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~ Ledzi oh. Kał-imierz
Gall,ls urodził się
::Ini." ~ 1tI!1.l"e,) 1365 r()~,l1 WP "si Sledl's7G 'rice,
po·" D~bro ·'d . wOJ. Vrilk". Po UkPll<r tll1iu
gil'J:lt;!tl:.1um w Tarnowip ś.p. KilZi'11ieQ' Gallas
:~pi v.jl' <ię "l ro\u 1°04 n
Nyrhal Pra1Vn)
'l:!'i"'er~yt,'tu .Jdgif'lIońskieqo
w Krilkowie,

B~ Ll,l{Al1
(p. P. Ttie~I~ll;;k
DtJ!I~,vn'l"
notuje pogłoski, it
'''''ŁOSC)

1;:'.OI·;;go jednak 111" knń(7;y z POI"()cJU cieżkich
, afllnlców fini1l1''lwyC''h i k"ni('(~I'o~C'i odcJHmo. Elę pracy 7ilTIJhkowej Jesl I 'lle j!10 prar")\"ml lem Kasy Chorych w PocJljÓr7LI. 11 na~I<;tml
w BOC1l1tninic> nil ŚJ,i",ku Cie~zyńskilTl,
• p
'llilf'Jjn do HlIQ roku. VV ~lY(7nill 1°:'1,
roku z'TIilrly \ĄTiceprpzydpnl n/. Łodzi olrzv
'::1I.1Jt. p06adę w Mini.sterstwip Pracy i Opieki
~no!Nznej, którr wvclplr~jl1wało 1] 0 do orqilnizo
'.1'.1.1'1 '
KIl~\' Chorych '" 11i1~7.Vm mie:Clp. <l od
t W letl1lil 1C);B roku PI IH'l1 ju niel,rzl'fwani(', 1Ii
d~ emle r ci \\ Znrząrl7ie Micj.1 im w Łodzi.
Ś" Kazimierz Gallp.s nilll'żal do I~ajczymllf']
!zych działac:zy społecznych w Łodzi. W cza;ie ostatniej w(ljn v pracował w Wyd7.iille Poda
tkQI,,~rrn
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nJka
larqÓ'N tri",,,-I"!1sJdch, do TRIESTU PRZYBYŁO
WIELU UlRHOJONYCH FASZYSTOW \\ItOSKTCH, KTÓRYMI KIERUJE PEWIEN MAJOR
RRYTY JSKI.

ROCZNICĄ
l\[ ,\ RSZU NA RZY,l -- POCHÓD
tRIEST:
\.\rN!ług tych pogłosek.
korzy~taJar 7. okaz!'

PAZDZrERi IK \,

III ..

?'lA

rk

W

CZASJE POCHODU F,\SZYSCI MAJA
POGROMY SLOWE&CÓW I ANTYFASZYSTÓW.
WSZCZĄC

RZYM (PAP)
Z fedlolanu donc~lą. z.e
grpckiej am1i cle
W l~obllżll ws! KalanI odparte zoslały 2
slwierdzono
ISTN1ENIE
WE WŁOSZECH
n ,okró'lt~'c/.l1e.i poiJ,lla komlll1il-ai s:ztabn ge~ kontrataki wojsk rządowych, nieprzyj;;ciel po
TAJNE.! ROZGLo~!,r) NEO...
zosl1łwi! 36 zabitych i wif>lu rannych. N1ł Z'l- PÓŁNOCNYCH
nel'<'Iltlego (lol1orzący, 11: odo7-1 ly Pó\l'ty1.i. r H!- chórl Mecovo ni",pnyjacJp! podjął 3 bezow')r. FASZYSTOWSKIEJ.
SŁYSZANO
AUDYCJE
kle w MrtC'Nloni! ~rncJkowr.i i zilchodnirj fOl. IIp kontrataki. .le>dnostki armil demokratycz- TEJ ROZGLO~NI PO WLOSKU t PO TIE·
po~zęły Hl pilid:;:icrluka ofenzywę na fron- l1,-,j rozbiły 4R3·cl balalion wnj!'lk rządo"ych, MTECKU, WZYWAJĄOE no REV.rOLTY.
cl~ clą~ną~~n ~ę od Janiny pOPU9 M~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=
nZYM' PAP.

:0zgło~nia

~llJabaki.

vo clo

ó'\\'~u'§nl"!'IfJ Zarząd\! llilSl"gO miasta;
Po zl1łJ11oniu OpOI'U w~'o a, armIa demok""
pena tvm do konspiracy.in~ i orgar:;i- t~ ...zna opcll1owala szo:sę wiod:'.cą z l\1ccovo do

l,alcl.ac
BeJi tronnlctwiI DAmokralyr.zllPfjO, gdzie jJla
eo'V'al llod 1,!!p.udJniIr3fl' ,,:Ar>gucki".
'" zmarłym ~lT~;,rl 1 piski trad i,"laeqo
~ ,""'oich JHiih'l'lsZ 'ch i li, IIli\'rUiej "fiD'nych
praco ..... ników, 11 DO! rz.lislwo !ódz)dp. - oddaneC'Jo OlU 52: 'lerz~ i w;err,;e prz.wudniku :.
p!':lyJadela.
Cleść leg;) JJiHli""'I'

J~niny,
7.dobyła

a 21 paźdł-iN'nika po z<lcieklej walce
sjlnie uforlyfikowane Mecovo. NieprzYJaciel sh:ćlt"il RO zabitych i 60-elu ran-

nych. W7.1 lo cio nil'woli Fetki jeńców, znk!:.
36 samoc h o d ow
'
..
ch
Ir.ono,
Clęzarowy
.. wy",rad-o
L.
.
15 umocmen
. . oraz Z,,{l
..J b ~
no W powIetrze
Y'~{)
wiej

amunicji i spr7.ętu voj(>nne~o.

KA,_"",,... I R
t:J;cłnwy

dl'!tałllcl'

!!!:!'!'!ll.rłym

Wt:;'",a sie

WrCf,PREZl'DENT
Demokrah r.mego. wielki społecznIk I człowiek
oddau!' sprawj('! demokra.cji

Słrnnnictwa

7.!'rJ i:;rza -

tu{)imy
CzłOi'lków

PPR do

idei

UdZl'łlu

h/oku litrollnictw demokratycznych,

Wojska komunistyczne
atakui~ bez przer.wy
OddZiały"
, .
...

LC?NDY~ (PA:I~). Agel1c~!l

dono'J z
Nankin:". zp . chin-kle wOJ1J~a komJ.ln1.~trczne
przypu,\c/ły,
Jln.y IJ.tak• na mlO.~lo P~I-PrlO cen•
"

I

trum wQZ''lego

RI"Utrord

zagłębIa węglowego

w prowJn-

I
I

ne
Czanr-Kai-3leka

.
c./IDzehrJ/. W okoht.:y rf)!i!<;!1l Lao-Kdj-Uan . .!;!..~
llnll kolejoweJ Mukd~n-Czang-C~ung odd~lałi'
ikomuUll'-tyt'2ne
'Zaatakowały
~llml!l UOlocnlOne
, k
d
h
pozycJe Wł)Jl> rzą. owye .

•

otępia
ale b z wymionienia istotnych
dO-I

ze acz

podżegaczy

wojannych

I!.ONDYN (<oból. wl,. ). Z Nawę!ll'l Jorku
Z~lło~lIona pl"lez dela!li'l.cję ri'lrlzlec1s:a teZo,
noszą, it ~mł ]& PolityC'znII ON2: prlly.jęla j~- lucja, ws~awjąr1\ Stany Zjednoczona, GrecjĘ
dnornyślnie z/I'I'ropOnowaną przez Fr{l.noję, ~!l- i Turcję jako kraje, w których
,ystematyr::;nadę i .A:l'I. stranę r~zo.lu~!ę, pot~?i~ją~ą prOPit-llli~ lZC!rz~lIl\ ,Jest prop.,we.nda '\I'ojenna, zQ$ta'
gand~ wojenną w n7.del postaCi l ,oro wszyst- łd ~t'l flłu~&~.('j dysku~.I1. którll 'ullf;l>a [.I podekich formach.
d7.en koml~11, odrzucona,

w po grz('bie.

KOl'tIITET ŁÓDZKI i ·KO:UJ .,....
łi 0,1 E\\,()n ZIH
POLSKIEJ PARTU ROBO'.rNIC~J
RAnN~CB

FRAKOJA
Mif'.lskiej )łady

Nę,rodowej

PllR
w Lod!l

W zn,j;jllłym mia&t~ h-ad zasłużonl?g o d~iałaOO'!i samo-l'~8:ow~o.

Czese
WsnćłzałG:ivcir.l Klubu

Denlokratyczn'gQ i Sh'onnictw/I

Demokrą,tytlZJlelłll

jeg(l

I?aroi~ef!

... ~!!lki

i!iel''''S~~' pręzes Sbonnietwa DelPo!,rat~'r"nel:'o 'N "Jodzl po wy~1ellłu Jlot .. '~,

w!eepr"Z3'dl!'nt

Zar7!ądll

zm;:lrł W

Mil'!jllldego m,

dniu 25

Łodzi, poseł

paździel'nik~

na. Sejm

1947 r

Od!;~eclł od nas jf'den z pioniel'ów 1 ~zermiel'zy polskląi myśli ~ostęW~węijt e$.:,",wy clziałac:(; Ęloh!l~iej demokracji na trudnym odcinku '6dzkim. Ol'JuiC!i.ł na
!e sze~·egl człowlęĘ dużej ofiarności j ,1t:ldauy bez fe", t y Sprawi... B\ldowy ])r:-

llokratycznej Pol!$ki I,udowej.
Pamieć o Nim llflchowllmy !la zaw!':.!e.
Nabożeilstwo żałobne odbędzie się we wt'Jl'ek 2,s
"ąno w

pC'ździernika

rb. o

,eef.~.

1(\

kościele

Matki Bo~kiej ZWF '.~ :"kiej pl".}J uJ. Żeromskiego.
\"TYPfo\\'l!\tizenie zwłok z kościoła M-l tld Bos'-jej Zwvcięskiej na Sh.ry emen~
ar!! K1!tolicki nastal'l w,. w1ol'f"k 28 pl'! ~dzipr ~\ka rb. o gody., l4-ej. pp.
l<ondukt pogrzehowy i,rzt!jdzie ulic aml' )l?ndur,kiego, Piotrkowską, Pla'.6!'ll Wolności i l1~ło Listopl.ldll na 8tal'y 'nentarz.

pierwl~' pre7.e~

StronnIctw

w\c~pr"ydent

DODlokraty Imego w

ł-o!:l!!i

miIJ3bt ŁDlhl

W ~n;irłylU tracimy wYP1'6bowanel!" -}."Irzyjacit;>kl, M~odllieży PO&tępo'lJ'ej,
m.iaxy szermierza haseł postęp.u i wolności, jednego z naJba.rdzieJ ofiartl~-ch budoW!'l.\l!zych nowej P(lll'kł Demok ratycznej.
Cześć Jego p"mięei~
\viełkiej

Komitet Wojewódr;kl
Str'l",nictwa Demokratycznego w ~OdZl
Fl'akcj,. RI'({nych Stronnictwa Demokra~~nel)J'''
~: 1\ iejskłej RadzIe Narodowej m. Łodz!

MVłĄZEK

wę

MŁODZ.

DEMOKRATYCZNEJ
W LODZ[

\\'spomnielliach da\\ !lx'ch cl.as6\\' .'\tll- mierał. tlJe odwrotni - nadal \\ rkłada
denakich. Sam wygląd Arzarnascewa był na pol itechnice lenin~r(ldzki j i nie ch=:<:
powodem b ch zanufzel'l w nieclawną jes;t nn",et $bl zeć Q O'rlł ze/erlta rod"innegl
cze prze. zlo~ć. Profesor nie Pl"zerrwał miasta lJ.ez \\''Z'~lpdll na to. Ja l, ~ię porO'
llrywanyc}, \\-s\10111niell ,'l\\'cg·Q hyłe'~o slu- czy bieg wYilad'k(i\\' na fn'l1cie. 7.nbo'Q
chac:ta, ~JI/żdlo~konale 1'O'ZlIl1tial. *c wla- sallla mi o t. '111 Or){)\\ i;l'cI, la. Niepokoi gię
ślJie te wSjJoll1lJienia w~pły\\'aj" kOjąco \la biedna sta I'Ij'sl.ka, że długo nip nt! EJ 0111:":
podniecone n-el'wy WYl1alalCY.
listó\v od l1lę'ża, U~P()k<l.ifltl'm ją. jak mo·
- A wiecie, profesorze, 'kogO ;;;potk,;t- g-łcl'tl. Bo \\ ",zak poczta :v czasie "'Oln}
leJJl \\' JJOcil\I!!"IJ, gdy jechałem z Cl.ela'hill
wiadoma rz<ccz. nie nU'lllacza się ~byt~ka do Mosk\\ y? nag-le przY]Jolllni,lł nirt PllnktllalllOścicl. A wy pochowaliśc·c
, ~obic- Leontiew. - ŻOI1t; l1wfesora 7;uibo- i s<lll1ego llro;fesora i jego .żonę. Kied r w,'
',-a. Pamiętacie cihyba, jak dobrze ()dno II <.!z;eJiście sil' po raz ostatni ~ Ser~iU5ze;r;
się d{) l11jli~ koclłal1Y ~cr~illsz Płatono- PlaiotJo",·iczem?
- Właściwie dość da\\ no. Gos jesZc·z.e
",icz. Ueieszyłcm się uiezmlernie z po~
znania ]Jrofesorowei, guy.ż :iakoś dawniej, lIa pal'l~ Ja't przed wojną. 130 ja ~ widZI
Zebrani lJowoli opuszczali poligon, u-I;;ztabowców'- dodnł po sekundzie.
mimo serdecznych s-tosllnków z profeso- kolega, Ciągle byłem w Jclep;rJcjach. Tuż
lja,C sie, do czekiljących alit. Działo zoAle to nie b~'ł sztabowiec. Gdy L~olJ- rem nie mirrłel11 okaz'ji jej l100znać, Nie- przed samą \\'ojną przyjl'ch;~łern z Ame,
,..t ło pod opj·ekil. artylerl.y"tów, którzy de\\' wsiadl do UlI'ta , zCJhacz,yl, że wysoiu zwykle mila i po..:zcjlw,a starU'Sozka,
ryki. Ale {) ZII'bov"ic, mllic ie' zdaje. sły
",lt' dlill!Clst prz'ykryli je b!'~zcJltcm. L0- me'żc7,yzna w czarnym pla ZCZII wJ'clnie
_ ZII'bowa? Ż'ona Se1"glllsZa Phtolt/)- "załem ni.ctlawno. Mówi1 mi o tyrn. za~··t!·iew, idąc do all'ta. lCllI\\'ahl .\V grllpic jakieś roz,-t<azy młodemu oficerowi w nii.)- w'icza? _ niezmiernie zdJziwi'ł się; Arza- nornnialcm je.l!:o naz\vi~ko, p~\\'ipn dOCent
,Jiiceró\v .iaki gOŚ \V~'sokjcgo, st<1rszego bieskicj czapce \vojlsk be·zpieczcńslwa.
mascew.
z LeningradII, kt{;reg0 gpotkalcm na Kau.
'l~ŻCZY.lnę, ttbranego \\' czarl1~', skórzany
- GdZ'ie właściwie jed'zieci~, kolc~o?
- Ależ przecio~. WU{)w-a PO pl'ofc!';L)- bzie, Pra\\'dę mówiąc, dobrze nie pamię
:ia.s.zcz bez odzl1a1< wojSkowych. Męż- - żapytał Arzam<łscew inżyni<C'l'n, - Mo- rze Zubowie, podobno zmarła nierllll~O ta'm, ozy proico;or ZII'how, \\'l (Ul\~ jego
;~yzna. ów nieznacznie, ale bacz.nie olh- że mnię l)odwiezicc.ie na 1l1i~ę Kał lIżską? Po jego zgonie ...
sI r)w, zmarł \V Leni IIgrad'zie, czy też
eerWOI\ ał inżynj·era.
- Z przyjcmn()śc,i", chętnie wam slu- Bójc:ie ,,1t; 130'~ił, ])rofe 'orze .........ż,ach- gcJz;ę indziej ...
•~ Kto to taki. ten \V czarIlJ"J11 pla' z- żę, Ill'ofcsorze! Nigclz.i;;: si ęJ nic śpieszi;, na,ł Się LeolJ [ie\\' - clJowacie żywych 1[,- O Łóż, prof\:'!'oo ł'/-e, tcn Wf!, z docent
.::~u? - zapytał iIJ:lynier pro-fesora Ar;n- Zasadniczo, mam za111iar wr6c,ić do hok- dzi! Ja,ka wdowa? Jaki Z~Ol1? l"owiad'lnl/ ,,·prowadz.ił was w bląd, "tnl'lI~/kCl 01'0
mascewa, ki[óry szelH obok niego.
Itr. CZlJIiQ siQ ni.eco l!Jll\;CZOIlY 1)0 i~",ch \\ am - żona ZlIho\\'<! jecllala ze 11111<\ d,; . 1\ i.'ld,tl:j \\'P.rawdzie. o I) m. że. JI1aP. ch?
- Ten wysoki? - doprawdy
nic ,\sz~.stkicli emoc'j;lch do'dal '1I.eJ..;ktl'll ·MO:::kWJ" 7,1f1·/\ili.;" SIG Jl~\\·('t :,. f.",~ , rll.Je. :1łt: 8.111 on. allt Ill~;] h'Ild ,I Ił1111Ci) l11f
wit''1I! - tdti "jI ~;t; 'l:tru 'l-ek i ~Pldr['ll 11~Jt)lcchelt1,
".1 11 ytl1 Ilotl'llI. ,'(l ,l,'.
I"d/I,' Z '" '1
'111111'11. A Znbo\\ a znc1cle?
i.~ \,.;;::al'na t,yh'·et!,t. - Pe\\'nie ktoś ze
Ja,di\'c autem, Lwl1ri~\V PO~'i!ążyl ~, \\ 1J.;nie .1" Iti' · 1.: t.'
11;' I ' "
.
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Referat tow. Witaszewskiego na Ogólnopolskiej Konferencji Porozumiewawcze-

w konferencji poświęconej sprawom wczałÓw pracowniczych udział wzięli z ramienia
~n. Pracy i Opieki Społecznej wiceministrowie Glepartowski. i Koch.a~.owicz oraz dyr.
Altman, I ramiema KomlsJl Centralnej Zw.
Zawodowych - przewodniczący K. Witaszewski i sekretarz generalny Kuryłowicz.
Poza tym wzięli w niej udział przedstawiciele Zarządów Głównych Zw. Zawodowych
i OKZZ, kierownIcy wydziałów wczasów
przy poszczególnych związkach oraz kierownicy wydziałów socjalnych ministerstw i centra lny ch zarządów pL~mysłowych.
Uczestniczyli też w obradach przedstawiciele organizacji młodz eżowych i kulturalnooświatowych.
Po złożeniu. krótkich sprawozdań przez
przedstawicieli biur wczasów, zw. zaw. na uczycielstwa, górników, włókn;arzy i kolejarzy, referat zasadnie, y na temat OSiągnięć i
koniecznych zmian w organizacji wczasów

codawców do wypłaty należnej sumy 35 P1'O(!. Wczas6-w majątków rolnych, któ~ etanowi·', winna odbyć się w trzech zasadniczych eta~
kosztu pobytu na wczasach.
łyby bazę zaopatrzenia domów wypoozyn'ko- Ą pach. Natychmiast winna nastąpić centrali~
Karta płatna będzie w chwili jej pobrania wych.
_\ zacja finansowa całej akcji.
przez wczasowicza i określać będzie' dokładPrzemówienie swe tow. Wita szewski za ·
Centralizację organ~zacyjną nal.eży podzi~~
nie miejsce i czas pobytu na wczasach. Ten to kończył słowami: "Wtedy, kiedy w !nnycb I lić na dwa etapy: p' ~rwszy obeJmow~
prosty i jasny system organizacyjny. wczasów krajach klasa robotnicza prowadzi walkę o nien przejęcie
przez Fundusz Wczasów
usunie
demoraliZUjące
uprzywilejowanie prawo do wypoczynku"my zebraliśmy się, b;" wszystkich domów, prowadzonych obecnie
członków jednych związków w stosunku do omówić nowe i wyższe formy zorganizowa- przez wszelkiego rodzaju instytucje, przed~
innych, jak również zapobiegnie zbiurokra- nego wypoczynku w specjp1nie przeznaczo- siębiorstwa i urzędy, drugi - scentrallzowatyzowaniu instytucji wczasów _ stwierdza nych do tego celu domach. Wtedy, kiedy w nie domów prow'J.dzonych przez poszczególne
mówca.
różnych krajach kapitalistycznych wre wal- związki zawodowe.
Na zakończenie swego referatu tow. Wita- ka o prawo do pracy, u nas obradują robotZwrócono również uwagę na koniecznoś~
szewski omawia sprawę konieczności zajęcia nicy nad nowymi formami pracy dla zwięk- wciągnięcia do akcji wczasów pracowników
się organizacją wczasów dla matek obarczo- szeni:l wydajności pracy, dla zwiększenia ma- firm prywatnych, które muszą pokrywać
nych dziećmi, wymagających ich opieki, 9y towarowej, a co za tym idzie i podniesle- koszty pobytu ich pracowników na wczasach
sprawę zapewnienia wczasowiczom odpo- nia poziomu bytowania. Własną pracą i wy- w tej wysokości, w jakiej pokrywa je pańwiednich rozrywek kulturalno-Qświatowych, sUkiem utrwaliliśmy władzę ludową w Pol- stwo w przedSiębiorstwach państwowych.
sprawę organizacji w ramach wczasów obo- sce, by zabezpieczyć zdobycze świata pracy.
Rozpatrzono również wnioski w sprawie
zów campingowf'-wypoczynkowych dla młoPo wyczerpującej
dyskusji konferencja akcji wypoczynków leczniczych i w szeregu
d7.ieży, oraz sprawę uzyskania przez Funduszl stwierdziła, że centralizacja akcji wczasów innych spraw.
WWSł==

pracowniczych,
wygłosiL'
przewodniczący
~O'el·arze
KCZZ 1 Rady Wczasów - tow. K. W i t a - "
~~

~~:~~~6n;~::~~~:t:Z~~w w:;::;~~::~ Pracownicy

_ .

nie

.

dOJ·ą
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Warsztatów Mechanicznych Ł ód Ź KaIiska

:~h;. 1~~;e~a!~Ó~~4P~:~~~ :2;6~.;;7 o~~~r:l' W:ł!VltJ .:!~o; do wSt)ółzawodnit;t·,,,!~ !{o]egów ze slac!i Wid~ewl Jnnów, Pioirk6w.Kulno

scach. Domy te mogą przyjąć w ciągu roku
481.726 wczasowiczów na turnusach dwuty- \
godniowych.
Stwierdziwszy, te w dziedzinie wczasów
zrobiono wiele, mówca wyraża przekonanie,'
że są jeszcze liczne braki w tej akcji i że mu- ! .
si być zmieniony dotychczasowy sposób go- \
spodarki WCZ83ÓW.
Mówca kry1ykuje postępowanie urzędników I
pewnych resortów instytucji, którzy znac7.-1
nym kosztem tworzą luksusowe warunki wy- i
poczynku dla nielicznej grupy uprzywilejo- '
wanych pracowników. KCZZ wystąpi do odpowiednich władz I żądaniem przeprowadzenia dochodzeń 1 ukarania winnych.
Konie-:znym jest
uregulowanie sprawy,
czynszów dzierżawnych
w pensjonatach,' Ub. M i kołaj M aj.;.aIOw
TO'W. WIad. RembJsprawy plac personelu, jak również sprawy
ne'WskJ
l'acjonalnego podziału domów pomiędzy in- Dziw'cle się, ~e my te~ ogłaszamy przysl.ytucje zdrowotne i instytucje wypoczyn- stąpienie do współzawodnictwa - śmieje się
kowe.
tow. Trojanowski - przecież u nas współza
Uregulowanie spraw urlopowych 1 zorga- wodnictwo pracy trwa oddawna. Czyż my
nizowanie dobrego v'ypoczynku wymaga w gorsi od włókniarzy i górników?
pierwszym rzędzie uporządkowania gosPOOczywiście wiadomo z góry, że nie gorsi,
darki w domach wypoczynkowych, a następ a po zapoznaniu się z osiągnięciami wal'sztanie scentralizowania całej akCji wczasów podkreśla tow. Witaszewski.
l
Konieczna jest także zmiana ustawy o
lopach w tym kierunku, aby urlopy można!
było wykorzystać co najmniej w ciągu dziesięciu miesięcy w roku, co pozwoli na cał-I
kowite wykorzystanie istniejących moż!iwo-j
ści kwaterunkowych.
Z kolei tow. Witaszewski podaje do dysku-I
sji projekt reorganizacji akcji wczasów, któ-I
ry zamknąć można w następujących punktach: całość akcji winna być podzielona na
dwa eta..;>y, a mianowicie przejęcie wszyst- '
kich domów wypoczynkowych, istniejących ,
na terenie Polski przez poszczególne związki i
zawodowe oraz doprowadzenie do centrali- I
zacji wszystkich domów w ramach Funduszu lOb. Wład. Rosiak
Tow. Jan Jóźwi.ak
Wczasów Pracowniczych.
tów mechanicznycł). Łodzi-Kaliskiej nie truTow. Witaszewski omawiał też sprawę kart. dno dojś~ do wniosku, że nie ustępuj!!, one
uczestnl twa. Karty byłyby przydzielone Za-! ani na krok czołowym zakłac;l.om pracy włók
rządom Głównym Związków w ui.leżności od na i węgla. To samo da się powiedzieć o liczliczby zorganizowanych w nich członków i nej gromadzie pionierów-przodowników: nie
rodzajów wykonywanej pracy.
ustępują oni w niczym ani ojcu współzawodDrogą organizacyjną karty przyddelane \ nictwa, tow. Pstrowskiemu, ani naszym łódz
byłyby przez pos'!:czególne rady
zakładowe kim pionierom współzawodnictwa pracy, Ko'wczasowiczom m. inn. służyłyby jako bilet rzeniowskiej, Gołygowskiej, Lipińskiej. Tak
kolejowy oraz stanowiłyby podstawę d\a pra- samo, jak we włókiennictwie i górnictwie i
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Państwowy

Teatr

wyjeżdża

do

ojska Polskiego
Czechosłowacji

DnIa 2 listopada br. Teatr Wojsk.a Polskie
go na zaproszenie rządu Czesko-słowackiego
wy jeźdża do Czechosłowacji.
Podróż trwać będzie z górą 3 tygodnie i
obejmie następujące miasta:
Praga, Kladno,
Usti, Cieplice, Karlove Vary, Pilzno, Budziejowice, Brno, Proś-:.iejów, Ołomuniec, Zlin,
Bratysława, Ostra'Wa, Opawa Jest to pierwsza
w dziejach sceny naszej impreza zakrojona
na tak wielką skalę i zarazem pierwsze Łej,
miary zbliżenie kulturalne obydwu narodów
słowiańskich, złączonych niero~erwalną 'Wię
zią przyjażni, wspólną ideologią demokratycz
ną i wspólnymi zadaniami politycznymi. W
repertuarze Teatr wiezie operę narodową ""'oj
ciecha Bogusławskiego i Jana Stefaniego
"Cud Mniemany" czyli "Krakowla-:y 1 Górale"
które to widowisko zarówno ze względu na
ludowość wątku dramatycznego, mu!yki, tań
ca 1 kostiumów najhardziej zalecało się do

propagandy naszej kultury i naszych ideałów
narodowych.
Zespół teatralny wyieźrlża '~1 pełnej obsadzie premierowej wraz z kompar1:l ' ią, chora·
mi i baletem. w skład którv«b wchodzą sIu-
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Wyższe)

Śpiewom

i tań
orkiestra Filharmonii

w sile 37 osób.
Ogólne kierownictwo spoczyWa w ,~ęku
Leona Schillera, nowe dekoracje l nowe kostiumy skomponował Wł,ulysł.tw Daszewski,
batuta kapelmistrzowska w ręku Władyslawa
Raczkowskiego.
Role główne odtwarzają:
Bonacka, Miedzińska, Ml..:herska, Pietraszkiewiczowa, Hryniewicka, Fijewska, Borowski,
Hańcza,
Łapiński,
Ma1islewski, Pągowski,
Śródka, Szalawski, Ordon, Warmiński.
Przedstawienia objaśn;ać będzie spa ~jaJne
wydawnictwo w języku cze5kim, zawierające
zarys dziejów teatru po!skiego, sylwety najwybitniejszych artystów OBZ komentarz histo
ryczno-literacki "KrakowiaKó\\' i Górali"
Przyj,azd do wymienhnvr.h miast czesidch
I słowacki-:h zapowiadlć bcdzie specjalnie
skomponowany barwny afisz. W podróży bierze udził razem 126 osób.
Jedyny pokaz widowi~ka w nowej pos'aci,
w jakiej ono ukaze się w ClechnsłowacJi odbędzie sie w oialek. 310m. o godz. 19-eJ.
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Tow. Ston. MikolalCZYk. brygadier
wagolWWych

tu, na stacji

Ł6dź-Kal!9ka przodują

w pracy
i ofiarności zarówno PPR-owcy, PPS-owcy,
jak 1 bezpartyjni robotnicy, brygadziści i kierownicy.
HonorOwe miej~e wśród bohaterów pracy zajmuje tu ob. Mikołaj Mak:uow, bezpartyjny, szczery demokrata, wieloletni pracownik Polskich Kolei Państwowych.
Ob. Makarow przystępuje do współ7:awodnictwa i wzywa do zmierzenIa się z nim
członka PPR, tow. Lecna Hokusia, kierownika Warsztatów Mechanicznych staoji Widzew-Janów.
Podstawowe oddziały Warsztatów są to
warsztaty wagonowe i parowozownia. Przy
naprawie wagonów króluje brygada tow.
Stanisława Mikołajczyka_ Już 23 bm. miała
ona 11 wagonów ponad normę· Trzeba zaznaczyć, że liczba ta osiągnięta została
w niepełnym składzie (na p'ęciu człoi1ków brygady dwóch choruje od 16 bm). Tow. Mikołajczyk i jego współpracownicy wzywają do
wspÓłzawodnictwa równoległy im zespół tow.

Tow. JaJI Pacholarz
Ob. Karol Gertner
wem Lewandowskim
ob. Karol Horos!,
mistrz tokarski, _ z ob. Kazimierzem Dawidowiczem.
Każda z wyźej wymienionych brygad Łodzi Kaliskiej podejmuje się wykonać swą
normę (5 parowozów mieSięcznie) w czasie
ustawowym 4.500 praco-godzin na parowóz,
a ponadto naprawić doqatkowo 1 parowóz
ponad normę. Prócz wyżej wymienionych, ob.
Karol Gertner, bezpartyjny, ślusarz-brygadier, wywołuje do współzawodnIctwa brygadiera odpowiedniego zespołu ślusarskiego z
Piotrkowa, a ślusar", tow. Jan Pacholarz, cd.
PPR, kolegę ślusarza z Piotrkowa, członka
PPS lub bezpartyjnego.

NAJLEPSI MASZl'NISCI
Jest Ich na stacji Łódź·Kaliska czterech!
tow. tow. Piotr Ciepułkowski i Henryk KoloI dziejczyk,
członkowie PPR, oraz dwaj towaI rzysze
bezpartyjni, Kazimierz Bartosik i
Franciszek Rączkiewicz. Ci czterej pieczołowicie dbają o swe m1łszyny,
starają
się
przyprowadzić je' na czas i w dobrym stanie.
Zapobiegliwi i przewidujący - rzadko zmuszeni są oddawać swe parowozy do naprawy. Każdej chwili dnia i nocy gotowi są wyruszyć w drogę, choć ustawowe swe godziny
dawno już przepracowaLi. Ta bohaterska
czwórka będzie współz?wodniczyć m!ęc1zy
sobą. A więc: tow. Ciepułkowski z ob. Bartosikiem i tow. Koł~dzlejcZ~k z ob. Rączkow~

Józefa Szynki (członek PPS) ze stacji
dzew-Janów.
PAROWOZOWNIA ROWNIEZ
Jeszcze we wrześniu br. mieli tu po 6 do 8
czekających t. zw. "zimnych" napraw. W paź
d7.ierniku tak usprawnili swą pracę, że napraw tych czeKa już tylko 2. Poza naprawami t. zw. ~rednimi, które wykonuje w zasadzie Łódź-Kaliska, w wielu wypadkach przeprowadza tutejsza parowozownia i remonty
gruntowne, by w ten sposób odciąźyć Warsztaty Główne. Obecnie parowozownia przystępuje do współzawodnictwa i wybiera, jako swego rywala parowozownię w PiotrkoOb. Jan CllOIOSZ
Tow. TIOjaJIowski
wie Trybunalsk·m. A więc: zastępca naczelOto p ierwsza gromada współzawodni kównika, tow. Władysław Rembiszewski, członek kolejarzy. Rozumieją i doceniają oni ogromPPR, wywołuje kolegę swego, tow. Władysła- ną wagę ruchu wspóŁzawodnictwa i pragną,
wa Lewandowskiego, członka PPS (zastępca aby objęło ono jak naj szersze kręgi robotninaczelnika parowozowni w Piotrkowie), a ków i pracowników. Dlatego tow. Tl'ojanowkierownik działu napraw średnich, tow. An- ski, zastępca naczelnika, wzywa swego kolegę
drzej Wójcik, członek PPR - ob. Krogul- z Kutna, tow. Kierblewskiego, do przystąpie
skiego. Z kolegami swymi z Piotrkowa pra- nia do wspÓłzawodnictwa i do wywołania ze
gną zmierzyć s ię równieź br yga d z iści i człon- swej strony swych kolegów z równoległych
kowie brygad. A więc brygadzista, ob. Wła- mu odcinków kolejowych. Jesteśmy pewni,
d y sław R r·si:1k z ob. St (' f ,~n~ m Do '~ ~?11" 7.(' .. '·Y'\7,,1e" ni e długo k ażą czekać na swą
Low. J ó:w i',k, C7.l. J r s
z 'J b . .l ,r '1'1 TlI',·· l r:,j,; .. \ ;';dź . a zwyc:ęstwa życzymy obu st ro-.
żalskim , ob. H il yh T'reis z nb. W l"rły"l : \ - : ,. · ·n.
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