Bolek}
czerwona Łódź?
I
Wczoraj odbył sIę zwołany przc,'; Gen~ralną
f-nZYBYSZEWSKI STEFAN mjr. (Władek)
I Konfederację Pracy (CGT) wiec pracowników
Byli robotnikami, z ruchem robotniWEDMAN l\oIARIA PPl:. (Maria)
mctra i autobusów, w którym w~ięło udzi I
\!zym zespoleni przez cale życie. Trudno o
około 30 tysięcy strajkujących. Na wiecu u·
SZYMAŃSKI CZESŁAW ppłk. \Cenlełt)
nich mówić nam, którzy byliśmy związam
chwalono, że komitet strajkowy hGclzie trwaj
STĘPIEŃ JAN (Wąsik)
z nimi
naj serdeczniejszymi
więzamI i
przy swoich poprzednich żąda.niach. Uchwalowspólnej pracy i walki.
\
MĄCIEJEWSKI ARTUR
j no wzmocnić posterunki strajkowe.
Leon Koczaski, Stefan Przybyszewski i
! . .a .. .~=~~~~~
liROGULEC BRONISŁAW por. (Jastrząb)
Czeslaw SzymaI'iski członkowie obwodo·.
WfTULSKI
MARIAN
vego komitetu PPR - przed wojną" l.
DOl\llNIAK TADEUSZ
KPP walczyli o lepsze jutro klasy robol· i
niczej. I tę walkę najszachetniej pojętą I
Już w najblźszy WTOREr, dnia 21 Jm
SANIGÓRSKI BOGUSŁAW
prowadzili dalej \'1 szeregach PPR. Dłu· !
rozpoczynamy na lamach naszego ri.:m~
ltRZY'zANIAK WACf.. AW
r.;oletni udział w ruchu
robotniczym
DRUK NOWEJ SENSACYJNEJ POWiF.
MARCL.VIAK LEONARD
uksztaltował z nich ludzi mocnych, świa
S~I RADZIECKIEJ, odsłaniającej kulis.
t ISIAK EUGENIUSZ
domych i gotowych na wszystko. Ich
SZPIEGOSTWA NIEMIECKIEGO POdCZ<' 5
minionej wojny p. t.
smierć byla tak twardą i bohaterską jawszyscy odznaczeni Kl'zyi:ami Grunwaldu
1dm bylo ich życie. Zginęli na posterun"TA.TEMNICA L H"
Im - "Władek" Przybyszewski na śmierć
Uroczysty pogrzeb ekshumowa nych z pola boJów - odbędzie się w nad·
(wolny przekład z Sll'illina).
3amęczony przez gestapo, "CenieIe" Szychnd7.()ca niedzielę. dnia 19 paZ1zi ernika 1947 r. z Domu Propaj:!andy PPR
Pcłne napięcia i rewelacyjnych szczegó'
mański w boju partyzanckim w Lasach
łów sceny z życia "rycerzy spod ciemne i
przy ui. Piotrkowskiej 262 na cme litarz w Radogoszczu.
Psa rskich, ,.Bolek" Koczaski {)d skrytobói
gwiazdy" niemieckiego wywiadu val
czej kuli NSZ-owca - poplecznika nieŁÓDZKI KOl\IITET
o wiekopomny wynalazek uczonego r"
mieckiego. Obok stałych, wypróbowaPOLSKIEJ
dzieckiego - tajniki hitlerowskiej si er
- PARTU
- ROBOTNICZEJ
- _..
nych prqwódców czcimy pamięć tych
ZARZĄD HIEJSKI ZWM
slpiegowsldcj - oto .treść tej REWEL ....·
dziął8CZ~', którzy pn.ysz1i do PPR przeko. CY.JNEJ rOWIESCI"
:talii koniecznością walki., okupantem - _.~~~~
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~~.~~~~eDBmR~~_~~
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WYSTARCZY WYCIĄC NASZ KUPO N PREM 't)'.'. '. lil-cli""ZClltnv nO(\!L wy ·
pełnić czy teinie j prze~ł:Jć "'0 Re(lakcii n ,iS7~~O ilj<.I11,! \\I ę' .
tl ,xc' h dni.
Już w środę dow:~my si~ kto wygrał ZEG/\~EF NA f~fl:r.

Jutro

Nr. 288 ·

na ZEGAREK NA RĘKĘ

l OIIA 11. X.

1947 r.
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G'ÓMJ.'W~ Z {ff/l,iJlli'Ehe;;
W dnIU wCZ'lrpjslym odbyło się plencrn(;'

I

IPO~2 a:

Stawiński, Biedr7,ycki. Muc. Przybył, Pyrka (z

zcbl':mie Za ;du G/ó;?ncgo Zwinzkn Zawo .. ; "'I ;\roto',Mu c1.'(!atkowego do układu zbio- Bia3;egostoku), Łęcki (z Częstochowy) :ancza~
dowep;o Ro 'r,'nii,ów Pi'z~myslll \\ łc';kicnnicze-I i·O·.\'~·go :;l".'jcg·'nt stwierdził, że protokół ten kowa (z Ozorkowa), Śledziński (z Biel;ka). 1
go z wlz;, ł r1 urzr ~1:1',lic'E'1i \1's:\~'s,kic11 0-' prz~' ;10.·owUjc te;, układ do nowych ~mienio- tow. Marszałek.
rodl,ó\" wł"k·e:m;c.~ ch w lur.ju.
nych W.l 'UfJkĆJW pr~"Y, kiedy to w masowy
W wyniku żywej dyslul!,ji plcnnm Zar,'ąPo ortczytaniu protokółu z poprz('dnief:' ł !\:'I:!(~jl O\":z:-,1 H!l\"UaC si<) 111ch wi6Iowars .. ta- du Głównego jl'.dl1ogło~nle pOlltannwHo tekst
o~lE'dzc '1 !'..l')-d rtos Prz,,\\,or'nic zl1 r
tl'\H·ÓW. W·.iścle w hcic nnweg() protokółu protol~ółu przyjąć do zahvierdzaląoej wlador
rzą lu Gl(' ·.ne ~o h w. Bllrs!d. ktńr) pl,:rm \ l<powcduje poprllw~ h~,tu wielu robotników i mości, a jcdnoczelillle wezwało Pr p 1.y-Jium do
~ cnic f\\(' )'(' 'i"'c't r r7cdc W~Zy!,'1,:;m Rpr"
Wl rownlzl wl-;Itsz,," przl'jl7.ystość w zagad- rozpoczęcia prac nad uporządkowanirm płac
wie "uchu \\ t)5b:owodniclwa przejśda 111\ ob t nirn!e flracy zal'ol kowrj.
rObotniczych i w innych branżnoh prz >mysłu
'l\"~ wi<;' "-;"1 Ilości m2S7.;n w p:~t'my;'!c wIn
Drugi r<.'ferilt lVygł,,~il 10,v Łodyga, który włókienniczego.
.
I
""lnlcl'yr ,lIT,\·':C'l_zw';".1 t ','N;; o!:Je,'nyr") w <;['osi,:) iiZ.'.c:r.q,,:,)!,'v,'y punkt po punkcie
Po odczytaniu i zatwicrdr.eniu sprawozdana próby r",I"ji id:ce w kiE'i'tmi<u hamo- i l11c)wił nowopodpisany p 'otnltół
nia Komisji Rewizyjnej Ple~u'11 Zarządu
'lI}la \TO!") -awor'ni"lwa i rLlC:1U wichJw',r- !
W dvsk,usji znhmJi głos tow. .ow. prez. Głównego zakończyło swoje obrady.
t,tO\vC';
rT1 0 _ _V.
ll' r "Iti ł)p[ r l "~ ~!~, nn
'Jkl ch i" r'c W .• II do!>:u l\ 'nt 'f'h v'" :'T,I
ikC"c.nn ',i' \"!'og')\\' ltlr\sy r~b.)tni('/(· j kló'7y ÓP('~"I" 1·lmnr'v.'cm i o~;r,ll~t\.\"'\11 I ll'l ł ali w sw
C "0'1' lJodb I"zyć cz<;ść 1'[\1) ,!..ni.
P
l1"lrnl.:1jąc· kh' tI>l p'
])-;')5 '
Główneqo Zwiazl(u
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glii. Francji i USA ppwolana do spraw zwrotu
tlota zagrabionego przez hitlerowcóW pOWIdę
la pc:!tauo'wien!a dGtycząi:e zwrotu tein zlota pewnym pa{lstwom. Na mocy decyzji Belgia ma otrzymać 90 tysi.ęcy (149 klg złota, Holandia 35890 kg i Luksemburg 1.929 kg.
Komisja uwzględniła w zasadzie ponadto
roszczenia Austrii i Włoch, jednakowoż ostatl'czna decyzja co do tych państw nastąpi w
terminie późniejszym. Komisja prowadzi rów
nocześnlo rokowania z państwami neutralnymi w czasie ostatniej wojny w sprawie 'Zwrotu złota, przesłanego nie legalnie do tych krajów przez hitlerowców, Szwecja zgodziła się
już na zwrot złota, które było do nIej przek'\\".ane z Niemiec, w istocie z!lf pochodziło
z rabunku w krajach okupowanych.

uej

e zenia ZarzQdu

zlola

PAP. - Jak donosi agencja Reu
I teraLONDYN,
z Brukseli, komisja trzl'ch moc-arstw An-

",IókąierA fA lIfo~dJ'le

ZuU/odoUJeqo

Pr"1.('cI1od~ąc do ~pra'wy świeżo podpisane-

ił em~el;kiego

.

Z.awodowego Wł6kniarz,

Po 'wy lu ch .n II ",r~ra lu przedstawiciela
Plenarne posiedzenie Zarządu Gl. przyjmuje
Zarząd Glowny ;po zapoznaniu .się z doku·
..1"~:::::,•.r::1):::wI~:r:a==:::!I~ I'l~z:d'lIJn ZiHlądu Lol<Jwnego i zapoznaniu 6ię do zatwierdzającej wtadomoki' protukół do- mentdmi i wynikami śledztwa, przeprowadzo'
"li .;,,, r. 'l li!"" I 'Z tr€'5c ą protokółu V7.\I)Jl'lniajijn'!lo do układu dalkowy do układu zbiorowego i oświadcza, nego przez komisję powolaną przez Prezydium
d
·t~ ł ~j l ~ 1
;(:1
l!::llI'C,WL<jO z eJ'li . l \.:;,~,~G r, i po dyskusji. ple· że Zarząd Gl. będ7.ie kontynuował 6woią pril- Zarrądu Głównego z udziałem Inspekcji Pra·
\ ',r d jr "1 PO'jl·t! ,; f\k<\11'lmo- 11I1I:l0 I' 15i~\c.:m'lIe Zarz'ldu Głównego Związku cę nad dalszym Porzcldkowllniem stosunków cy, lekarzy i władz prokuratorskich dla Z'ba.
) .. \ IJ
l'l 11 );'wI:l'kjw o w,'I- Zaw, h ,Iwln ków PI7.CJ l} 5JU " .... tókienniczego w tej dziedzinie, nad stworzeniem nai~orzyst- dania sytuacji w fabryce Poznańskiego stwierfi) 'c. o I' l.1
... 2:,1,' nn l.: I"']l l
1IIw.eldl<1, Że' podpIsany p/otokol uzupełniają- niejszych wclrunków pmcy i placy dla przo- dza, że wieś ci rouiewahe by/y całkowicie zmy\\' s •.!"
,
P!), l' L, It, 'Ii ,ii' cLI"n·' ('\ do umowv zuiornwej w przemyśle włókien- downików ruchu współzawodnictw3. ruchu §/one przez prowokatorów reakcyjnych, stoJą
"o'W' os "me< r r( h roJI.Ll! prl, j3ClC{C1 rlOb.!ll,tLylU Slcll!OWI dul·szy krok w kierunku 6y- wielowarsztatowego, ruch1t łączenia zawodów cych na us/ugach obcych agentur i mających
ł r(h, ·owr. 'z '$IC p"rlYJni i zaproóizeni goklE', stem'\tyczneqo uporządk.owama 1 po.prawy plac dla. wszystkich robotników i pracowników, /la celu sianie zamętu wśród nieuświadomJo
Nil ,Odhl'l1 biało - czcrwo'lY '· .... c1· ,',r' - r Ih :1 ,,\,h.
podnoszących wydajność prll cy i WZUl'lgllją. nyel1 robotników, którzy sami be'l zastanowie ..
v 1.;, 'n (C "n.a portrely tych. którzy padli /.
,\owy prulok6ł dą umowy zbiorowej u.. cych w ten spo1iób bogactwo naszego krajlI, nia fj ię powtarzali te plotki. Plenum Zarządu
, ~) tcr.t'1k l.
wzg/ędnia osiągnięcia produkcyjne przemysłu
Ruch wS/J ()!zawouniclw a procy. który bbej- Głównego upoważnia Prezydium Zarządu Cł.
1'Id s ~(> wl{raC'7.~ pluton hono'rowy, R07n"l-, polskiego, m:yskane dzięki współzawodnictwu muje coraz lo .,zerszp. rzesz!' r.,h·)tnikńw. jf'st DO OPUBLIKOWANIA DOKUMENTOW DOzyra ę
; r
.Iyc.h. fjrl'ą7.dic-w \V (I;~ pmcy l jl:~t szczególnie korzystny dla wielo- jedyną drogą do potlwy-i,-szen :a stopy ŻyCIO' TYCZĄCYCH TEJ SPRAWY,
t-~kh", nabrZDl,aiej żałobą CIS7.)' padają r:a~-' warszlalowców, młodzieży robotniczej, a także wej kla.sy robotniczej. Podniesienie wydajJest T'lPczą kary~odną, aby jedna niesprawIs Ol b.Jhalerów, Przy akompaniamencie wer w miarę możliwości obecnych uwzględnia sY:- ności 'pracy i ogólnego poziomu produkcji
'a oup' wiadają żol:licrze: :- "nieobecny tuację najgorzej upoBażonych grup robotlll- przemysiowej przyczyniło 6ię już obemie do dzo'na, fałszywa plotka powodowała straty pro
"l !lł la polu chwałv" ...
ków gospodarczych.
obniżenia Cen niektórych artykułów przemy. dll,kcyjne, podważała plan odbudowy gospoAkc.'It"!I1ia rozpoczyna się, Zag~ja tow. HyPlenarne posiedzenie Zarządu Głównego słu p;!ństwowego. Dal6ze podno.szENlle wydaj- darczej zniszczonego kraju i godziła w inter. V.f I rC'zytlium zasiadają - przedstawlclel uwaźa za 6łusZlne postulaty wysunięte przez ności pracy przyczyni się niewątpliwie do resy samych robotników, narażając i<;lI na
PrezydIUm Zarządu Głównego w perlraktac- jeszcze wydajniejszej obn iżki cen, a tym sa. straty materiaLne. Fakt odgrodzenia się przeI C r PR ·ow. B:eńkowski, prezy<lent Łodzi f 'w ::>tawińs.ki,
wojewoda ob. Szymilnek i jach CZPWł. i stwierdza, że postulaty te zo- mym przyczyni się do zwiększenia realnych ważającej większości włókniarzy od tej części
s-:Jó tOW'iTZ',tSZc broni poległych bojowników s'tały na ogół osiągnięte, a mianowicie:
zarobków robotniczych, a także daje w ręce robotników Poznańskiego, którzy przerwali
'W'»)r,o~ć: tow. tow.: płk, Logo-Sowiński, gen.
.0) zm~ana systemu premiowa.nia tak, alby państwa niezbędne środki dla podnoszenia re- pracę za ' podszeptem wrogiej propagandy jest świadectwem świadomości klasowej i po1 ,r, )arurow,ka, Wedman, Piątkowski.
kazdy ZWiększony WYSiłek robotnika został od- a/nych zarobków robotnIczych.
Głos zab'era IOW. Bieńkowski. Oddając powiednio wynagrodzony, co zostało osiągnięMyśl ta toruje sobie zwolna, ale konsek- czucia obywatelskiego szerokich mas robobni o n P,q'!l f;"j poległych, mówca przy;pomina te drogą wprowadzenia nowych, bardziej spra- wentnie i stale drogą do świadomości mas ro- czych.
l~t> z okreSU minionej wojny.
wiedliwych ta,beli premiowouia;
botniczych. Współzawodn ic two pra.cy między
uliki p"
W związku z imperialistyczną , awanturniA ~ l z "l.qdy nie lała się krew polska b) wprowadzenie w P,Tzędzalniach slałych górnikami a włókniarzami, ws.pólzawodnic1:wo czą polityką pewnych kół reakcy jnt!go, amets v st IC na straży pokoju, przeciwstawić dodalków ryczałtowych dla przechodzących na między poszczególnymi branźami przemysłu rykall-skiego kapitału i trustów, popierającą
Iq imper al;zmowi dążącl'mu do odbudowy zwlęk-szOllą obsługę maszyn;
włókienniczego oraz współzawodnictwo pracy odrodzenie militarnej potęgi Niemiec i zagra 'lcn11.:'(" i 'Panowania nad światem.
cJ młodzież robotnicza, począt.kujący tka- międ~ robotnikami różnych innych gałęzi ~ającą niepodległości i suwerenności naroZ k0ki zabiera głos sekretarz Łódzkiego cze i prządki oraz rolbotnicy innych zawodów przemysłu państwowego jest tego wyraźnym dów, hasłem dnia polskiej klasy robotn iczej
-or.1 tE'tu PPR tow, Loga-Sowiński, który w uzyskują możność podniesienia 6wych z·arab- dowodem.
mU1!i być zreaIJzowanie planu trzyletniego i
~c:sie OkUPClCil był sekretarzem komitetu ob- ków już po przekroczeniu 100 procent nonny,
szybka odbudowa gospocIarcza kraju.
vJdoweqo PPR,
d) uzyskrmie w tkalniach przemysłu weł·
Niemniej istnieją je6zcze w klasie robolJak pokazały fakty ostatnich mie6ięcy przy
'\V s('rdu'wYch słowach, kreśli tow, Sowiń- niQl1ego dodatku do płacy zasadniczej w wy· niczej. elementy, które wbrew interesom klasy
cJ;.i 5)'~ CI ' pclE;>glych, ofiarnych, odda- sokości od 60-75 procent dla tkaczy, którzy robotn:czej i Narodu, ulegają podszeptom pro· kład takich bogatych krajów, jak Anglia i
Francja, znajdujących się w obliczu katastro,ych dli'! sprawy klasy robotniczej I i narodu przechodzą na obsługę 2-ch krosien;
pagandy reakcyjnej.
,,)~.kif'g.).
e) wprowadzenie stałego dociatku wyrówSprowokowane przez agentów reak'cyjnych iy, wyczekiwanie w kolejce na pomoc dolaroW czę!;ci artyst)'cznej tow. Jastruń odczv- nawczego w wysokości 35 procent płacy za- przed niedawnym czasem wichrzenia, dezorga- wą prowadzi naród na brzeg przl'paści.
ł wla'::C1e ntwory, Ewa Kunina recytowała sadniczej dla robotników oddziałów gospodar- nizujące produkcję w PZPB Nr 2 (d, Poznański)
Jedynie wzmagając wySiłek własny l przy'
Iq ę nC. śmierć Ludwika Waryi'lskiego" czych i socjalnych;
wymagają zwiększen'a czujnOŚCi
wsz;rstkich śpieszajqc odbudowę przemysłu narodowego • I '1\ ,ł Wd Broniewskiego. Maria Wilkomirf) wprowadzenie właściwego systemu pre- uczciwych robotników, a
w szczególności zbudlljemy przyszłość naszego Państwa na
d o "rr 'a f,Qlonez As-dur i Etiudę rewo lu- miowania salowych, majstrów, podmajstrzych członków Rad Za'kładowycl;1 i Związków Zatrwałych i mocnych fundamentach, podnielJiE"
'l CI' Jll la. Występowała również orkie- i wykwaJllikowOJlych robotników
oddziałów wodowych, aby w przyszłości knowania wro- my stopę życiową klasy robotniczej i 'calego
•\ -: mwa Idrzy.
mprllOnicwych i ruchu,
gów kila,;;y robo,tniczej spaliły na panewce.
Narodu .
~~~~~NN~A~. . . .~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~. . . . . . . . . . . . . . . .~~~. . . . . .~. . . . . . . . . . . .~. . . . . . . . . . . . . . . .~
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W)'ci. r.n~li się rozkosznie na prowizoryczch pos ,miach. Trzy dni byli dopiero w po
a ilc jui. zdarzejl i wspomnielI poza nimi.
'oź('gnanie w Lodzi, prawie ucieczka przed
('niiecIUm aresztem. pierwsza zbiórka I
l~rwszy apel " lagiewnickim lesie. PoteJ,.TI
l:ll'SZ nocny do Glowna.
CZOłganie się po
. lOltrej łące, pełnej złocistych kaczeńców.
Iiazd ptasieh i wrzaslm rozbudzonych cza• cle.
Szyma{lslu przymknął oczy l marzy. Widzi
,lszcze I'az tę całą drogę z łagicwnicldego
1'15u. Osicmll:\stu 'łudzi, prawie dzieci )ł)wlerzy o mu oto swe życie i Obarczyło ra..
liona ciężarem dowództwa i odpowiedziallOści. Uśmiechnął się .,a wspomnienie "pierw
"ego strzalu", gdy Tolkowi Gral>owskiemu
rzypauiwwo wypalił nabity mauzer. Nieuleckie post('runki graniczne były tuż, pot!
'oscm, i mogła się wywiązać walka. Ale mił lo. Wiatr wiał od wschodu, nie do <lyszeli.
Potem już było gorzej. Na widok biwa..
·tdącego oddziału gajowy strzelił do nich 'f.
ubcUówld. Odpowiedzieli mu seriami z mazcrów.
"
.
Pod mostem w Głowme przechodzlll gę.
k il' .
t l
.
P t
Icgo.
? e;n now
~ up I Sl~ w zlw~r. ą
..unnę, az o o eraz o poczywaJą w es~~zow·
~ w Psarach u pana Pruskiego, lesDlczegc
. 'Sów ~I.owie?s~ich, który obchodził właśni
roczysCle dZlen swcgo patrona.
N a weran d zle
. . przy stolach
· s i.1
eilZą gosCle
['racownicy leśni, gajowi. Leśniez6 lia fp!>'
.•.
L . .
1 I
,rzez ona.
c.-n ('z'm r.r" lrano oren <1\1 'r
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61o nem

ko, prędko!
strzały bez

pirczeństwa: Czujki pilnują dokob Tu
rzadko zaglądają Niemcy, drżąc na widok
smukłych sosen i brzóz, ubranYCh w wiosenną szmaragdową szatę listowia.
Ceniek bierze do ręid "sztabówt.ę' i wyznacza dalszą trasę marszu. Aby tylko pl'7eJM
granicę. Potem znów rozproszą się i będą
się przebierać do Warszawy, na umowlOne
punkty. Gdzie pójdą? Kto wie! Gdzie roz..
każe wyższe dowództwo.
Nagle we drzwiach stanął Wolos i melduje, że na drodze do leśniczówki ukazał się
motocykl niemiecki.
W jednej chwili byli wszyscy na nogach.
Krótki rozkaz - zdObyć motocykl i wybić
Niemców. Wybiegli truchtem za opiotki. Mo·
tocykl był tuż.
I oto w lesie pełnym świegotu ptactwa,
Jtrzyku wilg zJocist3'ch i gwizdu kosów - roz
lega się ciężka detonacja. Granat padł obok
przyczepki. Niemcy byli już na ziemi. Zdjęli
automat i, rozpoczęli ogień seriami.
,. Strzel~c ~yło m?żna jak. do kacz~k. JeszChe c~Wlla I będZie po mch "Cemek" stoi
pr.~y .zywopłocie i wydaje rozkazy. Podejść
bhzeJ, rowem, zza tych jałowców, od tyłu.
B' - h b '
.rac. IC, rajc prę~ko. Du~a: rozpiera mu
pIersI - oto , ost ple~·ws7.a bItwa!
Wtem na dalekieJ drodze podnoszą się
~' .by kurzu. Znów Niemcy! Jest jedno au-I
. 0 , naładowane SSoweami.
O jest drugie'
' . trzecie!
.
, .
,es.
.
Sytuacja staje się groźna. Trzeba na..
., .
t '·.Jn1l3St dcrydowaó. Przest.awiał lud?:!. Pred

Tyralierka, rozsypka, i strzały, nut będą w leś1e, daleko, wolna droga przed
przerwy - mauzery przeciw ka- nimi ...
rabinom maszynowym.
Szymański zrozumiał. Dla niego. dla łych
"Ceniek" Szymański decyduje w Jednej kilku w oplotkaeh, w rowie przydrożnym nie
chwili. Trzeba tu zostać j wziąi' cały cię- było już odwrotu. Jeszcze chl\ila, jeszcze se żar walki na siebie. Osłonić res~tę oddziału. kunda. Niemcy poderwali się z ziemi. Podby chłop~ mogli dopaść lasu. W lesie bę- biegają do chłopca leżącego na otwartym podą bezpiecznI. Wycofają się.
lu. Zabrakło mu amunicji. Jeszcze chwila,
Kto ze ~ną? - pyta krótko. Sasza Kuz- Szwab ~amlerza się na rannego kolbą karabinieeow wybiega za nim.
nu i miażdży mu czaszkę. Który to? _ roz,. * *
myśla Ceniek - mierząc spokojnie ostatnim
Leśniczówka jest już otoczona z trzech nab()jem w Niemca.
stron. Oddział gwardzistów ma przed sobą
Nagle ~wiat zawirował mu w oczach.
tylko otw~rty szmat pola. Przebić się, pnle- Schwycił się ręką za serce i padł na ziemię
bić za wszelką cenę! Ci Niemcy od lasu. pozy pol,rytą wiosenną runią trawy.
karabinie maszynowym są już pewni zwy•
ciętwa. Unoszą się na kolanach, przepatrując
Dziś na cmentarzu bohaterów w Radopole. W nich!. Pad~ jeden gra-?at i drugi. gnszczu złożone zostaną ' śmiertelne szczątki
Prosto pod sZYJę gl!l-Jl\eego karabmu.
•
Gwardzistów i "Promienistych", którzy paChyłkiem podrywają się z ziemi. Gniazdo dli w tej p'erWszl'j walce pod Głownem. Przy
niemieCkiej obsługi milknie. Dwa szwabskie l ostatnim apelu odczytane zostaną ich nazwitrupy. Trzeci Niemiec pr7cwarca się na bok ska - Szymański, SanigórskI, Dominiak, WiJest pewnie ranny. Ale już nie ma czasu na tulski, Krzyżaniak, Marciniak. Obok nich
?alszą rozprawę - tuż, zaraz, o kilka kroków spoczną we wspólnej mogile Koczaski, PrzyJest las.
byszewski, 1\łaria Wedman, Krogulec Macie*
*
jewski, Stępień l Lisiak, którzy padU'równicż
S~ymańs.~ pochylił się, przystaje co !tilka \V boju z okupantem lub zginęli ze zbrodnlk~okow I bIJe pewną ręką w sylwetki Niem- cze] ręki zdrajców z faszystowskiego podziemia
I'OW. Ten CKM niemiceiti, zagradzający dro- \V ciężkich bojach o wyzwolenie Ojczyzny.
gę chłopcom do lasu, nie daje mu spokoju.
Nad trumnami eksh m
h
h l
l
C
d d
u owanyc poc y ą 8 ę
zy a zą sobie radę ze Szwabem?
czerwone sztandary rObotniczej Łodzi _ prze
Nagle usłyszał huk granatu. Kto rzucił? wiązane krepą żałoby.
Nasi czy Niemcy? Serce mu bije z niewysł _
S i _.
wionej radości. To nasi, to pewnie WOł:S tam m er: Ich. ni~ poszła na marne. Pamiętrzepnął w Szw~bów J'aJ'ki ' " T k t W !
Y o i ch I .me zapomnimy po wsze CZa"
los' O radości "Cz
'sick Sem. ' a,
l' .o ł 0- sy. po .wszystkIe wlekL
sz<,: J'uż nicml'e-ckl'~g'o· CI.,,?..man~ " nil' s y- !
~ni°wlem oddali wszystko co mieli - Oj-,
,'~
~,... u
za n',,~ 1m; ('zyz Co
T,.m dr7.3łv umill,łv r.hłnnn"
kilt.., miB. Rudnicki
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'- OSTATNIA DROG A _
N/prt'z woga wiodlo dZ Iałacz y IJOjowych do
tego
skromnego, dl ewni anego domlw Ha
Pi askach: plllkownik ha cZCIski prze znaczy/ go na cele 7ebrań Komil.:lu Ob\,odo~ego
PPR.

(W dn iu uroczystego pogrzebu ::
bolowników łódzkiej P.P.R. i o rga- ==
nizacji " Promieniści", pol e gł yc h ~
w walce z niemieckim okupa ntem) =
OIilllUIIUllllIIIIIIIIUIIIIIIIIII'IIlIlIlIIlIilil!!lIIlHlIllillIlIlIllIlIllIlHIII!IiI!l1I1I1I1I11I1I1I11II1I1I1Il1I1IIl!Iiiiifiili

Dłu ga .
wybQis l a droga
na uboczu za miaslem.
W czas.ie okupacj;-uJubione
miejsc;e "spacerów" L. Koczaskiego. C.
Szymańsk i ego, C. HU/Dra, S. Przybys.z ewskiero,
l. Sowińskiego i M. Mo czara. T u były, omawiane
najwa żnie j sze sprawy or('fan.izacy jne. tlI powsta w ały plany akcji bojowych
sabotażowych.
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Liczne mogiły zno:czą
sziak PPR w
walce o wolność
i demok.!'qcję. Po-

legł w bOlu

pik.

Koczaski i jego bo
llQterscy towarzysze. Dziś pro chy
bohaterów
odbywajq ostatnią swą
drogę i w uroczystym pogrzebi e zo·
s/nną
złożone
na
cmentarzu lo\' Radogo ltzcZ!1.
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Czeka; tatka latka ..:

Co z burzyla obca przamoc,
z nów odbudujemy ...

Przysłowie

(o nie
stosuje się zupełnie
do naszego
Min.
Rolnictwa,
które w przewidywaniu
wiosennej
powodzi już dziś
wznosi
potężne

waly

ochronne.
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Człowiek,

..

który szuka dzillr~ w calJ)rtL

.~

SIJ ełni ony
w)}wołu; e

obowiqzek
uśmźech zadowolenia

Angielski minis ter odbudowy, Silkin (w środJ<;u) w towarzystwie min. KaczoTOwskiego
(z praWej) w BOS-ie .

.""""" ."."." ."."""." """"""" " """" " ."."." , ," "."." "." ." " ." i
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TEATR ZAWODOWY i AMATORSKI
Organizowane od czasu do czasu konkursy' na sztuki świetlicowe wskazują na
mewłai>ciwe w obecnym układzie stosunków społecznych podejście do repertuaru
teatrów amatorskich. Pojęcie sztuki świet
licowej zakłada trwałe istnienie likwidowanego obecnie rozdziału kulturalnego
między klasą -robotników i chłopów, a inh::ligencją.

niem publiczności od teatru oraz odrywaniem się zespołów amatorskich od zawodowych. Ujawnianie się natomiast tych ambicji w teatrze zawpdowym powoduje ożywienie tętna teatrów amatorskich i ścisłe
zespolenie się dwu naturalnych ogniw teatru ludowego. Jako przykład takiego ożywienia może posłużyć "Niespodzianka"
Rostworowski~go, wystawiana przed wojną za przyktadem teatrów
zawodowych
przez setki teatrów amatOl'~kich po wsiach
i miastach.
Troska o repertuar teatru zawodowego

dziej interesuje. W okresach, kiedy teat1
ma do~ć siły, aby być sob ... - nie ma mowy o kryzysie tea tru. Bo kryzys featru nie .
polega na absentowaniu się od niego ~u
bliczności , lecz na absentowaniu się ludzi
teatru od publiczności, od społeczeństwa,
od najistotniejszych udręk współcze!!nego
człowieka. To ~ylko da się w teatrze ze
starego repertuaru zaktualizować, co w
jakiś sposób rozstrzyga wątpliwości dni.
dzisiejszego. To tylko z nowych dzieł m.oże by6 przyi~te, co chwyta psychologiczny
zakręt dziejów, konieczność urilbiania się
nowych nastawień i rodadowywanil! do·
tychczasowych odruchów. Teatr. przede
wszystkim winien być kuźnią nowych luJ. Osterwy w Gorzówie mianowany zo- dzi. Operując bowiem sceną., żywym cdosIał Al. Gąsowski. Teatr ten ma roz- wiekiem, jego słowem i gestem - daj@
szerzyć swą c:ziałalność na całą Ziemię najpełniejszą iluzję rzeczywisto~ci, dzidd
czemu ma możność najskuteczniejszego
Lubuską.
.. .. •
oddziaływania.
Czterec:_ "tna rocznica urodzin autoOlbrzymia społerzna rola teatru ni. mora .,Don Tl'iszota" Cervantesa, była uro- że być zmarnowana przez pozosta"nenie
czyście obchodzona w Moskwie. Prasa teatrów amatorskich samym sonie. Natui Ra.dio radzieckie poświęcają obszer- ralny związek repertuarowy między teane artykuły twórczości gene·ralnego pi- trem zawodowym i amatorskim na1e2y
sarza hiszpańskiego. W Centralnym Do ująć w o?powi.ed~ie formy organiz~cyjne,
mu literatów R d' k' Ch
db ł . ,aby wYSi.lek, Jakl zawodcwy zespoł ~ea, . a Zlec lC
o t Y s~ę I tralny wkłada w każde przedstawienie,
wieczór
pOswlęcony
ervan esowI. . '81' b '
k
t
r ez dzi- siątki i
Przema'- -ia]'ąc na tym wieczorze llia mo. yc wy' orzys ~ny p z.
e
,
...
setkI marnUJących SIę obecme zespolow
Erenburg pOWIe?Zl:U m. m .. "Ide~ly amatorskich. Winny one znaleźć VI zespoCervantesa są bhskIe narodOWI radzle- łach zawodowych inspiratorów i infltrukckiemu, tak jak bliskie i drogie jest mu torów. Kopiowanie i dalsze przekazywanie
wszystko wielkie co stworzyła kultura ich dzieła przez llespoły amatorski~ przy~
ludzka".
niesie szerszą społeczną korzyść.
jest zarazem troską o repertuar teatru
amatorskiego. Repertuar teatrów zawodowych powinien być układany pod ką
tern widzenia możliwości posługiwania się
nim przez świetlicowe koła amatorskie
oraz pod kątem jego chwytliwości i zdolności oddziałvwania na szerokie masy zamieszkałe zd~la od zawodowych ośrodków
teatralnych. Nie chodzi przy tym oczywiście o chwytliwość czysto
rozrywkową,
lecz o nawiązywanie do tego, co określa,
ale i zarazem dynamizuje sytuację życiową szerokich mas i dlatego je najbar-

Na konkursach sztuk świetlicowych nagradza się więc z reguły utwory wykazujące prymitywną jasełkowatość formy, w
treści o ile możności pogodne i co najwyżej sentymentaJne.
Sztuki poważniejsze
odrzuca się jako skierowane pod niewła
ściwym adresem. W najlepszym razie
sztukę z prawdziwego zdarzenia ww:óżnia
. Teatr Miejski w Jeleniej Górze wysię ostatnią nagrodą, dając w ten sposób stawił na. otwarcie sezonu sztukę T. Ritfolgę inteligenckiemu smakowi członków tnera "Głupi Jakub".
Na zaproszenie
sądu konkursowego. Sztuka świetlicowa
dyrekcji Teatru przybył do Jeleniej Gónie mOŻe porywać ani oburzać, może tylko wywołać spokojne westchnienie jak za ry mistrz Ludwik Solski, który wystą
dawnych dobrych czasów, kiedy pierw- pił w "Grubych Rybach" Bałuckiego.
sze przedstawienie sztuki zaszczycał swo- Dalszy repertuar Teatru przewidt:.je
"Mąż i żona" :B'redry, "Li!'\ie
Ją obecnością ziewający ukradkiem wła sztuki
ściciel fabryki lub ziemia:.1in, zadowolony, gniazda" Helmana, "Dom otwartv" Baże lud się grzecznie bawi. Swietlica i pisa- łuckiego, "Rm':bitki" Blizińskieg(;, "Pona dla niej sztuka były narzędziem klaso- skromienie złośnicy" Szekspira i in.
wego panowania nad robotn1kiem i chlo• * •
nem.
Staraniem CZPH oraz CZ'MM w KaAby spełnić ten cel sztuka świetlicowa towicach zorganizowany został w Chomusiała się ograniczyć do treści
najbar- rzowie 6-cio tygodniowy kurs dla uczedziej zewnętrznych i nie budzących wąt
stników ochotniczych zespołów teatralpliwości, a tym samym posługi wat
się
prymitywną formą
literackiego wyrazu. nych, Knr:;; liczy około 70-ciu słucha
Nic dziwnego więc, że sztuki świetlicowe czy.
nie były uważane za dzieła literackie. Nie
były i nie są nadal 1,lważane za dzieła liDyrektorem Teatru Miejskiego im.
teTackie.
Jakkolwiek bowiem cel wystawiania
BronieUl§'~i
:;.~tuk świetlicowych się zmienił, to jednak I'łlodysloUl
le zmieniła się zewnętrzność ich treści,
C1.i nieporadność formy. I dobrze, że tak
'łaśnie się dzieje.
Trzeba bowiem, aby
pojęcie sztuki śv.rietlicowej tak bardzo się
skompromitowało, żeby przestało wreszcie Październikowy mrok, jak kat,
l tylko po mleSCle, tak jak zwykle,
straszyć amatorskie teatry ludowe. Muszą
nad śpiącym miastem groźnie stanął,
złowrogo trzeszczą motc:.rcykle ...
one wywalczyć sobie prawo do szluk, któ- wśród pustych ulic świszcze wiatr,
rych nie wstydzą się literaci, ani teatry stukają buty SS-manów
Paidziernikowa noc okrakiem
zawodowe.
j. jak bredzenie ciężko chorych,
stanęła czemu? - nad Pawiąkiem,
Po przełamaniu izolacji kulturalnej przelat:. ulic.uni miasta
rozlała śmierć po więźniPw twarzach,
chłopów i robotników, utrzymywanej mię październikuw8 noc Szesnasta
przez kraty przepuściła świt,
dzy innymi specjalnie dla ludu preparo- z rykiem motorów. Czy upiorów?
a wtedy - tupot w korytarzach
wanymi sztukami świetlicowymi, będzie
i w ka1.dej celi klucza zgrzyt.
my mieli takie teatry amatorskie, jaka Warszawa nie ~pl, okiem okien
będzie literatura dramatyczna i teatry za- rachuje auta: siedem ... osiem ...
Apel pośpl('s7.ny,apel krótki,
wodowe. Między tymi trzema czynnikami Warszawa nie śpi, bo - drapieżna jak salwa. "Alle raus!" - i wtem,
istnieje ścisła zależność. Teatry amator- przycul ja się w udanym śnie,
jak słowo, które w garnIe utkwi,
skie powinny w stosunku do teatrów za- a sen Warsza'\>\ y - to jej gniew,
ten dzień zaprzestał bvc już dniem.
wodowych spełniać rolę ich megafonów. a wtedy C'l.IJwa i i';I1U nie zna.
Ich wsąystkich było pięćaziesięciu.
Przy takim podejściu do zagadnienia spraWiąl.ano grupy po dziesięciu
wa autora dramatycznego, teatru zawodo- Zuwanych I1.GS(ÓW nie N(Vminą
i pchano siłą w paszcze au t,
wego i teatru amatorskiego stanuwi jeden pociągi. rezerw nie dowiozą:
& potem Wolu. Włochy, Dworzec ...
wielki nierozdzielny problem teatru ludo- już tydzicii przy skręconych .u;ynach
Nad wszystkil1' bujał, jak proporzec,
weg?, które~o hasłe~ i ambi.cją jest pory- brzuC'hl\mi świecą parowozy
dopełniający się już gwałt:
warne mas l włączame w obleg kultury.
i zamarł wszelki ruch na wsch6d,
Zanikan~e tych ambicji oznacza kryzys cały garni:wn trwa pod bronią,
o patrz, Wa _s2.awo, to są ci,
teatru zarowno zawodowego jak i amator-I tylko patrole. tak jak wprzód,
La których się historia mści,
skiego, kryzys objawiający się stroni.e- chodzą z pistult'tluni UT dłoni,
lO oni wolą nieugiętą
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pisarzy radzieckich

Srodowiska literatów radzieckich charale·
,sryzuie czynne życie społeczne r towarzys·
kie. Pisarz radzTeckt nIe separuje się od ut:)·
czenia - współżyje z nim. Na częstych zebra
niech dzieli sIę ze swoimi kolegom! Po pió·
rze spostrze'żen!ami ! uwagami na temat twór
czości ltteracklej, radzi się r dyskutuje. W len
sposób pisarz radziecki ści śle zwlqzany jest
z ruohem umysłowym i I1terackim swego kra
ju. Częste zebrania i publ!czne dyskusje, od
czyty, or9antzowane są nie tylko w głów
nych ośrodkach życia kulturalnego 'Zwiqzku
Radzieckiego jak np. w Moskwie czy Leni''r\gradzte, lecz również we wszystkIch ośrod
\roch literackic'h.
Do naj ciekawszych Tmprsz literacki-::h
3SRR w czasach ostatnich należał zorganizowany prze!/: Instytut Gorkieqo dla Literatury
Sw1~towej w Moskwie, !ączn!e ze Zwiqzkiem
Piov.r=v W'i--=.......o..:urt"l!OD.V omAwieniu lit e-

rackiej twórczoŚci radzieckiej w roku ubl .. q
łym. W czasie tego wteczoru znany krytyk
1Yteracki, L. Subocki, dokona! przeglądu ze·
szłorocznej twórczośc!, przy czym podkre-śl:l,
że pborze radzteccy wyszli już poza tematy'
kę wojenną, która stanowiła w latach wolny
I tuż. po WOjnie glówne Ich zainteresowanie.
Chociaż w roku ubieglym pojawilo się wie!e
wartuśctowych utworów, związanych z prz~'
życiami wojennymi, to jednak na watsztatach
literackich znalazly się i inne tematy. Krytyk
radziecki za najlepszą powieść ubiegłego co
ku uznal dztelo Panowej p.t. .,Towarzysze Pod
róży", która już zostala przelożona na la
ryk polski. Ponadto wyróżnił opowiadanfa
Berezki p.t. "Noc Dowódcy" i książkę W. Nie
krasowa - "W okopach Stalingradu".
O twórczości radzieckiej w roku bteżącym
mówiono już no zebraniach poszczególny"h
sekcji Związku Pisarzy Radzieckich. NalE'iy

przy tym

podkreślić, że

uczyli nas, jak żyć. ~ak bić się,
jak gardzić życiem, kochać życie.
ażeby syn i wnuk pamiętał...
O patrz, Warszawo, toi to tamci,
którzy nas mieli zmiaźdżye, ItłameiE,
przed nasz są p"'wołani sąd.
by im wyrokiem wskazać krwawym.,
że siła podłych nie jest prawem.
że to bluźnierstwo, że to błąd.
Ich było tylko jłięćdziesięciu.
z Powiśla, z Woli byli wzięci.
z warsztatów prac~, z fabryk, hut."
To oni kaidą 'z bruku eegłą
o wolność bili się, o lud,
o chleb nasz i - o Niepodlelfłll!
Ich było tyłko pięćdziesięr.iu,
lecz po nic,h poszły nas miliony,
w wojennym szczęściu i nieszczęściu,
ku dniom, tak wtedy oddalonym..
I('h było tylko pięćdziesięciu.
a myśmy zaciskali pięście ...
Obywatele, towarzys~e,
nic wię-.:ej o nich nie napiszę ...

I

zostala zorganizowa- sarza, Walentyna KatajewCl, autora przeło.zo
Związek Pisa- nych na język polski powldoi, sposr6el którzy, sekcja pIOZy, do której WBllz!i wszyscy rych "Biały :2:aglel" widz!alUmy równi$ż VT
wybitni prozaicy radzieccy. Na pierwszym ze przeróbce filmowej. W. Katajew jest lc:ruraabraniu tej sekcji przemawiał A. Fadiejew, au tern nagrody Imienia Stalina. Jllgo twórozość
tOr głośnej i cieszqcej stę powszechnym uzna literacką scharakteryzował A. Padiejew, kiĆ
niem powieści "Młoda Gwardia".
ry powted.ztał, że naród radzIecki dlolelllo
Odczyt by! pośw!ęcony procesowi twor?:e- zna, ceni 1 kocha W. Kcrlajewa, ie klliqzki
nla tej właśnie powieści. Przy okazjt Fadie· jego tchnq optymizmem i sq pełne prawdy
jew scharakteryzowal twórczość lIterackq wie i umiłowania życia.
lu znanych pisarzy europejsk1ch i rodzimych
Ruch l1terock! ! umysłowy w Zwlqzlc:u Sajak np. Baizaka, DIckensa, Wiktora Hugo, Cza dzieckim jest wS7.echstronny i żywy, 00 l'ow"
duje szybki rozwój twórczośt:i piśmienniczej,
chowa, Tołstoja t Turgieniewa.
Na jednym z wieczorów literackich omc- która dostaIC'za ozytelnikom wiełk!ej tlośc:1
wiano obszernie głośnq już w Związku Ra cennych pozycji. W ciqgu pierwszych sittdmJu
dzieckim pracę partyl:.anta A. Kozłowa p.t miesięcy bieżqcego roku sama tylko Akade.. Pod7i emny Krym", w której autor opowie- mia Nauk ZSRR wyd;tło 150 kstążek naukod,zial niezwykle plastycznte o bohaterskiej wych T monografii. Między innymi wyszło
walce mieszkańców Krymu z najazdem hitle- .. Historia rolnictwa angielskiego w w!eku
rowskim. WielkYm zainteresowaniem des'?:!'· XlII", nad którq autor akademik Ei A.' Kos'
ly się również prelekcje l. Erenburga, na kl6 miński pracował lat 35. Wydano również ilU
Tych znakom1:y pisarz czyta! fragmenty swo reg proc naukowo-popularnych jak np. Jalco'W
jej nowej pow:eścl p.t. "Burza". Najbardziej lewa .,Mineralog!a dla wszystkich" M Wotinteresującym wyd'JIzenlem W świecie lite- kenszteina "Budowa molekuł" i W. WOłgl:liD
\. l\ul:\l'loh.
rackim był obchód 50·ciolecia wybitnego pr· "Miosto Słońca".
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p~zeOro!:btorowej Polski było \nyskanie i ubrzy·
11'.al1fte d~ot~pu cl-o morza. Pomorze, rmlt'(!ła. l.iemia sięgaiąca od ujść Odry cio dmn~j Wi"'y. we!zło W1'ra'9,'dt?lf~ w sklaod Po1~ki j<"S7C7.P 7a Mies7
ka l, li o$&<"e2nie lil B('Ol~łoawa Krzywnu,'lIlego,
l'lie ~awa~o jed.na-k dłlJogO pny mej. ZHchoon'ia (&reZe<ińs!kw.) część Pomorza, w której utnymali ~ mie~ k5i1Jż~'łI pod zwierzclrnklwem
P'Oll~i, poopa<l~a rychło w l<łleiM~Ć od :-J'i emil'c
(1181), "" C'7~ści wschodniej czyli na Pomor~u
Gdańsok!m ńo&zła w początkR<,h XIII wi~u do
<.vktdzy rodzima dynas·na ki\.iążąt, ktÓ('a zerwała
"'''S7e!k~ ~oią,1.eI< 7. PoIsk~. Pod kro!'c te(!o viE'lku
P<lmQr~e Gdańskie wródl(l rio Polski, noiehawrm
jedM.k ~'lIł" ~ łupNl1 nieml~ckictJ ryce1'Zy - mlli d!ów .k'I'zyźo;Kiki~ zatkollu.
Knyia-cy przybyli do Pookki 1IIet"Nani no Ivalki pl'l'. . ecl-wkn pogań;;kim mie87kańcom na'wnyrh
Pru", Ws't'h~h . "la pog'ra.nf>c1.u polo;·ko·pr~kim
l1Zyskati oni różnymi. nie ?'<I'W~U goo7iwymi.

q~ni7.()wanymi

w Zwiij z,ku

7. n" ~niały się coraz
r. d"s zło do wyhu-

haorrWej. Z poc'lJ"tkiem 14S4
chu powst<1nia przeciw Zaknnwi. \V ręku zwi ąz ko\V(ów walHzly "ię s7yb ko W,p~'s t kie m~asta
i z~rl'lki . z wy jall<iC'n! M'IlhM'ga oraz kilkIJ hnn)''Ch. Ró'Wnf)cze~!1ie Związek wy s łał ri o I\rakowa
swoi'ch posłów, którzy, j~k na~ i,nformuje ws·pół·
czesny hi);toryk polski Dlug'o 7.. zwróCio!i si~ z
następującą prośbą do króla Kazimierza Jago;€l!<lIiczyoka: •. JJd~jemy sir do MHjc'Vlalu Twego z
prośbą, ahyś nas raczył przy jąć 7-11 Twoich i I\I'Ó
Ił'~lwa Twego wieczy..tych prxjdanych i hołd,.,,,,ników i wcieliJ rkJ Królestw;) Polskieg-o. od któr('go jesteśmy oderwani". Spelniając tę f~r o śhę,
król og!o~tł 6 OIarra t.r. \Vcif'!enie (zyli inkorpor~cję ziem shmowią{'ych pańslwo krzyiackie
w kład Po!ski.
Ta .. inkl)rp(}r~c ja P'fUS", jaok (o WÓW'C 7 11S okre
.'!a'no, stała się P<lc z ątkiem nowej wojny mi\"d zy
PQ!&ką ,1 l(rzyżak~mi.
zwanej lnynatO'letnią.
Wojna La hyla prowadzona przez ome slrony
spo~ littn~ !"OsioadłośCl, pf1,ed~ wszyst.krini b;,rlrZ~) nie<l~!ęż~ie. Krzyżacy używa, li. do walhi
%a~ ~@ffii~ chf'łomińską, ciągnącą się n~ pr:.Jwym zHclęznych 7,ołl1!erzy, co wymilgało Wielkich zab!-t~u Wisły od oKol·ioc Torunia i ChelmT\.lł IV Sonhów pienięinyrh, w ktńrl' skAII'h -krr.yi:acki 011'
s:tron~ Luhawv. W ciąg-u XIII w. 1.(}!lbY'1ii Krzy- nh[itował wówrza~ lak.
j;l~ IV czas.ach przerli
żacy Prusy i 00 tych ObSz.ar3ch 1...auęli o1Jdować Gran,waldem . Pniska f1~,tolma~t poo;lllgfwala ';'Ię
swoje pańs>fwo. ściągając przy tym osadnikó w 1~''' ! tt'1' 1"1, Irl(1ff. I , 'ł ','It'\łł' .I~, 1"I"ł'T 1,,'0;'1('1 ,llnr-,I', ~llf1 ~ łr:r'JiI,'łI TJl,t,'rrl ~ (~,'1'!lt'!'!' I-ł
~iemioel-. W końcu, korzystając z pomyślnych
1X00!~d. dl)koo~ .-.uTIaochu na POIl'JoOr7e Gdnń
s!~ i wydar.1i
je WkulysłaWlOwi Lokśel1<<YI.vi,
ktÓ!"V ,:\·ł,aśni~ 7. trudem i wśród wieN<icl1 przeC'iwnośd odbudowywał Pań"two Polskie (1308-9).
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W spólzawodnicl

u ga, :za a

Władysław Lo~ietek prób(}w~ wsu!'k+mi ~
sOOam! ndrz:yl\<kllć 7.~gr!l'bionił ziemię. Gdy Ulwiodły 1PI,!lte~ dy",IOOla>!Yi!2ll'Je,
roz,począl sędzilwy
kr61 l."Ojnj! ~ 'Kr-tyżalkami. Pomimo cl'twil-owy<h

Ośrodek

sukcesów Offża p'Olskłego. j.n.p. pod Płowcami
(1331). WOjna t.a przyniosła 11<10gól PąlSf'l' me-

r.

pospolitym ruszeniem szl~ cht y. które ledna'k cw.a-I środku Pros WszY'S~:ie te rr!l:!xlwoo:!e!"la Sy~
zało się nie('ldpowiednim r1" prO'\\"adzenia "'-0F'1Y. !'1Jły Krz yzakó"" do uS'!{\pstw, I dz:ięki temu do·
".;: .\\. ~amych p:>:ząt-kaeh ,,-' ojny SZlacht.a.. . l€:~-"r
szlo w końcu. po długich i uciążliwyeh rOk.,C?/an~ n~ wypraw ę .
u r ;:ąd z ił~
"" obozIe sejml.k i niaeh. do u\varcia poko ju.
pr7E'(1 ~ I;nviI8 królo\\'i <,z ert'g rćżnyrh prośb i żąPOkÓl ten został poopisa-ny 11.' Toru!11~ 19
dań; n~·torniast w starciu ore z'n ym z Krzyż~kaml p~źdz iernik a 1466 r. 1J"l myśl iego ~tano'1'.eń,
pOrJ!<Jsła zupełną klęskę · Wobec tego król Ka z-i.- Zakon oddal P ojsce Pomorze Gdańskie j zj",mię
mier7 zanierhlll zwoł yw ama pospo'itego ru &ze- ehehnińską. a \Vl ęC obszar stano~'iący mrnej v:en1!ł i usiłc·wał prowad zi ć ",Oltlę przy pomocy cej nasze prZ>ed\vojenne 't'ojewódzŁwo pomor-..!cie
wojsk najemnych. na które z.nOIVU szlachta n~ e ponadto za ś północno· zachodnia część Prus ~
chciala dawać piemę:dz\' . \V tel ciężki'.; j sytuacJI! M'l:IJorg.lem. Eib'agiem i Dz!erz~(Ji!'I..iem RESzta
pospieszyły z wydatną pomoca fi'nansową miM·ta I Prus pozoo;!ała Ul posiadaniu Zakonu. atoli ccd
na'lezące do Związku. a zwłas zcz ~ Gdańsk. \\' z'l-ierzchmctwem Po:skl. \Ą'j -; !ki mistrz Krz ,.;ża
nagrodę za to otrz ym ał też Gd a ńsk od król", km\' wstal m!anOi\oanv księciem i senatorem 'Kró
~ic zne przywileje. które ,~fi\i erdzi!v gw,podarf'zą le~t"Va }~o!sklego . i musiaf składać przys!-ęgę na
I pohtyczna samoozle!nl'1sc mlast~ w ramach Pan
w!ernosc Polsce I przestrzegal'!!e trakt<l'lu toruńsłwa Polskiego .
skJego.
W tych ~rafU'~hch wO J n~ ",lokła Się ze zmien .
Pokój toruń";"j był uwieńczenie!l1 oółtora'ill1enym szczęściem prnz lat trzynaście . D~plero od ko"'vch zmagań Pol ki z Zakonem Krzvhckim
Cl.a~u l\),' v cięs,twa Piotra Dunna nad Krzyzaka- o d~tęp do morta był zebraruem CYf1.'oc6, zwymi pod Z8'TnOWCem (1462) wo],na zaczęła przy- clę!ot wa urunwaldzkiego Runęła m€:!!1Jecka !3bi~rać o?rót cOl'a! .bardziej pom yślny .dla P?:~: pora , oddm;lajoica. Pol&kę od wybrzeży 8ałtyl:u.
kow, ktorzy wspolme z Gdanslc z anam~ o('zys(1h Od tego czasu az do pi"eT'IJ'Sozego rozbioru Pań
Pl'lmorze z wojsk krzyżackich. I\iebau' em przy- stwo Pols-kle oJJieraio &i~ o m01"ze. nad które
ł'lc z r l si~ do Pol<:~i b;sktJ? Warmi,j, która sta-, pO'l"rócHo Dbecrilp tylko na "l1ęhzej ni! 'o"'"
nowJła
lakbv 050001' pans-tewk{\ duchQw!!€ IV r. zas przestrzeni
ł

J t, I 'ł' ł ł I ,

,.! ! {- r~

!.! .il',!1ł 11ł '1'1 01 1:I~I' rl 'J rl ' l1t·, 'P! 'f '!1 !; ~ ! ~,I'I;,tlf·t
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Nr.

pl~zyJmuje

YJ

w zwania

A" Ośrodka Konfekcyjnego Nr 3 (d . .,wólcza.ll"'II~%~~~\'0
a"l. Rady Zakładowe cddZ'iałó'''' ,.A" i ,.B" I
ro zpatrywały wezwanie do wspołzawodni c t v'a.
ady Zakładowej Ośrodka Nr 2. Dysku~]a byKr~yz!l!lrom pr )ce~ prze<! S~'iI:(lo11i delegowanymi
króciutka, treś,..iwa, ale już czuć było gl)rącą
PI zez JXlP,eia ( ,"ii IX Po '1') ",a i '') l;'Cl1 '·"rr.
tmn<:ferę:· "Należy przedtoml stwierdZ'lć,
ile '
I' '::-.it""h, \-"tó."~ pt'!) ~ ł '\' ~i\' p i 7.1h:);"ł!rtr ~. : lY.
ają (Ośrodek Nr 21 óUTOWCÓW" . .,Trzeba uwa .
iackim. Proces oobył się W Wu"Zawie (1331:lf i
ać', by asortyment był jednakowy u nas i u
:~konczył ~ię ... ~oj.,.~m dla Po-lski pomyślnym .
kh". "Jak u nas Się zm ieni asorty ment, to i u I
\\ cią~ procesu zos;lłly Ujil~'r!On~ 'WSZ} ~ ti, :c
ich też należy zm i enić ". Te l tym p<1dobne U· I
~·.\Iałt.v
i Ok1"ll.1~ieńMw<l. jRl,,";>c', dl)pUŚC1:i ~If
wagi świadczą o tym, że "pnecnl/'mk." będz l e 
l'nyzacy lII' ~tosułlku dl) Polski i Polilk ~·w T,
na:prawdę pilnowi'lny.
,,; s~ vstk<) jPrm.aok na nk ~ię nie pn:ydaloO. ho
IJ U.OUUją < l' z('~lJoły 'L i .1 tow. Ma
Umowa jeszcze nie z.<Jstała zawarta. Na raK:zyżalCY nie podd&1i Mę wyrokowi i t'r-tymaii d· I
PrzodUjące zespoły 1 i 3 Łow WO[Q3Z('1~V~
Oddziału "A" Ośrod'ka Nr 3
Je szykują liię oddZ'iały do walnej bItwy. Wylej W MWY('h r~k:lch z1tl!r.. bjQDe ziemie pols:ki ....
OddZIał .. A" Ośr"clka Kont. Nr ' 3
Równl>cześnie król Kazimierz rozpoczął wałk~
~n:emysł konfekcyjny w oa!ości przys1ąpił 'ano na naradz'ił" komisję. k1óra w pO'O'Z11miepowyi!zego
wynika, :;oprawa ws<pÓłzaW'orulictv.ra
tl .opanowaoie
złem hałicko - włod:dmierskk.h, o ws-półzawodnictwa. W ramach ogól'llego.... wy . . iu z Ośrod'kiem Nr 2 opracuje umowę . Uchwaktora odciąga.ła jego uwalr~ i siły Icu wschodo . . cigu pracy odbywa się także współzawoanic no -zwołać wspólne zeoranjf! (po pięciu mie . . ,stała 'Potraktowana bardzo pOważnie. Dlate,,;. W tych wał'lmkach król l1ie wIddał inneg'<I wo między Ośrodkami. Na naradę w tej s.pra . . ą-ca-ch przerwy!) 'członków PPR i PPS. oraz o ... ? pozWolę <!fobie na jedną m\;agę Wydaje mi
sposobu ukl>ńcnnia utargu z I(rzyiak.mi, jak wie n-at'knąlam się przY'Padkowo !Ila oddziale gólne zebranie całe i załogi robotni... z~j. Jak 'Z -El n i ezupełruę słuszne, że klero ....rnict'<A'o OŚri'ld·
J Nr 3
w -zwi ązku ze W!i'P ó łzawo dnictv.re'!:l ,
zawarcie IJO'koju w l(ali51!U (1343), w którym
ładzie
nacisk wyłącznie na jakoś'ć to~.,a.!".l.
lrzekł się nil Ich korzyść spornych ziem. Czyardzo dobrze, że podstawą będzie jakOŚć. "'Ymac t-e us1ępstwa. KIi'?Ji.miN?: nie myślał ~nak
O!!lan-e] pracy. Jedn<'J.kże jakość musi JŚĆ w pa·
uezygnować l!: Pomorza caH<ov.tj.eie; śViiadc'lY o
le z ilością. v..' przeciwnym ta'Z'i~ współzawed
t\'m używani-e przez ni-eg-o. je'8loCZe po pokoju
ioct'W'o mija !!ię z celem. ogólnym. a prz~de
bliskim. tyotukl pam i d;ied~j.ca Pomorza. Do
rl'szystkim 'Z celem, którv stawia sob e robo t~'Jńc.a ~vegn p3llOwania me W~7JCZYMł jedflak
ik, pl"Zy.stępujac do wyŚcigu pra-:y
MJOOIC
Kazimierz wojny z Zakonem, który &ta! wówczas
łącej I dać więcej wyprcxl.ukr.nvanego towaru
16 października w P. Z. P. B. Nr.
u szC'Zytu swiiełoości i był jedną z Mjwiębzych
p.aństwu ludowemu. Tak się d'lieie w cabr.n
J:'otęg miol:ttMny>e-h w Europie. DOIpie.ro !>Ołącze-rne
1 we współzawodnictwie "szóstek" proc.
lZemyśle włókiennicrym taki jest W1"lloik- u
~Y.! Palskl i Ulwy \IV [386 r. s-twOl"lylo pomyślne
We współzawodnictwie "czwórek"
znowu
pil"rwsze
miejsce zajęła
'~'arooki di\a odzys>ka.nia prrez Polskę Pomorza
Leokadia Weiman 185
Szczepańska (163.1 proc.).
Następne osiągnęły:
])Ow'Odz.en~ i dll~1.'€ ,~łjjrfl'ły. Nas·tę~a łftkletk.a.
Kazim\erz Wielki.. p1'óbaw~l ~~ jakiś odzy~kać
Pom()!'Z~ środkamoi [rOkojowymi. Wyt~czyl (';'1

1

Gd.aitskiego.

Pog~ń:t1<a ~. II!,'CIZ~ 1lię z Polską. po7-ostawała w sta'llk c+ąg!ej wojny z Krzyżakami.
!<tora
IJstała i /XI 1386 r. Krzyżacy nie uzna""ali OOo.viem, 7.e Utwa, z~Wlier-a jąc tmię z Polską.

me

przy ję1a chl'1eśdjaństwo i prO'Wadziłi' z nią walk~ 11 dalszym ciągu;
tym S'tara<li się rmbIĆ ŚW1eŹO za,warty 7,wią,zek obI! pańsł'W. Wskut~k t~{I tMegły pogcors.reniil 1I,tos'IJnki pollS·kokrzyż.a.cki-e j
ostatecz,nce
do wyhuclłu
wtieMkIoej w-ojny, w której poląc~ siły Pań
stwa Pol~j~(I j UtteW'Stkiego, RU\'IIi oraoz ii1'l1ych
na'rodów sł~l\ń'łkkh z.AA.:lly Iłt.a.nowczą klęs'kę
'1,emieok,j'lll ryc~Z0111 - mnichom pod Gruwalde.m
\ l·UO). B#W-a ta, jeOO'<I z n",jwi~kmycll, jakie
mZteg',rano w śred'l1~wie<z1J, pr'lvorriosła K,r-tyża
I om t3'k dohkl-Y\ve s'ka<ty pod względem wojtstko"·ym. że nil' zdola-H :«ię już 11'11;dy z nioh otrząs
nać .
\V1)l'a<wŃAe pokój 7Jaw.'Orty niehawem byl
s l: kcesem cfY'!>lom1lłyez'nym Krzyżaoków" którzy
:dołaJoi !1brzymać w swym ręku wszyS'bkie posiaG'l!'le d<Xad Z~mł~ poIos.kioe. Od e!oII u jedcnat Grun
'\'a1du Połsoka l!'3C'lęla ooraą AAl1i~lej i skuter1Jniej
i:a-ciskać l1'a Krzyżaków, doma,gając się zw,rotu
ta~a'biony{'. h p1"zez nich iie1'n polskich.
Nacisk PoI$ki był lym g.,oź1lliejszy, 7.~ r'<'wnocześoie \V państw,ie Krzyżaków Ul{'·zęł<ł tworzyć :ri~ p!'.zedwko nim ()jl07.yc~.
Mi.aoowkle
s:a'nom Pru'S, Pomorza i ziemi ~hełmiń!;kiej, t, zon.
$:!.;achci.. j miC'!oZcrań1'lhl st>fzykrzyły się Iwarrlc
r z ądy Kif?;yżaków, kŁómy
dO'pus'zrUlo!i do głOw '\ ~'Pra'l\r ~ch pańs1v,r owych prz~s'tawicieli S'PO
leca.eńsiwlI i poSlt~powl\>łi teli. ja~ w nicdawezasach pOosolępowały niemi e<: k1e wladzc
n
kupacyjne \V zdobytfym kraju . Nie ly!.ko ~zlacb

pn..,

oo<ooZro

me

en

i

ta p()!l'\orska i chelmińska. złożona z Polaków,
ale i memie-cka s-zl<i'Chta Prus oraoz niemiecka prz e
I" sioie ludoność mia~l hyła przeci,w/l'a Zakonowi.
Po bi~ wie grumva'l<ł7Jki-ej Z8k()n znal~ z ł się w
clęzk.j.eh ~·1tm",ka.r fi fi.na11'SO'\l.rych;
mil~iał wi!,!'
cz~to zwracać się o pomoc pieniężną do swych
pocld~nych i czynić p~y tym róźne 1l5tęps,t'\ł,r~
na teh k<>r1yść. l)7.ięki lem u ~,tany z~częły odgl'ywać
CCOI'3'7. Iviększł rolę w piłn~tw,ie krzyżackim .

T (>n wzrost Zil1l>C'lł'>i1i41 »Oli<! ycrlllf'go S(ililÓW
był oczywt.cie na rę.kę Krryża'kom. którzy
star~li s·ję temll pr z et"iowdziałać. l)os710 zMem
do zatargu międ'7Y Za,koneom ~ ~iilrJ~mi. które
facz~ły e~,q'1. bllrdziej oglą<lać ~i'f n'ł Pr,}<;kę . I)!H
przeprov.rarl zeniA swych za'1Tli~r~eń ,;zl"rtila i m: ~
sb Pomor18 , PruF i ziemi chelmińsk ;~j l.RW~rły
z sOOlj t. zw. Związek Pruski (1440). Od tego
ert.a&l stosunki między Zakonem a s't~,lar(H w r-

nie

I

miejsca zajęły: Kybakowa (151,5 proc., a Bronisła,va Deka ~ 178
proc.), Seweryniakowa (145,:; proc.) proe.
W p_ Z. P. B. Nr. 4 na "ósemorąz Wierszeniowa (144,2 proco).
We współzawodnictwie .. czwórek" kach" 'Ilutomatycznych osiągnęły:
najlepsze wyniki osiągnęły Woźnia AnBa Szkudlarek HiS proc. n!Jrrny,
kowa (157,6 proc.) i Jóźwiakowa a Henryka Sadowska 168 proc. We
współzawodnictwie "czwórek" pie~w
(140,1 proc.).
sze miejsca zajęły: Anna Szczepań
We współzawodnictwie zespoło ska (170 proc.) oraz Maria Skrzypak
wym grupa Stolarza Zygmunta (129 (162,9 proc.).
proco) wyprzeJziła grupę Stolarza
W p_ Z. P. B. Nr. I) we współza
Stefana (111,7 proc.), a zespół Jawodnictwie
zespółowym najlepsze
błońskiego (106,8 proc.), zespół Skon
wyniki osiągnęł",v partie: Włochyń
ki (101,8 proc.).
sldego (134,9 proc.), Kossowski,ego
W przędzalni Wachecki Józef wy- 133,1 proc.), Kłlwa]skiego
(132,2
konał swe zadanie dzienne w 167,1
proc.) i Jurkiewicza 1.31.7 proc.).
proc., Zaremba Zofia wykonała plan
WP współzawodnictwie "sz6stek"
swój dzienny w 160,7 proc.
czołowe
miejsca zajęły:
Rajska
W p_ Z_ P. B. Nr. 2 (d. Poznański)
(1.3,6 proc.) oraz Zofia Pietraszek
wśród
prządek
pracujących
przy (162,3 proc.). Ol? Pietraszek w cza.:,terech stronach pierwsze miejsce
sie ostatniej wypłaty otrzymała za
",;ajęła
Genowefa Kałużna (146,1
dwa tyg. (88 go d?;.) 6,555 zł.
proc.)
oraz Walentyna Czapska
A3 6
)
-"'Ył! współzawodnictwie .. czwJrek"
(l ;t., proc ..
Wśród tkaczek p .. acuj~tcych lll\ najlepszl.' rezultaty uzyskały: Wac"szóstkach" najlepsze wyniki osiąg- ława Os(o.;ska (159,3 proc.) i Frannęły Anna Makowska (122,4 proc.), ciszke l\faciejews'l,(a (157,7 proc.).
Franciszka Szymańska (119,7 proc.',
W F . Z. P. B. Nr. 7 wśród tkaczek
.JÓzefa Marciniak (115 proc.), Włady- pracujących na "czwórkach" najlepsława Brzezi6l;ka (119,3 proc.), Leo- sz(' rezuItat~' osiągnęły: Walentrna
kadia Leb ,Id (119,7 proc.), Bronisla. Grcmbowsl\a (16:-,3 proc.), oraz Mawa Ciuła (116,7 proc.) oraz Sabina ria Kukuła (152,5 proc.). W przł: dza1 Zawadzka (119,iI proc.).
ni Maria Sobczak wykonała swe 'laW•• wspóh:awodnictwie "czwórek" danie w, 198 proc.
.
!,ierwsze miejsca zajęły: Helena
W 1'. Z; P. ~. ~r. 8 w W;V~c:gu pl' {'łachta (157,7 proc.), Zofia WieliJl-1 ~y .,czwor~k plerw!!!ze miejsca z •
sk-, (150 proc.), .Tanina Zió(kowska: .Ięł~, : Mar~a Małko~'ska (164 proc)
(149 proc.) j Irena Rzcpecka (146'41 01'<17. FJ'ałl~IS7.ka KOCiołek (162 ~roc.! .
proc.).
W P. 7.. P. B. Nr. 9
tkalm naJW P. Z P. R. Nr. 3 we WSllółz~- :epl'izt' re';'IIt:łtv zdob:\,ly: Feliku
wodnictwie tk"czek .prącujących na Pakulska \162 prąc.). Stanislawa Kuośmiu krosnach (wq"kich) Leokadia bik (153,2 proc.) oraz Stefania Ada ...
Woloszczyk wykonala swą normę w mus (150 7 p.r oc.).

I

górnIków i "ta Ich przykładem !!.apewno pójdą
także pracujący przemysłu ka.nfekcyjnego. Z:=
tak może być , wskazują fakty w tei 6al!1ej fsTce, o której mowa. Na ogół szWaCl:ki w,'IODUJl! wysoki procent normy. Ale kilka z~oołów taś~ low. tow. FranciszkI Mał~howe] 1
Henrykl vVołoszczyk 'wyrobiły w osta1n.ch
I . dwóch tygodmach specjalnie wysoką nomę , d
iakość towaru nie uClerpiała.
Zespoły 2 i 3 taśm to'''' Franciszki Małacho 
wej (czl. PPR) wykonały 261 i 215 proca."lt. W
dwóch zespołach jeM jedenaście szwacek. Są
to ob. ob . Jadwiga Podwysoc.ka, Maria Cebub
Janina Mazurkiewicz. Adela Kamińska . An:-_,
Grzygorzew"ka. ŁUCJa Król. Ma.ria Żvl:lca, J~ 
nma vVysocka, AUlela KrakOWIak, JMl.1na C-o.
bułska, Stan15ława Pry czek.
•
Zespoły t i 3 taśm tow. Henrvki Wołos'l!eZv~
(ezł. PPS) wytkona!y normę w 2Ól i 203 moci!'!lach. Znajdują B!li w tych ze.społach ób. ob :
' Pelagia Snot. Zofia Mukaj. K~tyna Sabik , J'.t nina Rytak, Maria Walczak, Leokadia Kuc, S t ~ .
'tl.1sława Res7lpodek, Stani€ława Rózga, He\!ln'Kd
Borkowska. B. Grudzińska, Stanisława Wakia1: .
Ten niebywały wuost produkqi czter&h ze.społow tłumaczą oble grupowe tow to" .'.
Malachowa i HenrY ' a IVołoszczyk ",.,spółzawoQ_
nictwE>1n. Za WZfl)~tem produkcji nMtępu j3
wzrost zarobków. Szwaczki wy ż ej wymien l" nych zespołów zarobi a w ok r e'l!~ od 1 do 15.1':1.
od 3.900 do 5.400 z ł ro oznacza w porównan u
do popr,zedn.ich okreóow o tysiąc złolych 'W:'lcel·
B. Bea!ulI.

I

I
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NajlepszaprzYiaźń przez wzaiemne poznan:e!~1~:!!l!::~
PrZyjłźn t

I-szy Kralowy liazd Towarzystwa

PrzYJa~1l1

Pols,,-o _ Radz 'eck·.eJ. W . Cj~gu . tyc.h I

dWud'Dlowy~h obr~d delegacI odBzlałow I KO!
To:warzysywa omowlą dotychczasowe. ~yfllkl

dZlalalnoscl, program pracy na przy5z10sc I dowyboru nowy ch
Towarzystwa.
Towarzy-stw~ Przyjaźni Polsko - Radzieckiej na
łEzy JUZ dZls do najliczniejszych organi-zacji
&]J olecznych n,szego kraju. Skup ia ono potęinv
koIII 2CZ.nOŚĆ pogłębienia sojuszu polsko _ radzieckiego, Towarzys t wo Przyjażni POI6ko-Radzieck:ej potrafiło dz;ęki właściwym metodom pracy, upowszechnić prawdę, że przyjaźń rozwija
Się najlepIej przez wza iemne poznawanie się
narodów, przez wymianę wartości qo!>podarczych I kulturalnv<:h, przez zaznajamianie się
z odm:ennymi formami egzystencji i metodami

konają

władz

ZSRR 3<)-1~.
Roc'rnlc, tę
uczci i nlsze spotc<"zeństwo Na zjeźdl,' e Bi,wą~p.hvie z?staną omówione fo r~y w jakich
prZej awi ą SJę nasze uczucIa wobec narodu, na

Ł

.._

Zjazd Krajowy Towarzystwa zamyka Mie.
lIj~c Wymiany Kulturalnej Polsko, Radzieckiej
który szeregiem ciekawych i wysoce wartościowych imprez artyst 5'cznych i innych rozbudził
d alsze zainteresowanie dla dorobku artystyczIlego, dla całokształtu życia naszego w .. chodniego <;ąsia<la. Gościliśmy ostatnio wielu wy.
b 'Invch arty~ tów radzi pckich, z z€.społem Igora
łI 'oisiejewa na c?ele. Oglądaliśmy wystawy, a
k.na objazdowe z filmami radz!pcki mi i prele!I'ntami docieraly do małych miasteczek i na
\\ :eś. Pestival filmów radzieckich, zorg'mizowany we wsz'l:;tk:ch większych m iaś tach, za.
z'laJ'omił nasze s1).ołeczellstwo z naJ'now~zą
~a~
d::iecką produkcją filmową. Wieczory odczytoowe i artY'styczne, zorg:,mizowane w szeregu
miejscowości, pozwoliły na poznanie umyslowego i społecwego dorobku społeczeństwa
d ' k'
W
t'"
.
r a zle c ",ego.
szys ... le Imprezy w okresie
Miesiąca
cieszyły się wielkim zainteresowaniem społeczeństwa, a co najważn:ejs~e, wieś,
k óra dotychczas wajdowała -się na uboczu
g lównego nurtu prac Towarzystwa, tym razem
została objęta jego działalnością i przejawiła
d la n iej duże za·inter""'iowanie.
Zjazd Towarzystwa odbywa się niemal w

••

i

.

••

,

'.

składzi e czterrlzię,stoosobowym, dvr\~.~wać bę-

dzie pro!. Rac7kowski. Obsadd g!6wnych ról
"Krakowiaków i Góral ;" przedstąwia się n"s·tepująco: Dorotę za(lra Maria Miedzińska, Basię
- Ewa Bonarka, Brynda,sa - zamiast Tadeuna
~ •• , 9 . . .· W
-

Rezol uc;a

1!ałO ';Y l ~

,

.

Mając na liwar!7.!' zwiększenie Slvego udziału
ogólne I I\'a~e W.,z~'~tkich w~·r"tw prJcujących
w realizaq O:WIU lrzy:etniego. który jest p1d·
SliIWą odbudowy g'ospr>r!arczej naszego ~raiu. my
pr~('O\vni<-y P.Z.P W. ~r 31 w Zg'erzu. p05tanawiamy ,\\oięh:S7VĆ SWÓI wkład w odhudowie
przez
plant.
od k.samorzutne
'
d' powięk~zenie
h
I usta'onego
ł d'
,
pr 1J ·ry Ineg-o
.~ naszy..mo'"
za ( as" Oli' na IV" Y
kwartał b.r .n m"J" \,'"l'm'um
,
lll\v{, Cl.
.. MfJżliwnśCT PO\;' yższe uzyskam' dz.ięki h~rmo· .
Ill)nemu wysił~~WI całe I n.1szeJ załogl, oraz ocho
tmczym prze ISClom tkaczy na obsługę 2-rh kro·
sien korlowvch w.vr?ża la się cyfr ą : ł

IV

J

•

10,000.- mtr . tkani" ;1ctnwych

I

~

~I-"--

13. X.
m etr.

Nr
kro s na

l~

17
18

29
22

~'~I-? -

1<13

I --I
11 0.8

19
20

25

9
10

33
37

17
18

-

19
20

34
36

I

152.1

36
37

I

158.6

37
----- - -

21
22

1-

-~.

I

%

134.7

152. 1

I-

35
36

28

12 17

28
35
37

I_

20
28

I

Sosnowski

145. 6

Wirowski

30 .
33

136.9

Fr ątc z ak

34

.'5

~~

_I .

36 '
39

104.3

163

Dyrekcja Prz emysłu K nnfekc'YT"{go w
Lodzi. ul. Piotr1{owska t 75 z.l'l,r, gażu je
Sląskif' go K Je; PfuG ; Gó r v:
Wy kwalifi kowa n~ !>zwa<.:2 ki Ii · ma~zyoy

do Gryfowa

m Iltorow o'
2 planislów konfek~v'ny '!:l.
2 referentów P racy i Pl" :j,

Władys law

i

Wirowsk i Zenon

I

• 1

I.,
,

HERBATNIKI
PIERNIKI
MAKARON '

I

B U DOWY MASZYN WŁÓIUENN ICZ.
w Łodzi, P i. Z wycięstwa 2

I

I

Poszukuie dla nowo budującej się fabryki [gieł Dztewif.-.rskich w Łodzi fachowców n a slan.)wiskll:
Szefa ruchu - Inż:vniera - m echa n ika,
"
pr odukcji - In h niera -mech a n ika
Warszt, Kon t r. Produ)(cj l - łe('b
nlka,
"
Wa.rszt. Narze dzlow nl-IDŻy nlera

l
1
'I

.,

'I

..

Zaopatrzenia
- inż. - mechanik tC'chllik
I Za olł a łrzcn . ) .

KOLPORTERZY FABRYCZNI
If/Ol_. NOSC,66

Inl!lpektor a Zaopatrzenia tDŹ - m echanik ,
'IIefa Biura Kons t r ukc. - k on strukt or -

KSJĘ (

,O W y r.J A

KSIĘ(; on' V

arku:::"" Pl

~

\Ą

~

Jedwabnic?n

POSZUKUJ Ą:

wykw alifikowanych ślusarzy l t okarzy
celem zatrudnienia w bazie r emontow e j .
Warunki płacy według układu zbio·
rowego p racy dla P rzemy Słu Włókien

~ ,

t · i",,- 'i~tka

I

C-

~

pasmanteryjny
rlJ czny plan prodUkcji

Dyrekcja Prz e m ys łu Jedwabniczo-Galantery.
nego zam e ldowała już Centralnemu Zarządov.·
Przemysłu WłókIen n i czego , iż plan roczny produkcji pasmantery jnej zo stał wykonany l prze'
kroczony z końce m III kw artału r.b.
.
Plan roczny przew Id ywa ł produ kcj~ 200 milk
. ··ów m. p asm~nt e rii , t ym czasem ju ż na dzień
1 pazd zI erluka pr odukC ja ta wy niosla 207 milki"w tnrlrÓw.

I

I-ler sonal
Przem y

Nr .

w ZGIERZU

Z un USlU aprowlzacyinego
~
~.......
_~.-,--------------~~ ,
wykonał iuź

,Jz. Pracy i

(~~l"ml eryi nego

10049

f d

~

Pła cy

lU

43, tel. 33.

rozprowadza mleko

,be znany z

l.~tasza ć się de
'.Vyd7' 4I U
lt:gO Pań;:t w 0 wy('r Z~klad6w

Długa

MIecz~ r ,I- a."

I' E RJAł.OWY

-

w Zgierzu ul.

CHŁOPSKIEJ

"' tr'7pn i /'"vvm

MASZY NISTF \

P A RST WOWE ZAKŁADY
Nr 31

° RZEMYSŁU W EŁNI ANEGO

Przemysł

i;ł'ldn'p

20

SPOŁD ZIELNIA SAMOPOMOCY

Połrztbni n a t.vc hmiMt:

RACH 'H;;;TRZ do

iLódź,
CZASO P__~'.
IS-=M_R
-.-W.'._,,_P_R_A_S_A....
" ""'-_
_ _ _ _ ___
. .___1_i I
P_.i """S'otrhoUJsha
200

oland

11..

Techników - mechanikciw.
Kalkulatorów Warsztatowych
Rutynowane maszy nistki.
Zgłoszenia wraz z pods'1iem i życiarysem kierrnv:3f> do Wy d z. Pe r sonalne go

nJ'esiące

nie w WARSZAWIE a w ROZDZIRLNI DZIENNIKÓW

~

i

- - - - - - - - - - - --..,
-__I, -"""--,____________
-.-

Gos potta r t'zego,

l

Jedwabiu

niczego.

mechanika,

Kie~r::;=:~hW:vdZhdU
Samodzielnych księgow~' ('h,

Cukierniczego

•

1

Lódź, ul. Południowo

I ~::::Z:JE:D:N:O::C:Z:E:N:IE::~:K:Z:E:M:Y:S:Ł;U::::~ ~

I

sllmod~ i elnMo,

v

Mas~~owski

I

I
I

ksi ęgow ego

1 referenta ~o('i a ln"~0.
l technika obznajmionego L Cl bl>ługą
nowoczesnej kot!... \'n i I s!'ov. n i
2 wysoko wykw llifiko\1,vny {) n1pchani·
ków plpktrvl'ów
_Z glo~zeni a
w Dyrek:ji Pr."l ~n,ysł "
Konfekcyjnego w Wyd2.. r~,l"S,I!l~,nvro
P iotrkowska 175

Nawijalnia Nici
tel. 29

października w~ród tk aczy p racu ją cyc h na
krll~nnch n?jlep~ze wyn iki osiąg n~ 1i na-

dwoch
, 'v pracownicy : P.Z.P.W. f\' r. 2: Berna rd
Wajngertne: (16 1,5 proc. norm y), Tadeusz KorIi ń ski (l 6 1,li proc.) Wl ady~ ław Rze pko ws ki (155,7
pro ce nt).
W śród Jlracowników PZ PW Nr. 3 pierws ze
mie jsce zajfli: Hier onim Walczak (144,2 proc.)
oraz Ada m Sumera (138,2 proc).
We wspó ł zaw od n i ctwie m ię dz y f a b ryczny m naj
le psze rezultaty osiągnę ły PZPW Nr. t.

N ał eJ

I

wełn·any

erwszeń'Stwo

walczv o p

l

1_1_5,_2_ _ _ _ _1_4_7._8

I

następne

1152

1l0S

podległych Państwowemu

za "stopad I
Dalezy wpłacać

Karo la k

Bibel

25
26
27

28

1434

1586

27

26

I
-25

.

Prze :n ysł

Nazmisko tkacza

37
36

Personalnego w godz. od 8-1 6

~~TIłJ(BVNI;

n/o

11 9.5

28

;. ~._============~-============.!-

za

I

Dyrekcja:

33

CENTRALNE BIURO SPRZEDA2Y
WYRQBOW CUKIERNICZYCH
WARSZAWA-PRAGA, UL. ZAMOJSKIEGO 28
SKŁAD HURTOWY ŁOU .z, UL. ANDRZEJA 61

Pr zem ysłu

Zakładowe

Zg;erzu

156.5

m.aszynislkę

KARMELKI
CZEKOLADKI
PRALINY

15. X.
m(-tr.
35
31

154.3

- -

10042

wyrobu fabryk
Zjednoczeniu

31

-." - . . ---

14.. X.
m e tr.

%

3) przqdki

sprz e da je

I

- - - -- - -- - ,- - - -- - - -- -

ul. 'I-go Hoja 4

\Vydziału

C z e t. ho sł9 wac ł~

Rada Zakłado wa:

l) J~sięgowego-bi.·~ n~islę

do

,.__

J l' d n"CZI:Śnip
.
wzywamy Dyrek r je i Rady ZaIdado\\'e inn""h z<
ol," 'oci'o',,, PI'znnlys',u H'e1.nl·ane::o
J'
"",'
c
w
:;
cio przeprOI\'~rlz~nia por~n'll1yrh ~I<cji mających
na r~lu rea'izaCJę p:atw Irzyletnie.O"o a tym sa·
.
.
.-..
mym polepszenie bytu mas pracuJących.

.

zatr- u dn-ą;

Zgłaszać się

,

4~0 OOO- ml r. tl.anin g otowych.

PAifSTWOWE ZAKŁ ADY
PRZEMYSLU B l~ WF I.NIA ~'EGO

2!

•

PROCENT WYKONANIA NA 2 KROS N ,' \ CH W TRAt·Ni UJ B

-

UJ 7~ierzu,

~ ~.

p

.z. P. \
R,

zw.

Il rorzy- , raz S?raViO dnn szematowych - wzorow, po
L. P.
bran'r ch w Wydl.~le.
. .
P.onadto WydzIał Kulturalno - .Oswlal0'Y."Y
nt 1I
proSI Rady
o pnyslame do d .
22.bm, wykilZl1 w;zY7tk'ch analfabetów, znaJ~
V
••
du ; ących Się na terem e donego zakładu pracy.
Przy'pominamy równocześnie o wyścigu
prar.v.
01)'Jwiązp.k dopi lnowania powyższych naCygtpra Ar.ctr7.ej Szalaw5ki. studenta - zamiast kladamy na Rady Zakładowe.
.
Krasnowecki ęgo - Hal'lcza .
.Krakowia"y i. r;ńr~le" wptawiani bę?~
PLENAR ~ POSTEO:ENIE RAD ZAKŁADOw Pi'ad7~, B-alIsławle. BrnIe, MoravrskJel
W\ CH PRZEMYSŁU '''.TŁOK.
Oslraw':;, Ołomuńcu i szeregu innych m:llej~a.rząd Oddziału J. Zw'ą7ku Zawo.dowe~"
szyr.h m iast czesk ich.
\Vłoklenn'czego zwołUje p!endrne posIedzeni e
Wy~ .zd na<tąpi dnia 2 listopąda własnym, wszystkich Raci Zakładowych Przemysłu Wł6spe " 'lnym pociągiem.
kienniczego, które odbędzie się w dniu 20 paźW zwią7,ku z gośr.lnnymi występami w Cze- dziernika rb. (poniedziałekl o qodzinie 14 po
chos'owacji opóźni się termin inauguracyjnego południu w sali firmy PZPB Nr 3 (d. Geyer)'
koncertu Filhilrmonii Ł6dzkiej, który nąstapi ul. Plotrkowska 293-295, z następującym podo:piero po powrocie z tournee.
rządkiem dziennym:
1) Sv~uacja w prze_myśle włókienn;rzvm n a
f.
fłJ'r
W
tle walkI o wykoniln ie planu: 2) Do daotko wy
protokół o zmianie tabeli płac. - Obecność
\V zwi,! f U , pOIl. v~<7.ym 7""'~ ('amy ~ię.-\o wszyslk ch olnwiązkowa pod rygorem organii
DYi('k~ 11 PrZ"my~! u Wein ?f1"!:;o o powięk~zenie- zacyjnym.
-~'-' .
... .
naszeg-o p'a[1!J orNl ',:,rvi;;eg-o na IV·ty kwartał
b.r z 4:200:l0--mt r. na:

,~"

•

Teatr Wojska Polskie9tl wraz z Filharmonią
Łóc17:ką zap ro szony został na trzytygodniowe
tourneC' artystyczne do Czechosłowac;i, POdCZ3.5
którego w'-stawieni zl)st~ną "Krakowiacy i Gó·
raie" w nowej sZlcie dekoracyjnej i kostiumo·
wej.
Orsies tT ą F lharmonii, która wvieżdża w

~bOŻ3 r~d~i~ki;g~d~-P~~ki ,:
Dos ta wy zboż a radzieckiego dla Pol~ki. które, jak wiadomo , przekroczyły we wrze~D1u
lmacznie wy sokość przewidzianą umow ą , za wartą w dniu 28 sierpnia br. w Moskwie, napływają w dalszym ciągu w dotychczas owym
tempi e.
Do dnia 9 bm. na pOC'let mających nadejść
d o końca bieżącego roku 300 tysięcy ton, Polska otrzymał a ogółem 146.842 tony, czyli blisko p ołowę. Centralnym punktem dostaw pozos taje nadal Przemyśl, gdzie przyjęto dolychczas 5.810 wagonów, zawierających 111.113 ton.
Ogółem Związek Radziecki dostarczył
6.722
wa gony zboża, z których rozładowano 6.G41.

nie w'<ła-d TOWVZV5lw~ w organizację
st{)ści paidLlern:knw\Ch.

F'Ih armonia
lO.I TDa'tr W P
_'.,...,..~~',.,......._ ~

n

Wvd~~ł 1~~~~r;;;~K_O~:.~~~~r~ .•~ t.y

przyiaŹT\ T pomoc możemy zaw'sze Ii- Wlókniarzy prz~pomina. kier.ow~lkom :WI:ltlic
czyć.
10 nadesianIU sp,a.wo,zdall .o~oln"ych, ~a"owych.~
N ewą' pliw~e na Z ie?dz.le omówion y zos~a- planu pra,c~. r?zk laCiu ZilJęC tygodnlO~ych o_
l\.1.órego

d
U a ą s ę w ~ ournee artys1yc7.ne do

odłam społeczeństwa, rozumiejącego

pr~cy z1Iprzyjaźnionych społeczelistw.

·dZka
O

~""~~--V'~ ~-

--=--

s kc - l1~dz : ec ki ei '

Po

v.: dniach 1.8 i ~9 października br. w War-, przeddz;eń obchodu p("lez narody
łzaWIe: ~bradu,'e Zjazd Krajowy To~arzystwa CIa RewolucjI Październ ikowej.

,_, L.J

.-,lr. 5

.

Pie!§ g IHo'e
Pie~ wierny legł przy futrze pono,
by wartę h:zymać tam do rana.
Bo m.yślał w swojej pieskiej dus~y;
gdy czuwam, futra nikt nie rus~y.
Pies '!Jw" strażow,aniu tkwi mO;7,ole,
tymczasem futro ... toczą mole. .
Stąd moml: wszelkich lJbei!:piec?''<Hl.
rolo:
pilnując zev1:\'lętr:o:nego wrQga, nil" Zop
omill.aĆ

tez o molachl

Myślę, że byłby

rad,
gdyby mógł zwitkiem doj(!:r6w
2:a.paJiĆ

1HIIIIIIIIIIIIIUlllllllllllllllllllllllllllllllIlilllllllllllllllUI!IIIIillIIIlIIllllllllllllllllllllllllllillllllIilIil!lIl1l1l1l1l11lilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

lak, jal;::

z wdziękiem śwk';t
~apala cygal'o •.
flfilo§ć ....

Nasi alianci kochani,
któJ;ym bez wojny ckni się
Polskę kochają b~A gn:mk
(za'chodnich n.Ci O<l.;rze ~ Nysie}

,.,

Jerz y Zajqczh'Jwshi
. ('j.-r~
Jt.~
..

PLOT

PacKAa Z

.

IDwie Plotki się pn-;ypa '~iem spotkały

- moju p':ini, czy pilni wie?
l nowzajem sobie s:<:eptcdy
mol~ pani, czy pani wie?
podzIwem-I

I

P~e 'W$l!';a

kgłow:!.'t}~ek:

Plot1!:CI jak

- moja płl1?i, czy pani wie'?
Czyli w sumie jakieś sto plotek

- moja pani, t:zy pani wie?
Za:',HosC JeSt UCZUC1€ill bez'Nątple-! - Ho, ho, - mow!ll z
nia. maiostl~~:,ym,. ~l~ przecież niell karakuły, limuzyna, kamienica ... Nic' Najpietw piezwsza bujała ch'lIgą,
Druga; Plotka w 7,amiaICtch 5<;~z.;~ry.c;;h
mozna prz.ejsc oboFzlme do t .. zw. pO.- dziwneqo: w Ameryce samf bogacz€' . ._ moja Foni, czy pan.i wie?
- moja pani, czy pani wie?
rzą?ku dZl~nego nad. tym, ze. takI" t();dna paczk::x będzie 0d takiej ciotki! ~otern druga tej pierwszej długo:
powt6~zyła pi'łJwszej sto C:l;t<:Hy
wezmy, Pa]ączkowskl otrzymuJe re., S
p'
k
k'
t
l
b'
- mtljcr pani, czy p.ani wi'/?
gub:rnie z zagrc';Uicy to wieczne pió- . am ającz ~~s l zas rzeg . ~o le ,
- mojo: pani, czy pani wie?
I
ro z nylonowym zakoD.czeniem, to zło- zeby go ~aJproslc ~a. uroczystosc roz- ,Obls mowie. że mdlały
Y
ty zec:ra:ek. ze szkiem pO-'1ie~~zajacym pak.owama przes lkl., .
rocja pani; czy p.a ni ·....j,e?
Potem !';'ę już rozstały Plotki
markI ,.yltllna PrIma Cymes , t.o pUd:
NI': trzeba. dodaw,nc, ze od daty 0 - I lec~ z zachwytem dO:f:j sz-e:~ :a~y
- mOi"" pani, czy p·ani wie?
ło wan.lilI, to pantofle z orygmalne] trzymania listu rozclqgnęliśmy zno:cz- , _ mClja pani, czy p.ani wie?
Zcu:hwycone. z obliczem skdklm
kobry ltd.
,
nq- czujność nad naszym twnsportem
.
- moja palli, czy paui wi~?
- Ach, pO~ledz, skqd. ty to ma~z? pocztowym. Śledziliśmy ruch statków: "Ach, Jwd.:'tl1o., pruszę mi v.ri.cm;;'ft~ ..
- spykxłem clekaVJ'le Pa.] :(czkowskle' w odzysk::mych portach, Ilotowaliśmy \ - majo: pani, czy po:ni wie?
Ka~du w swoją pobiegło: sh{)'I'l~
go.- To Jest
.
,.
,.,1.
t
o
'
t·
•
awc,rle
przy
wyładowaniu,
liczyliśmy
,,~!~c:h
je:
skonam!
Jak
pragnę
przEli/.
moja pemi, ct:Y·:Jni w:ie?
i~mer , . ,a,
]es kraj
.
k l ' . ).fr..'
ieby roznieść duby smolone
.
_.
.' ?
Uesa - odp-rrł ZV-l"~z'le cioo'a]'qc' Sam wypadki kradzieży paczek na o el l
•
."
v "< ., I '
..
. .
_ mOJa P01.I.l, c~y po::m Wli'!
- moja; pani, czy pcm.i wie?
·.vuj mi to przysylcr.
na poczcie.
•
Po powrocie do domu zarządziłem
Pół roku uplyneło na gorqczkov1lych
Plotka Plo'ce 7: miną radosną
no:tychmiC'.'31 poszukiv-rani8 1'i'Jfn. Nie- oczekiwani ~l ch, ::xż wreszcie paczka
moja pani, czy pam. vde7
~te!y, znaleźliśmy t~'lko ciocie .,..., De- nadeszła . Otwarcie jej mlało charakter
powtarzała. Tak plołld losnq.
j roit.
- moja pcmi, czy pani 'Nie?
- Dobra i ciocia - oświ J:dczyłr'[ odświetny i nastqpiło przy udziale
teś ciowa. Nie ',,"uj wpmwdzie, ale ' krewnych, przyjaciół i nieproszonych
o ile ja sobie P !zypominc-.m, ma wąsy: gości Przybyli z roziskrzonymi ocza~i
i w nqóle pod wzgledem przesyłki i i v-ryr::xzem zazdrości na twarzy W mla
moi e Wl1jO zastqpić.
rę jednak dobY"'.TO.nicr przedmiotów
Nopis:iJiśmy do cioci. Nie o złotym z paczki wzrok ich przygasł,. a zaz'
La(o. Gen. Pranco kapie Się w Zalo:::e /li·
DobT7e, prjllle premierze - mó "I sekre'
zegarku, ale delikainie: jak sie czu.je drość ustqpiła zadowolonej złośUwoś 'lwjsl{iej. Miejsce l<qpieii o[oc7.0ne kOJclaw~m tafl. - \Ą.~lerJzi" dobrze ..
po incydencie 'IN Pearl Harbour i czy ci.
l.on(lrmnerii . •'!a b.!zegu za loki siedzi slory ry·
,JJremier oddy,chn z ulg? i zaCZ;'!!? p.zeglq
IJOk . pyka fnJI,ę I przyglądn Się nurkUJącemu clac sprawO/danie.
W mIare czytaniU mars:!
nie uważa za sto sow'ne przyczynić się
He,
'he,
he,
rechotali
D:r
'.7idok
generałowi.
.
czy
czoJo
i
zwrnc:a
się ze zdliwienir-m do l'
cia odbu.dowy Europy? Dla orienbcji
~ No, róż. c/ziodku zapyluje ;ybuJw le· rzędIllka:
;: i'Tlac:>;...-li śm ; do listu zdjęcie familijne znoszonych su_ 'enek i sfatygowanego c/C'n ~ żanda:rmvw - cieszysz się ci1)'ho, :'e la- Rouucbv \1' Palestynie _ rzecze _ po.... 0 tle ruin Vo.farsza':vy.
obuwia - leopsze ciuchy ludzie z. IVO - Id 7.'len l naszego caudilla, że l ak długo prze-I ",?!anie IV GrCCJi, zomieszk! ~I' .E:;ipci,', nie:)nTT
h)"Na poci wodq?
kOf w fndlOch? l pOli IWlerel;':l, lP WSl.ęr!ZI" r!(Jjewódzkiego .l\.omiteiu Opieki Spo·
_ Czv ,ie; cieszĘ', że cnu di1lo dli/go Pi'w/J~-· i brze?
łecznej otrzymY'NaJi...
wa pIJci IVoelo'-ZQsłcwawin siC; .~tarzC!c~ - ibn,
- Tok jest, panie Nemlerze: wszędZie rJo1
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mruknqł 7,j::rdliwie

Pajqczkowski. Powiedz.cie, ja.k włościwie te łachy pasują do zdjęcia tej wa
szej milionerki?
II
Ba, sami tego nie wiedzieliśmy, dopóki nis nadszedł drugi list od cioci
D

Odpowiedź nadeszła dość szybko.
odpisał:I w serdecznej a,merykańskiej polszczyźnie, że Pearl
Harbour jej osobiście nie zaszkodził i że

't

zetroI.
"Przez omyłkę - pisała -- przysło.lam Wam swoje stare, przedwojenre
zdjęcie z okresu pTosperilv. Dziś n ie
mam ani domu, ani samochcdu, ani
futra. Pracuję jako skromna urządniczkcr u Forda i ledwie zc~rabiam na
życie. Nie sami bogacze, moi drodzy,
W Ameryce mieszkajq. .. "

Ciocia

w zwiqzku z odbudowq Europy wysyła nam dużq pa;czkę ze szczegóło
wym spisem rzeczy. Dla orienbcji z,a~
laczyła do listu swoje
zdjęcie
eleganckiej dam', w łapkach ka.rakuło
wych, na Ue wlasnego "Chrysler:r"
i przed wlcr.snym paropiętrowym do-

ANGLOSASI

t<iecly on ciągle 'wypływa

*

*na

WiNzch...

"Faliłngi"

PelI ;en dygnilarlr; z hiszpClllskiej
IIlial wypodek samochoelowy w okolicach 1'0'
l edo. Czekając, aż (I[.'to zoslanie ,!aprm;.none,
sposlr;.eg l chlopa, ktory w ogrodZie, tu z kolo
drogi, sczepi/ drzewa.
- Hej, dobry cz/o\\ ip/{u - zoga clnqJ ((o·
stojnik jak się wam powodzi?
_
panie odparl
WU!lSltljąc ramionami.
Ciężko? zd7iwil się falongi sla. T-/m,
może i ciężko, alc rhwa/a Bogu, źe dnł Hi.o7panii coudiJJa!
- A lak - zgodził siC; cblop - Pan Bóg
daje nam orzechy, a~ icJ~ nie rozgryza ...

CiC!żliO,

chłop,

brzE',

!ldJ.;e nns niC' ma.

*

*

.,

P",w nego rUll! jf'clen z ciekClw'tcb r:I;:ien'1J.
zC/pytal ministra spraw lagwllIcZl1'jCr.
Wielkiej Bf\'lanii, E. Be,.ina:
_ Pan'e ministrze, jak sir; p"n zapaln.;je
na sprn"'ę niemiecką?
_ . Na sprawę niemiccką. mój panie _ odpO\wecllial mu Bevin _ ia się ,', ruJe ni,' za"'1'
ja zamykam oczy ...
>I<

J'UIZY

truję:

*

*

KUfl SehululIaclwf, przywutlcl ,,,soL/ul-demokraió w" niemierl(jch chodzi zrzmyśJoIly po
mieszkaniu. W pewnej r hv'ili zulr ym!.l;>' ~H~
przed porlrcteln HitlerC/.
D ziw na rzecz - rzecze ponuro. - 8wi'll
wciqż Jlie wie rzy i nie chcc zrozumieć, że lo
PIc'mi"! nngiclski AlJe(' \vita ,~ię I WIO ze wszyslko, (O się dzieje 'v l'iiemczcc", jrct lvi·
[;;"oim schr~larzem, Twcajqc slereo lypo we py' ko Iriumfem sprawiedliwG'ci i clai"orlem Wl!oiUmie:
Jowania do pokoju. Cic,';~·. ;; jeslc'l71, co m(Jm
iluslr ArJ~l' Gi"li:!c>\\',ki
- C.) ~}..y(hać?
ue7.ynić, aby uwierzono ...
U rywo i spogląda na ł1 li· [1 .
- A pan - zwroca ~ic: do p .• T/[ : tll -- cC)
BĘDĄ OEMON'rOWAC FABRYK ~!EMlEC!{!CH.
pC/n by zrobił na moim lIliei-~cu, fu:::hrc/-T!'
/
- Co ja bym zrobił? - mrwru ? norli,!u
fuehrer. 1\ czy ja nl'i/o już zrohl./cm?

*

:t-n;

PC1rl<!uchal SI -

En.

18m.

rys 1\;:re;! B1r;:I1;

"

- Czy SZ::lllowny pan prowadzi sieFotografio. cioci wywołała wielkie
:oIUszenie W naszej rodzinie. wśród
naiomvch i pxzvj::rciół,

dzący

rys. Krtl"D, Bar,miec:d

.. ;... 'l'l(ulw

się

Gern'laniol NI e

bedziemy

Cię

ro:tbie{oćl

tryb, życia?
- SKc(Ci~~l Zawsze zamieniaj q mi
na, qrzywnęą;
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"GLOSU PIOTRKOWSIOEGO"
Piotrków-TrYB. - ul. Legionów 16. I. p:
telefon J 3-97
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olrzymaliśm.y

Administracja czynna od godz. 8 -

PIOTRKOWSKI

Od momentu

ro z poczęcia

w Niemczech
ze slrefy radzieckiej
przez przedsta wicieli mura ReW'lnd)"kacii

akcji rewin pensacji, 2526 wagonów maszyn i

urzą

1b-ej bez przerwy obiadowej, w soboty dykacyjnej do chwili obec;nej nadeszło dzeń.
" d godz. 8 - l3-ej.
Z sumy tej 783 wa,gony zawierają
Redaktor przyjmuje codziennie od do Polski ze strefy okupacyjnej radziecprzł:.dmioty zrabowane iPrzez Niemców
kiej
w
Niemczech
ogółem:
lacznie
z
tran
Godz. 15 - l6-ej.
Konto czekowe redakcJI "Głosu Piotr- -sportami naddiodzącymi w ram~ch kom w czasie okupac'ji w Polsce a odszukane

l·owskiego" w Komunalnej Kasie Osz·
r zędności w Piotrkowie nr. 425.

Komu winszujemy

wolne p.osady na Dolilym

Sląsku

tel fony

10-49 Urząd Bezpiecuństwa

Publiczn.
13-14 Powiatowa Komenda M O
10-41 Miejski Komisariat M. O.
. 0·';':;: ';trai pożarna
I J ·13 Ubezpieczalnia Spolecz,na
10-70 Szpital Sw. Trójcy
.Pogotowle lekarskie: nocne telefony:
ł 1-13 od 2J - 7 rano. W ni edzielę ł świę
ta dyżur dzienny w szpitalu Sw. Trójcy.

KINA
Kino ,,BriltykU - film amery.ka.ński
p. t. "Pięciu zuchów" Początek w dr.i po
' szednie i świę:a o godz. 16, 18 i 20.
Kino .,Polonia": od dziś wspaniały film
s portowy pt. "Go al"; którego treścią jest
rozgrywka między dwoma klubami sporb wymi, oraz rozwijają<:a się na tym tlein tryga miłosna.
Początek seansów: godz. 17,30 i 19,30.
Dyzury apt kI
Dziś dyżuruje apteka WitanowSkiegO.,
Plac Trybunalski.

le

Procesy Volksdeutschów
odstępstwo

urządzenie
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Ak.cJI POlD.ocy ZilDo","eJ

od narodowości polsk iej Sąd
w Piotrkowie skazał: Martę Słowiń
ską na.3 lata więzienia z pozbawieniem praw
publi=ych i obywaoteloskich na zawsze i konfIskatę mienia.
Za to samo przestępstwo na dwa lata wi ę
ZIenia zostały skazane: Bron isława Szmidt i
Helena Woj szczyk.
Okr ęgoWy

całkowite

K'ch oraz około 300 ucznlow do zawodu ści radu, dzieła sztuki itp.
krJ1il:eniarskiego. Sam Wrocław jest w
Inna partia to 1328 wag. maszyn i uchaników i stolarz)', ok. 3.500 niewykwa stanie zatrudnić 1.200 robotników j po- rządzeń fabryki niemieckiei w Schwarzlłflkowanych pracóv.;ni,ków, pona<l 6,.500 nad 300 rzemieślników.
heide jako kompensata za zniszczone za
rohotników rolnych, około 500 wykwalikłady w Oświęcimiu. Instalowane są one
w odbudo\\'ującej się fabryce benzyny
c;yntetycznej w Oświęcimiu.
Oświęcimiu
zginęli
Sześć lat temu. IDU roku, w obozie w
Na pozostałe 413 wag. maSZYIn skła
z rąk faszystowskich oprawców członkowie piotrkowskiej pod·
dają
się uzyskane również w drodze kom
ziemnei organizacji Bundu:
pe.nsacji za zniszczenia wojenne urzą
KRZAK CHlL
BERLIN ER JAKUB
dzenia fabryk, "Cegiełski", ;;Gra'nat";
ZAUEK ICIO
WEISSHOF ABRAM
,;Państwowa
Fabryka Wagonów we
MAJEROWICZ MORYC
TENNENBERG ZALMA
Wrocławiu", urządzenia
fabryki "PiaSTERNFELD MOSZEK
ZEITEN SZMUL
stów-Tudor",. oraz 30 wagonów dźwi
WAJZER WOLF
KIMMELMAN LEON
gów dla portu w Elblągu.
BEN ER ICIO
WEINGĄRTEN SZAJA
WOLSZTEIN ESTERA
SLOJEWSKI ZALME
Opr ócz tych WlSzystkkh transportów
FISZ CHIL
WEINER ABRAM
nadeszły jeszcze urządzenia do dwóch
NISENHOLZ HERSZ
ADLER MOSZEK
na jwiększych młynów w Polsce.
FRAJND PINCHUS
ROSENBERG BERlASZ
«Władze radziecke ustosunkowywały
Cześć
ieh pamięci!
się najprzychylniej do wszystkich poszukiwań polskich rewind ykatorów i transUtoczystość żałobna odbędzie się dziś, w niedzielę, dnia 19. 10.
1947 r. o godzinie 15-ej na cmentarzu żydowskim.
porty z tej strefy zaczęły nad~odzi ć
najwcześniej i w największych ilościach.

I

0entralny Komi1-et Akcji Pomocy Zimowej ogłosił apel, w którym zwrócił
~ię do ~ałego społecz~ństwa o pośpiesze
nie z wydatną pomocą w rozpoczętej z
rI1 iem 1 października br. akcji.
Nawiązując do słów Premiera, któty
oświadczył,
że "Pomoc ZimoWa musi
być tym pogotowiem latunkowym, które
spi€Szy bm, god.z.ie uofządzenia normalnie
fu nkcjonujące nie wys-ta-rczają" Komitet
Central'n y podkreśla w apelu, że to pogooowie ratunkowe, jakim jest Pomoc
Zi mowa, musi śpieszyć do tych wszystkich, którzy nie ze swej winy znaleźli s ię
w ciężkich warunkach materialnych. Nal~ żą do nich przede wszystkim
dzi~d,
-s eroty i półsieroty, ci, którzy straciji
zdrowie w obozach i więzieniach hitlerowskich, reemigrand, którzy powrócili
po dł,ugiej tułaczce do ~raju, poszkoodowani na skutek klęsk żywiołowych oraz
s' arcy, którzy lttr acili zdolność zarobkowania.
"Nie należy ukrywać naszego ubóstwa
- czytamy w apelu - gdyż żaden kra r
1~{) Za Związkiem Radzieckim n:e został
ta k strasznie zniszczony. jak Polska. Jest eśmy podziwiani przez całv świat za
raszą siłę, żywotność i energię, wykaza ną w ciężkim okresie odbudowy. Ale
I;odziw i zachwyty nam nie wysta·rczą.
Jil usimy liczyć na swoje sny, na niezawoone w ciężkich chwilach narodu siły
polskie. Czv naroo nasz może i potrafi
pr zyjść z pomocą biedniejszym od siebit!
- znajdrujemy odpowiedź we wszystkich
dotyc hczasowych akc iach".

Za

włókioenniczych,

~a terenie woj. wrocła~vskiego tst.nie-, ~il<o\vanych górników do ~~palń wałbrzys fabryki .. Pionki" w Radomiu, pewne ilo-

(lt~cnie zapótrzeoowanle na 2 tysJące
rzemieślników, przeważnie ślusarzy, me-

.I€

Piotra.

Ważniejsze

.

.

.

Niedzieła~ 20 paździerll1i,ka 1947 r.
D ziś :

.
Są"

i Odszkodowań Wojennych. Jest tam
kilka tysięcy sztuk maszyn j obrabiare,k
na iróżnofodniejszych typów, przy ktorych już pracują w fabrykach nasi robotnicy, instrume,nty i urzqdzenia laboratQryjne widu instytutów naukowych .",
Pol~r.:e, dość znaczne zapasy surowca
włókie'nniczego i gotowych towaróW

Wymieniając osi ągnięcia akcji pornO- I że społeczeństwo odpowie na a'J)el zglacy Zimow-ej w roku 1946-47, apel pod- 9zając się zobiorowo do Komitetów Akcji
kreśla szczególną ofiarność świata pra- I Pomocy Zimowej w całym krajru. Niecy, który prze.z związki zawodowe zło- chaj nikogo nie zabraknie w wa1cę z zim
żył prawie 128 milionów złotych.
I ~€m i głodem. Niechaj każdy pośpieszy
W zakończeniu a,pelu czytamy między z drobną, ale stałą składką. Głodni muinnymi: Liczymy na masowe ofiary go- szą być nakarmieni, z marznięcl - ogrza
tówkowe w ciągu trwania akcji, tj. od l. ni. Wyciągnięte ręce muszą ó<trzymać
10. ]947 - 31. 3: 1948 roku i wierzymy, żywność, odzież i opa./.

I

Suro e kary na paskarzy
nałożyła

KomisJa Specjalna

Delegatura Kom l~ji Specjalnej w łodzi ukaI16.la na,stępujące oso by za paskarstwo i inne
przewin ienia:
Łuczak Edward .zł 5000 za brak cennika
i cen na artykuły wystawione na wid.ok publiczny; Stanisz Katarzyma - 5000 zł za pobierani-e nadmiernych cen; Jarnecka Maria - 10
tysięcy zł za po'b ieranie lIladmiernych cen;
Ryłxlwicz Zofia - 10.000 zł. za pobiera'llie nadmiernych cen; Kowalews.ka Zofia - 10.000 zł
za pobieranie nadmiernych Ce!IlI Miekzarek
Michał 10.000 zł. za brak cennika; Ziemska
Genowefa - 5000 zł za brak aktualnego cenn~ka i pobieranie nadmiernych Ce!Il; Wyczół
kOW'3ki B o l esław 10.000 zł za pob ieranie
n admiern ych cen: Kacpersk i Maksy milian 2000 zł za brak' cennika; Zielonka Maria -

5000 zł za pobieraJIlie na.dmlern:ycłl ~I t(rocholska Maria, Jarneoka Alicja i Piasecka Regina - po 2000 zł za brak cennika ; Czajka
JanilIla - 5000 zł za pobier.anie nadmiern ych
cen; .Proch Lucyna - 10.000 zł za handel łań
cuszkowy; BaralIlowoSki Józef - 5000 zł za brak
cennika; Białko Ja'l:)ina - 10.000 zł. Kaczorowski Michał - 5000 zł, BłaszczY'k Jó'lst' - 5000
zł, Stępień Kazimierz 20.000 zł za pobieranie nadmiemych cenI Dy.l or Stanisława - 2000
zł za brak cennika na artykulach wystawlOnych na widok publi=y; Jałmuzińska 'S tefania - .10.000 zł za pobieranie nadmiernych cen
za ocet; Prymus Irena - 5000 zł za pobieranie
nadmiernyc.h cen za maslo osełkowe; Symborska Agnieszka - 10.000 zł 'la pobie ranie nadmierny ch cen za masło osełkQw e.

Kronika kulturalna
radziecka
W Mos,kwie dokonano mwarcia wystawy po·
dar ków nadesłanych w dniu BOO-lecia dó stolic y
Zwią zk u Radzieckiego. W dwóch wie}kich sala ~ll
zgromad-zono prezenty rozmaitych republik, krajów i miast Zwi ązku Radzieckiego - dywany z
ti{anymi na nich widokami Moskwy. kostIumy narodowe, wazy, wazony. wyroby filtgranowe ZI<
zlóta, srebra i kolorawych kamieni. albumy, itd
Wś ród prezentów zwrara uwagę wyrzeźbiona z .
ci emnego marmuru miniaturowa kopia mauz.óleUr.1 Lf- nina. odlany z ż eliwa KiemJ i wiele inn ych
ci~kawych wyrobów ludowych radzieckich 011·
~trzów sz tuki ludowejWiE!le podarków wpłynęlo z zagranicy. Jugosla";,ria nad~slala dywany, ludowe ubiory, wazy i
książki. Z Finlandii, Holandii, Francji, Austrii,
Albanii, SYJamu, Polski i innych krajów wplyn~
ły rzeźby . starożytna broń, wazony, drogocenne
s zka1uły

1M.

Walne zebranie O. S. P.
W dniu 26 bm. w pierwszym terminie o go·
dzinie 15 i w drugim termimie o godzini-e 15,30
w lokalu Sali im . 'Kilińskiego w Piotrkowe or; będzie się walne zebranie Ochotnicz·ej Stra ży
Pożarnej.

iła odbudowę

Warsza wy

Biuro Obwodowe O.U.L: w Piotrkowie wpła
ciło na odbudowę WarszaWy ' pięć tysięcv
osiemset złotych, zebranych od nabywców [1.1
chomoś-ci poniemieckich i opuszczonych.
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Przygody
Jasia
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Keeelnf'r!

Mucha w lUpie!

Jeszcze

żywa l

Zaraz

ją

zabijemy!

Wvdowca: Wol. KomII")' PPR w Łodzi K~rn let Redokcvinv. Red I Adm. Łódź. Piotrkowsko 86 lelefony. Redaklar Noczelcy 216-14. Sekretartat 254-21. Reda~ąa noa.o 172-3ł
I>złnł egłoszeń.
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Alkohol - lo zguba niejednego boksera
Od

Wisły

clqł

rozbrzmiewaJy

na

natknąłem
się
na
znajomą posla6. Byla niq 1'- Kolczyń-

$ka.
_

'\ulczy riscy

do Y'v"CtlSZQWY, by w tym mie.scie,
dobrze ulaka-,A/ać r:ldzieś się.

1I1C

,łycl1G:;

2

zadaję
iJylallie.
NJf. wlcm. -padlu IWi;.rda oc/no

j
M

Co

mę:t.em?
f)icIlvsz~

.'.

viedż...

~l'Ji

_,ol:>q.

okres. Kolcz}i!.ski chwyta się wszystkich spc,Eobów zarobkowania. Nerwy. złe towar zys iwo,
i allwllOl ~prowadzala. gu na IlwnOVlce. Zale;
bio C/oi)rze, ale traci nCljwięlto'zy shf/rb ;/010
wolę i siły fizyczne.

W małym robotni~zyD/ domku na iV oli
we taj. dawno przed V_Oj,1Q
skoczne mclodie oberków i lwjawialiól~'. Tłum chłopców zaglądaj dyskretnie przez uchylone okna i wciska] się do drzwi. CI) raz
lo ktoś przyc1lOdzil i pytaj 'się o "Tolka". Hanory domu czyniła uradowana i uśmieclwięJa
małżonka z mi/utką córeczką mistrza Europy

si/n v wiatr.
Pa"z
most PoniatolVsl..:iego
przejeżdżaJy co chwi
Je auta "SS-mu nów"
j ' żandarmów. Znów
lIa jedną z abla'...
Było to IV czcls!e
okupacji.
Na r/lz
wśród przechodniów

*

Rok 1!J45. Sporl polski (l z n11n bok; zucz;,na powracać do życia . Po do długich !Ide·
siqcach przychodzi radosna wieść: .,Kolko·
żv je i wraca do l\laju. Otucha wstępuja \II
miłośników pięścio,stwCI. \\'rócq dobra czasy
boksu polskiego.
Pięć la! zrobiły jednak swojc.'(01cZYliski
powrócił na ring jui nic ten sClm_ Oko "traCJ-

ręku .

W małej izbie pelno bylo krewnyclI j znoJOD/ych. Wszyscy oglądali upominJd i !Jf..:Ze.'lIy od PolonIi Amerykańsliiej przywicz:u:1e
przez wycięzcę CIarka. Dla pani KolczYl1o:.-iej
złoty zegarek, ella córeczki moc zabawek.
vVoJa cieszyła ~ię i upajała sUKcesami ,J CJ- lo swą bysLrość, mięśnie zdolność bły~;ww!
ka".
czncj rcalicji.
"Tolek" wciąż bvl niezwycię2.ony i I;O~:i(IOkazało lo sic: IV spo!lwlliach z iJlL:?ciwn!·
c1w!1l dla innych. Aż przyszla okupacja. A.r~
kami no Ilngadl' zagwnicznych_ .f:..ud20f!O :>1'
sZ lowania, lapanki i egzekucje. Sport przt'~I;!ł
jednak, że sIanie .~ię cud, że "Kolce" powróentuzjazmować tłumy btlIL.uazji.
O K'Jlczyltskim zapomnieli proteMorzy i bogaci n:zj1jc- cą sil)' i .... m/odość.
Zwycięstwo Torm" było pierwsz,ym 1:nc,·
['iele, a trzehn było żyć i przetrwać ten cięH-i
].:jellI
ostrzegawczym, że
międzyn.arudowa
I,olcz~ Ji~hiego zaczyna tracić swe blaski. NoJ,aul 11' Eebenclzie był pierwszyfm ciosem dla
niegu i jego zwolell11ików, drugim porazlw
"bohatera Warszawy" z pięściarzem ZSRR Oguricnko. Część prasy, tej prasy która Idewledllich c:!.Yllni:ków o cZ<l~o\Ve zamykanie pew- dyś piała hymny na cześć Kolczyń~kiego, 2>1nych odcinków dróg w celu umożliw1enia za·wod- czyn a się domagać zastąpienia go kimś innikom racjonaJnego trenungu.
nym w reprezentacji ... Zycie je~t życiem, aJe
Ze~pół trenujący przed Olimpiadą z.najdujc sj<;
pomimo
swej bezwzględności - zachował się
pod opieką dO&konałych instruktorów i trenerów_
Przedstawimy ich_ Są 10 W.J. Balley, b. misln jl'szcze sentyment.
świata, Syd_ Cozens, który dwuJwJotnic doszedł
Sentyment ten posiadamy i my dzienmka·
do finalu miSlttfzostw świata, E.W_ Higgin." były Tze w dużym stopniu i my, dziennikarze spormi~trz olimpijsk.i w spŃutaeh i George Fdemdng towii, talc często bezwzglc;dni i "nlesp:awie- misŁ-rz na 50 mi!.
dliwi. Gdy przyszło pisać te twarde slow.a: Przed Olimpiadą zespól reprezentacyjny mial "KolczYlIski zawiódł", czy "na KolczYlisiJmgo
nie możemy już liczyć",każdy z nas z chęcią
zdać egzamLrr. Na egzamina,tora za:proszono drużytl1ę radziecrką. Jednakże zaproszenie wysiano cią odJożylby pióro.
zbyt późno i z ZSRR nadeszła odpowiedź oomowPsiakość, szkoda -"Ko1JU". Dobrze [Się Z(In~. gdy·ż radzieccy kolarze na najbli,ższy
okres
Ale cóż. AlpofCJI
mają zajęte lermdny. Odpowiedi. radz·jecka za.wic- służył państwu polsluemtl.
rala chęć ro·zegTa'nńa tego spot'kania w późnie j- lo największy wróg boksera.
szym terminie.
Z. Kr.

I

>j<

iBrak sprzętu i suro c

•

utrapieniem angielskich kolarzy
K0~..,j i," aItglelsq' p.rzygotvlVuj'l w~ od dlui-'
szego c~· -u do OH'TTIpi~óy. Pierws zym ich sukcesem bylo zJobycie torowego m,isi-rz-oslw'l ~wia
la przez Ilarrjs~. Co prawda nie dłu.go polem
prze~rał on \V czasie zawodów kolarskich IV Pary'iu z mn;iej znalnym przeciwnikiem, tym nie
mniej je::..r jednym '1. ::!lówpych b"l:Jyda·tów do
zło.teg'> medalu.
PrzygOJtowa'rl1il prH,a{iL.(J~,\: wyvt",ak 'IClpCrlYka'H na <;-zereg prze~zkód. ~ie mówi<!c ju.i o odży.wial1i·u, ldór.(' pOloslal\vi<l wiele rll) życzenia,
na}wJ~kszą. tr.udność stanowi konserwacja i zakup nowego sprzętu. Wpływają na 10 ograniczenia w produkcji i brak surowców. Sarn trening
napotyka na h1ną lw':!ność_ Ruch na szosach jest
siosun,kowo duży i s,la.nowi powain~ przeszkodę
przy lreni,ngu. szczególnie na drog·ach gór~kkh.
Władze Iwlars'kie z,wrócily ir. z pro;bi1 do oopo-

;}'1.

Odbudujcie! plukl/l gloRi,
Jan więc :t 1'om]o(1m lnury wznosi.
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Belgrad i Bu are zt
kończą międzynarodowy

So:;:aly sezon międzynarodo'W y jak na stosunhi powojenne. mieli w tym 'fO.ku na$i piłkarze.
Inaug.uracją tego sezonu by! międzypal1stWGWY
mecz z :\orwegijq, póź·niej przyszly j ~nne: z Rllm~nią, Cz.echos~9'wacj~. Szwec-ją i _Finlandią, w
k~orym o~lągnęiI~my plerwsz~ ZWYClęs<t.~VO. ObccZEBRAN1E SEKCJI
nie c.z:~kalą nas Je:'zcze dwaj prv:ecnv'nJcy - JuA1-ad"ml'c' l' Z"I,M Zyc'e"
l' .
b _ !!OSlalVla I Rumullla po raz drugd.
"
~
A
VI
"
I
og aszćL Zet fa
l f! sekcji humanistycznej w poniedziałek, dn.
KL_I~~T BELGRAD' ! NA~ N.I~ ,Su.;ZY .
'I) bm. o godz. 20-tei w lokalu .,Zycia", PiotrDZlsl·aJ gramy w BelgradZIe. Plęlma stolica
kow~ka 48 m. 16.
p.i~ktnej Jugosła.wii do tej pory nie była (Ha nas
N"wow,stępujący, którzy już złQżyli k,we- sz'częślhwym miejscem spotkań z Jugosla,wią ·

II

5Uonariusze, proszeni są o przy>bycie.
UWAGA ZYCIOWGYf
,
WC' wlorek. dnia 21 bm. o godz. 19-1ej w 10.. alu AZWM "Zyde" odbędzie się 'Zebranie
'E !.:CJ. p~awno - F.!konomicznej. ObeclloS'C abo-

sezon naszych
!}O-! hie

Graliśmy już tam trzykrotnie i tf'L.y<krotrrie
nieśliśmy porażki a jedną grankzącą z ... pogro-

t

ŁOIPR

Krzyż Oddział Łódzki 5kła

ja podziękowdnie: Sekcji Opiekunek Społecz
nych przy Oddziale Łódzkim PCK - za zorgdlIzowanie Rewii Modv w dniu 12 bm., z które dochód zasilił fundusze PCK, I'Zibie Rzemieslniczej z p. prezesem Kauczem na czele ZCI \\ spóludzial'; 'óopółdzielniom, firmom prywat11\ fil i Gimnazjum Krawieckiemu za pokaz
modeli; Kierownictwu 'Szkoły Tańców Plastycznvch - za udział dzieci; artystom - za
li rozmaicenie progranlu śpiewem solowym; ;p.
'vląkowskiemu za kierowanie i obja>śnie
nie z humorem podawane; spoleczeństwulódz
kiemu za tak liczne przybycie i ofiarne popar~ie tei milej imprezy.

P ANSTWOWE ZAKŁADY
PRZEMYSŁU DZlEWIARSKIEGO Nr 3
w Łodzi, ul. Sienkiewicł:a 82/84
zatrudnią natychmiast: kotoniarzy. keHarki {zaczepiarki), robotników do
Wydz_ GospodarczegQ- oraz pracownika
uITIysłowego o dużych kwalifikacjach
administracyjnych.
2g1oszenia w W~ dz. Personalnym.

Z

DN. 20/X/ 1947Rw.

PODZIĘKOWANIE

Polski C::zerwony

aka .ż-e

NACZEbNV REDAKTOR..

Jt1lt.in~{}

13 f~O Ił i ettJSli a

KIER.O\VNIC'rWo GRAFICZNE
ąaaeuJz QrOHowJ/fi

źgcio

Zrgwu

Zryw-ConcordiaPo raz drug

w :lwiązku z unieważnieniem meczu bo:;:serskiego o mistrzostwo Okrę~Ju mIędzy Zn.wem a Concordią , odbytego w dniu 20.9. br.
i wyzl1a<:zeniem powtórnego 5potkallia nd
dzień 23.10. br. zawiadamiamy, 'le zawody te
odbędą się w czwartek w hall Wimy o godz.
19-tej.

cfl(? e:xa{flJjti:tfflO

OBIETA"
_J

Zi!

rok Kraików l: 2 (o: l).
fOIk ~orznań 6: 3 (3: 2).
rok Zagrzeb 3: O (O: O)
rok Warszaiwa 4: 3 (1: 2) .
rotk Belgrarl 1 : 4 (O: 2)_
rok Katowice 2 : 3 (O : 2).
1936 rok Belgrad 5;-9· (O: 5).
1937 rok WaTSzatwa '1 : O (2: O).
1938 wk Be1g;rad a: I (O: 0)_
1938 rok Wa-rszawCli 4: 4 (2: 11).
JANIKA. ZASnpłj.JE JUROWICZ
Drużyna nasza wystąpi dzisiaj w Belgrad/de
w tym samym ~,..y
-kładzie, (.~ '''Yj-a..._ tkl-em braml,·-'r~,".,
u Janika. którego zastąpi Jurowicz) \V ja·h·im \\':dczy/a w Sztokholmie i Hebinkach_
Z Bdgradu ekspedyc.ja nasza wyruszy do Bukaresztu_ gdz,ie już będzie walczyła nie o ItOT'Jrową porażkr, a nawet o zwycd\,st.\\o. Rumun;~
wydaje sil" bowiem pr~eciwnik,iem sła.by.~.
30 TlYSIJ,;GY WIDZÓW MUROWANE
Na dzi5jejsZ~{ mecz w ąclgrad.zie wy.przed:I."J
,już 30:000 biletów_ Mecz se<hiować bcdzie Czecholi/owak, lub ~ęuz1a radziec;-;i.
•

G"
d
WI
wlaz a gra ze s

1(.". przyjaciół.

uchod.:dmv

1923
1931
1932
1935
193'!
1935

KOLARSTWO. Rud<t Pabianicka godz. S-ta.
Zawiadamiamy, że st.soow.n~e do paragrafu
Wyścigi kolarskie o mistr.zostwo wojewódz- 29 statutu OZPR, ZaIzą'd :f.OZ!PR zwołuje na
twa łódzkiego dla posiadaczy kart wy§cigo- dzień dzisiejszy, godz. 9 rano, w pit!iwszym
"-Ia,~k~wa.
wy<:h na dystansie 50 km. Prócz tego odbę- terminie, a o godz. 9'.'10 w drugim terminie Lo
dzie się wyścig dla posiadaczy rowerów tu- doro=e Walne Zebranie ŁOZPR w gmachtr
rystycznych 'lliestowarzyszonych w żad>lym z polskiej YMCA w Łodzi, Pr'lY uP Moniuszki 4a.
III~I"I'"
1 8 U. r
klubów na dystansie 20 km_
...;:.
funll IIUI' IIIIIJ
MOTOCYKLIŚCI. TOT żużlowy Plac 9-go
Maju, godz. li-ta. Wyścigi motocyklowe () m:ęgą
PIĘKNY DAR KOtA RODZICIELSKIEGO
DZ1LSlaJ
.. - na b OlS
- k li KP Z·Je d noczone o db ęstrzos·two I:.o.dzi z udziałem naj'lepszych zaDziś. w niedzielę. odbywa się 'W Państ"wo wO'dn,iJ..:ów lód:z.kich.
BOKS. Świetlica PZPB. Nr. 3. Mecz o dru- dzie się mecz piŁkarski pomiędzy drużynami
"',,m Gimnazjum i Liceum Handlowym przy ul.
.
Pierwszy ZRKS "G.wiazda" Zw. Wł. KS
r,opernika ~r 41 uroczystość przekazania szkoTdęcza9 30 "Wstęga" przy PZZPP - Łódź Południe.
]f) llrządzeń radiofonizacyjnych, ufundowanych żyalKowOeSZmYKisot_r~yo~AWO sŁ~dzi/Mrt~ . a a
, go z. . .
\\ylącznif!
ze składek rodziców. Uroczy5tość Drugi wystę.p koszykarzy
poznallskicb KKS-u
Zawody odbędą się bez względu na pozaszczycą swą obecnością prezydent miasta, ob.
EugenillOz Stawiński, kurator szkolny prof. Ba- w ŁodzI. W programie spotkarnie KKS -- ŁKS. godę·
:lllewski. naczelnik III-go ''''ydziału KUl'atorium
:zko1nec:Jo, in!i.. Alichnie.wicz. wiZyta:t&f szkó~
handlo",:vrh ob. Rafa oj inni. Deklamacje, muzvka, śpiew i tańce ul"uzrnaicą: program tej miE' i uroczv~'ości, nd którą Komitet RodzicielSki
,eF~cznie 'laprasza rodziców, młodzież Dra?

l'lml·!llll!l"łt:IJ[lln~ '(rpllllił~~!J.U'D

icll

g.roźnego konkurenta, który może :~mu::.jć kh do

mem.
•
walki. Przypuszczamy, że opinię t.e 'Potwierdozą
K~imat Bełgradu wyh~tn;ie nam nie sł-uży_ Woj- dziś nasi chłopcy.
'
n~ ~ie wpłyn~a ~a je_go zm!<lnę J1i~ w>płynę~a_ ró~-:
Dotychczasowa his.taria stos-unkólV ]}ilkar.skicb
~e~ na _oJ:n?,zell!e SIę R.OZloOlTIU Jugosłow!an&kJeJ polsko- jugosłowiallskich przeds-tawia się- następu·
plj,J(q nozneJ. S~ąd h?;foOskop~ .mewesołe .. ~zeka Jąco:_ na_ przes~~eni 25 Ja~ roz.egraliśl~y z Jug 'Jnas raclZe-j pora,ika nlZ ltwyClęshvo_ ChoclzlC bę- sła·wp ]edenaScle spotkan IT\ll>dzy"'anSot'wowvclt,
d' t lk
t atb
.k t
. b ł t k
1 l'" I - ''cI
I " " 'l'. - .;le y"o o o,
y p~rilz' a a me ya a
z (Qrycl.Je 'rro z,rem~sowa'lsmy. er 'Plęc wy.gralis'" ysoka, Jak w 1936 roku.
my. Oto Ich da·ty:
JUGOSŁOWIANIE NIE LEKCEWAZ.\ NAS
POLSKA - JUGOSLA WtA
JugoslOowianie bymlijmniej nąe łelrellWażą so1922 rok Zagrzeb 3: 1 (II.: I).

DZISlejSZe
. -.
."mprezy 'sportowe Oz·,s' wa Ine zebranie

~lIl1Id L ~:~ . .hl" L.!..

piłkarzy

lego spotkania. \lo! oj}lnii

.

Z DOMU KULTURY MILICJANTA
Dziś, w Illiedzielę, dnia 19 bm., VI Domu Kul·
tury Milicjanta (Nawrot 27) o fjodz. 11-ej odczyt informacyjny na temat "Związe~ WaLId
Młodych, jego historia i zadania" wygłosi ob.
J. Plng. O godz. 11-ej wieczorek ta.ie·czny.
Seanse filmowe niedzielne filmu radzieckiego "Koruk-Garbusek" zarezerwowana dla
zjazdu Związku b. Więźniów Politycz!llych.
ORKIESTRA NAMYSŁOWSKIEGO W ŁODZI
. W poniedziałek dn. 20.10.47 o gadz. 19-tej. 'v
Osrodku Sportowym "Helenów" ul. Północna 36.
odbędzie się koncert znanej orkiestry wlościań
skiej S.i.ani~lawa _Namysłowskiego. Zespół or:"iestry skladagcy SIę z 36 ostSb wysl;tpi w oryginaln.ych strojach ludowych. Pczos l,Jle bi:~ly d0
na.bYCia \V przedsprzedJ-tY (Spóldl:~lnja ._Sra·fi",
nI. P·iotr:wwska 12-1.) \V dziel1 liOn~efotJ w ka~;e
. oj l<od,z. 1'8- [cj.
.

~

