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I ront wal hi w e Francji

Straik generalny w 6 departame.ntaC.J1.
•

M·arkos rozbija.·. ofensywę I aszystów
Czterodniowa bitwa pod Grevena .zakończyła sią porażką wojsk Soph1llisa

Rozglośllio greckiej armii/
Rzecllllik armii demokraty.QZ!!lej w komenta·1·
· b'
d G
' "'.-mokra tycznej do-nosi o zwyc;ię.skim zakoń. cze rzu swym po. dJkres ił, z.e 1twa_po
. ravena.
d
1
k
n.u czle;odniowej bitwy w pobliżu Greveny. b'( a począt i7m numme zapowJ<I ane1 nowe/
.
„
.
o!ensywy wo1sk r,ządowych.
RZYM PAP. -

Oddziały armn demokratvcz.ne1 zo-stały tam
· brygadę górzaat akowane przez 21 doborową
F ką,. Wzmo.cnion·ą be: ta lionami 33 brygady ora~
po pa t tą prze z ar ~ylerię i lotnictwo.

Po ioc t ~t rch walkach brygad-0 zoslala zmuszona do u ci eczl<i pozo ta w ie11jqc na poili bitwy 200 · zab i tych . 25 żołnierzy armii rządowej
orzesz/o w pełnym uzbrojeniu na stronę powstańców, prosząc o przyjęcie do armii demo-

positoła odbyła się konferencja Rumuńskiego
Komitetu Pomocy dla ludu greck1iego. Na Ikon.ferencję został zapros.-z-ony b. sekreta-rz genera:lny EAM PCl'rfi,rog{llli5,
.
W M
d „
,_ d . . .
Przewodniczący lkomfernncji Apo-stoł -Możył
ace ollll zac<uo mej zou 1•lerze gen
· z dz1a
· laJn
• · k·om1· te t u. Jak wy '- erad srpraw-0z d ame
• osc1
0
ła Ma·rkosa ·rozbili p:ułk wo:jslk: rząd"Owyo"" z
nika ze s-prawozdaJllia w dągu ost-a.itnich 4 miebywając "Wiele IS!prZęłiu wojeinnego.
sięcy wyiSłano dla ludności wyz.wofo111yich tei;e0 zwycięskich 01per.acjaoh oddziałów pow- nów Grecji przesyłki z odzieią, obuwiem i
stańc.zych don<~szą z Dissalo, Ku:ous a, Kasitro- srodkami lecz.ni.czy.mi, łącznej wiagi 15 tys. kg.
rji, Di-amy, Ede&Sy, Epiru i PE!iloponez·u.
G:hłopi rumuńS1cy zebrali szesć wagonów ziarPARYZ PA!'. --, Jak donos.i agencJa EAM- na dla ludu grecki€go. Człorukowie rumuńslk!Lc.h
pres-se Vf Bukareszcie ,pod przewodniobwem se- 1 związików zawodowych poS1ta~_owili .oddać 2-gokretarza Centrali Związków Zawodowych A- dz-i.nny 'Zarobek na rzecz ak CJt JP<?mo:cy.

;~~:tOW Ugrobu Marksa Amnestia dla hitlerow·ców
LO, TDYN, PAP. -

W dniu 30

lis ~opada

w brytyJskieJ strefie okupacji

min. Mołotow złożył wieniec na grobie Ka:?LONDYN (ohst. wł.) _ W dniu wczo·
ld Ma r k~a na cMen tarzu w Highgale. Mołoto- r:;J.szym brytyj§lki zarząd wojskowy ogło·
vowi to\ arzyszył ambasador Z~RR w Lon-1 sił wstrzymanie wszelkich pro-ce.sów dena

dynie :aarubil')..

zyiikacv:kiych w brytyjskiej Mrefie oku·

L ONDYN (~AP). Rzecznik ambasady fran
cuskiej w Londynie zap ow:iedział wyjazd min

Bidault weźmie udział w
n ad . obecną sytuacją
Pacii. Oznacza to ca-ł'lwwi.l·ą rehaibiQitac;}ę wewnętrzną Francji.
ki'lkuu'Zie.s·i!P,.ciu tysięcy zl!J.rodn~atzY. 1Jłiitłl~
W . cza~ie jego nieobecności w Lo.ndynie
rowiSkich, kitóry·ch 1pr·o.OOS'Yi ~"iii'ł oid- Francję reri;·e:,:entować b'ędzie na koAf~~cji
m1p:,·,„)11· (' -- iye de Murville.
bvć w najlbliż·s.zvm cz~te
Bidault do
dyskusjacti.

Pa1·yża.

rządowycl;i

„.,

Nr. 33l

GL0S

§lfldmq d;Lleń nrocesu potworów

Latające

Pokato_
we e zekucTe wOświąc ·miu
ar:rqdzali

~brod

~e . h·

ia

w Ameryce

NOWY JORK, PAP. - Samolot amerykati
ski typu „Skymaster", uległ w niedzielę katastrofie i spłonął w czasie lądowania na lotnisku w Tacoma (Alaska). Na pokładzie samolotu znajdowało się 25 pasażerów i 3 człon
W katastrofie z~inęlo 6 osób a
świi!dek: T.ak jest. RP~7ta wi<;źniów pPyglą ków załogi.
Liczba ofiar jest
d.ała się wtedy egzekucji po.prredników i cze- 11 odniosło ciężkie rany.
jednak prawdopodobnie większa gdyż kilka
kała- na swoją kolej.
Prok.: Swiad.ek widział lam niemieckie m.al- o~ób spośród pasażerów nie odnaleziono.•
ld, żony i dzieci- Jak się one zachowywały? Wśród zabitych znajduje się kobieta i jej 21
Czy hylo widać jakieś wzruszenie, jakieś miesięczne dziecko.
ókayl-i?
Nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności saŚwiadek: Nie, one to traktowały wyłącrnie
molot spadł na przejeżdżający drogą samojako widowisko.
Z dalsz ych z eznań Gliń kiego wynika, że chód zabijając znajdujące się w nim 3 osoprzy wyrnieni0nej wyżej egzekucji a~ystował by.
również z amatorstwa osk. Plagge.
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
Z kolei Trybunał wzywa do składania zezna1i świadka Pawła Ludwika. Jego zeznania
należą do najciekawszych, złożonych w ciągu
tygodnia trwania procesu i dotyczą nies1ychai I
nego handlu ludźmi jaki 1prawialy koncerny
~
I ..t~„11- „„ .J.
niemieckie, nabywając dla swych celów żywy I *•*•i?l;UD(łlWił'#ł!l:N ~
towar z Oświęcimia.
••• „•Gt" -5'··=••1=•e re
®·•===:as&m

lerowscy dla swoich

Na sesji przt>dpoludniowej wymieruił W ten Spt)SÓb, ze przecinał deliw siódmym dniu procesu oświqcimskiego wentowoi ciało. Odnośnie jeńców radzieckich
p1~rwszy zeznawał świ<idek
Bogd<in Gliński, wydzia.ł ?Qlityczn dał SS-m.anom i capo zuktory pracując na bloku. -:-hin1raic111y m jako pełnie wolną rękę.
Powszechne poruszenie na sali wvwolu je
sanitariusz, · obserwowilł przygotowanja d-0
pierwnego na terenie ()bmm gazow<1nia więź opowieść świadka o tym, jak rodziny SS-maniów. Uśmiercono w(iwczas około 160 więź nów przyglądały się z amatorstwa egzekucjom.
ni6w, .zełmwych ze npitala i 500 jeńców l"a- Miało to miejsce w czerwcu 1941 roku.. kied,
130 Polaków rozstrzeliwano grupami po kilkadzieckich.
naście osób. Gliński widział, jak skarnńców
~wiarlek podaje szczegóły przesłuchania w przeprowadzono przez obóz boso z rękami
wydziale politycznym„ przv którym asystował związanymi 'l tyłu. Sprowadzono ich na arenę
oskarożny Grabner. Glińs'.<iego poddano wów- 7,.amknięlą nasypem zielllDym. Na na ypie sta-:za~ całej serii tortur,
aby wymusić na nim ły iony SS-manów z dzieemi, które 7 zainteprzyznanie się do · przynależności do ruchu resowaniem przygl~itfy się jak Polakó v podopom. ZP.znanie świadka obciążają też oskar- prowadzano kolejno na arenę i tam mordowaŻoMgo Gehringa, który używał do -atowania no z broni palnej.
więźniów jednego z capo, zawodowego
bokProk.: Więźniów rozstrzeliwano po !dlkuna!era.
słu?
Przebywając w bunhze, k1órego okno wychodziło
bezpośrednio
na slvnną
„ścianę
imierd'_', świadek był ob!'erwalorem selekcji
przed egzekucjami, a na5tepnie samego rozstrzeliwania. Gehring łifi1elał do skazańców z
parabeJlum, upljajac ~iil zwykle przed egzekucją. Dalej Gliński wspomina o 16-letniej Pol
ce imieniem Jadziil.. którą, Jako podejrz:aną o
udział w ruchu opont, · skatowano do utraty
BERLIN, PAP. - W dzienniku .. Neues
przytomności w wydziale politYcznym. •a następnie
rozstrzelano. Oprawcy zamordowali Deutscbland" ukazał się artykuł, om<'ł'Via.iący
wowczas 30 Polaków z Katowic, oskarżonych pewne problemy eksportu z zachodnich
e sabotaż.
stref okupacyjnych Niemiec. ..Neues Deutsch
Clekawe szczegóły p~daje G!iński " osk. land" zapytuje, dlaczego strefy zachodnie nie
!'lagge, znanym jui z poprzednich zeznań. kie ~ą samowystarczalne pod względem aprowiza
rowniku ,,sportu", czyli wyrafinowanego znę- cyjnym? Dziennik podkreśla. że ludność w
c~11ia s1~ nad więźniami pod pretekstem ćwi- 11 calonej strefie an&fosaskiej otrzymuj~ 10 do
czeń gimnastycznych. Okazuje się także, że :W razy mniej artykułów przemysłowych, niż
przy wydawaniu racji żywnościowych dla
członków kompanii karnej Plagge zabawiał się przed wojną I 2 do 3 razy mniej artykułów
odpędzaniem więźniów od Wj-dającego żyw- żywnościowych. ŻyWność imporiuje się do
ność, rozdzielając im zamiast jedzenia kopnia- lltref zlfelhodnich na kredyt, ale dług- ten, któk.1.
ry wciąż rośnie, naród niemiecki będzie muJ'ofywienie to zresztą, o które tak walczyli siał kiedyś spłacić.
więźniowie, było bardzo nędzne.
Dziennik zaznacza że chociaż zniszczeni<i
Wkrótce po napaści Niemiec na Związek Ra· w strefie radzieckiej śą większe, niż w Niemdziecki do Oświęcimia przywieTiono 14 tys. czech zachodnich, strefa radziecka zaopatruje
jet\eów radzieck!ch, i świadek, jako znający ludność we wszelkie towary lepiej, aniieli ma
język; rosyjski,. został przeniesiony do szpita- to miejsce w scalonej strefie brytyjsko-ame"
1~ .<?I?ozowe!lo 7:.e . w_zglę.du . na tych wię.żniów. ryk_ańskiej. Niemcy . dosk.onale zdają sobie z
L-qd.zJe ci p~!fd-;iwJi.rll bylJ." specfp.lnle ' złemu tego stanu rzeczy sprawę. Dziennik. podkre~raktowaniu i. do strze,że_nia ich ~~b~eran? wy- śla, że gęstość zaludnienia na ziemi rolnt>j
Jątk_o'!Y Zffłlół ~l!ra~~f!W· ~yro~ał ~ię . m. jest prawie jednakowa w strefie radzieckiej i
ni.mi"jeden · SS•tnan;
ktory
zab11ał o_d . • • f 1
· h , aL„ gleb" w strefach za
· ·•
h hl tódz1ennie
d
·
.
·
w s.re ac 1 zac h od me
.
8 d o 10 w1ęzn1ow c oc ą o mieszania zupy.
Od niego przejęli tę praktykę oskarżony Plag chodnłch jest znacznie lepsza. niż w strefie
ge i. osk. Mueller. N_atomiast os~. Gehring zna radzieckiej i ludność dysponuje tam znacznie
ny był jako „żelazna ręka", gdyż karę chłosty większą ilością bydła i sprzętu rolnero. W
KRAKÓW PAP.
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Machinacje trustów U. S. A. w Niemczech

Sz·uezny nieurodzaj w zachodnich strefach i szczu ie na granice Polski krvwkq dla doskonałych zarob " ów
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Niem<'zech za<'hodnich kola kierowni<'ze nie są
ninteresowane w rozwoju wydajno.~cl rolnic-

twa.
tei-o .są jasne, tn·odzaJe w strl'f a.ch brytyjsldej i amerykańskic•J kmc1.ą się
z każdym rokiem a cyfr~· impnrłowanę-j żyw
ności i długu państwowego
Niemiec wciąż
wzrastają.
.
Dziennik ,.Neues Deutschla11d" stwif'rdza,
że jedna z głównych przyczyn opłakanPj sytuacji, w której znajduje się strefa anglosaska leży w tzw. ,.eksporcie niemieckim" ze
stref zachodnich. Eksport ten to przede
wszystkim za.maskow1tne odszkodowanJ.a pobie
ra.ne z produkcji bieżącej. Dochód płynący
z eksportu towarów ze stref zjednoczonych
jest tak nikły że nikt nie może brać tych cyfr
powa.zme. W r. 1946 zapisano na rachunek
Niemiec t~1 lko 23 tysiące dolarów za 1,500 do
2.000 rnmochodów niemieckich typu „Volkswa.!!en" eksportowany.eh ze strefy brytyjskiej, co
wvnosi 12 - 15 dolarów za wóz. chociaż ce•
na. rynkowJ WYno!iii 640-'750 dolarów~
1
Także za aparaty fotograficzne •.Leica" Amecykanie płacą Niemcom po 160 dolarów za
aparat, który jest sprzedawany w Stanach
Zjednoczonych po 450 dolarów.

•

GLAPIŃSKI LEONARD
Dyr. Na{;zelny P.Z.P.B. w

•

padł

MĘZA
1\

Bełchatowie

na posterunku pracy zamordowany przez bandytów 29. XI.
1947 r.

Pogrzeb odbędzie się dnia 3. XII. 1947 r. o godz. 11 z domu
przy ul. Al. Kościuszki 13 do kościoła parafiamego.
Cześć Jego Pamięci.
P. Z. P. B. W BEŁCHATOWIE.

~1 6łczucia wyrażają

Dyrekcia, Rada Zakładowa i Prątownicy
P.
P. 8. w Bełchatowie

z.

W kilka minut :późnieti
od ziem~
Moskwy.
Już w połowie drogi Osieni•n a poczuła
się znacznie lepiej. Przestał.a jęczeć i spo
kojnie znos'iła wstrząsy lekkiej maszyny.
Gdiy wyilądowano na lotnisku w Móskwie
pi'J.ot chciał nalcychmiast interweniowa·ć
w sprawie WY'SZU'kania -samochodu. któryby zawiózł Osłeninę do Instytutu SkHfasowskie·go. Jednak aktorka z bla.dym
uśmiechem podziękowała mt1- za wszystko i powiedziała, że czuje si-ę znacz.nie
, lepiej i że sama uda się do Instytutu. Znajdujący się na lotnisku lekarz po prze
lotnym zibadaniu chorej orzek!, ze nic
Mos!kwy. Zresżtą - o.rz.e'kł, - podróż nie je.j nie za.graża i może śmiał·o, riie czekabędz.ie dla niej niebezipeczna. natomiast jąc na saimoch6d, udać si·~ do dornu. Zr<r
niełbezipiie·czeństwo pr.a:wdzdwe zagraża, o sztą doda'ł, iiż organiczne chioroby
i1e natychmiast nie znad·dZilie się p-0-d opie nie wchodzą w zakres je.g-0 kampetencyij
ką pr·Olfesora Wengerowa w Móskwie. Lo i dopiero proifesor Wengerow będzie
nia rozwinął szaloną enerigię, znalazł <l!Q· mógł orzec, co naJeż;y robić d.alei Obecwćdcę i coś mu ctług-0 gorączkowo tłuma- ny jej stan, wed'łuig zapewnień lekarza,
czył - r.az.em z zaniep-0-k-0Jonym rów11ież b:irł wcale niegroźny
i nie przes:ikadzal
o los Osieniny kierownikiem bry.gady ar- w udiainiu się samotnie do domu. Pilot
tyistycznej. Dowod'Y ioh or.a z 'Porze1de ws1zy WYSłuohał relacji lekarza, odsaiutował 0stkim ipróśfba 1e1karza o wysłanie chored sie.nineij, żyicząc jej ja'k nadrychle~sze-g.o
d!o Moskwy - p.oskutkowa'ły. Dowódca wyzdrowienia i nie wchod•ząc w ocenę
s'k:irią,ł g~ową i wydał odno.ś-ne· roz•po·r:zą- szczegółów, n.a1tycihmiast wystartował na
dl:t.enie. Za 'Pół godziny specjalny sani- front.
ta.rny samolot był gotów d:o odlófo.
ZachoW1ljąc wszelkie śr-0dki Q$if:r&noNad ranem puf.koW!lik Krasch•k e rostał
foi, })rzern:iesi-0t10 chora do kabiny sart'J.ólo- nagJe wez\Vany d-0 te.lef~nu. Ber'li·n zaWia
to\l/'ki

o<lerwał się

I

Artystkę przeniesJ.ono do ofi.cerskiego
schrionu i tam '])Oł·ofono na łóż:ku. Czuwał
przy niej mocno WYStrasz.Cmy tym zatiściem Lonia. Osienina ciągle jęczała, a
gdy zfawił się lekarz, Poprosiła g-0., aby
ją jak najpr~1dzej odesłać do MoskWY.
gdz.ie mieszka i ordynuje w Inst~ntucie
Sklifasowkiego jej ·rodzony wuj, -profesor
Wenge·row. Tylko on, zcLainiem chorej,
mógł jej teraz dapomóc. bo niewątpl1i·wie
ostre zatrude żotlądlka z racji jej ohor-Oihy
mo•gło pócia,gnąć za S•Jibą nieocxeu<lwanei nagłe j{ómPHkacj:e.
Lekarz, z~koczo11y nazwiskiem sły·n
net-0 'lekarza:· który się okazał wuijem akt-cirki, nie . badaijąc jei, prosił dowództwo
o n" .\:'. ;ni 0 ~ towe odesłanie c•horeó do

Dziennik przytacza następujący przykład:
w pierwszym półroczu rb. eksport sztucznego
jedwabiu ze strefy brytyjskiej i ameryka.flsldej daf Niemcom zaledwie 2 tysiące dolarów, chociaż z samej tylko Bawarii w wykonaniu zamówienia jednej firmy ameryka.flskiej wywieziono około 900 ton sztucznego Je
dwabiu co przedstawia wartość 1,2 do 1,5 milionów dolarów. Ze sprawozdania urzędu eks
portowo-importowego wynika, że eksport ze
~1refy scalonej w pierwszym półroczu br dał
Niemcom 2,800 dolarów, tymczasem przemysł
skórzany w jednym tylko niewielkim okręgu
Ofenbach dostarczył na eksport towarów za
$Urnę 100 tysięcy dolarów.
,.Neue Deutschland'' przytacza szereg 1nnych przykładó~ sposobu w jaki angielskoamerykańskie koła kapitalistyczne ciągną olbrzymie zyski z eksploatacji „eksportu ' niemieckiego, opanowując jednocześnie całkowi
cie gospodarkę scalonej strefy zachodniej.

S. t P.

Bronisławie .Glapińskiej
śmierći

importowo eksportowego bry-

~

Naezelnego Dyrektora P. _Z. P. B. w Beł-

z powodu tragicznej

urzędu

h jsl(o-amerykańsklego jest niedozwolony w
strefach zachodnich.

".~·

chatowie

ob.

HR.ndel zagraniczny jest interesem korzy11t
nym dla pośredników a handel bez pośred

nictwa

rowod~·

po-

1- - ·- - - -

dami·ał puł'kownika., że

d'Ostał

ne pismo, nada'lle przez radj.o,

szyfrowa-

treść któ-

re.go powinna była być ·odrazu wzięta
pod uwagęi przez pułkowni'ka. J ednocześ
nie Ber1in zapoznał szefa wywia,du z treścią tej radiowej wiadomości. Była krótka i fakoniczna. Głosiła o tym, ż.e inży
nier Leontiew zna-iduje się na N-skim
odcinku frontu we wsi Wielkie Krzyże.
Jak d'łu.go będzie tam prz~bywał - na
razie nie zdołano ustalić.
Po otrzY'ma:tiiu tej wiadomości, pułko
wnik głęboko się zamyślił. Potem spojrzał na mapę1, leżąc:ą przed nim na biurku
i ołówkiem zakreślił na nie•i małe kół'ko,
: W śr.odlku tego kółka u1ajdował się pun
kcik, oznaczony nav;vą Wielkie Krzyże,
Ta wieś znajdowała sie niecla:Jeko od
fr·ontu, a tym samym i od siedziby pułirn
wnika. l to właśnie było najważnie,iszie.
W godzinę później znów zadzwonił telefon na biurku pułkownika Kraschke.
Odebrał go sam Kraschke. Nowa wiadomość nieco zask,oczyła pułkownikl. 0zinarymiono mu w formie kategorycznej,
że inżY'nier Leontiew,
miejsce pobytu
którego ju.ż zostało mu podane, powinien
być dostarczony do Berlina nie p0Zl1iej,
niż z.a tydzień, licząc od dtn.ia oitrwmanią
rozka.zu.

(D.

c. n.)

Str. 3

„Czekamy wszyscy na lód zI'' .I'

Włókniarze

Kudowy, wzywają łódzkich kolegów
wspo~zawodnlctwa·

do

A'lna Baran
Zakłady PZPB Nr 3 w Kudowie uderzają
pr!Zybysza, zwiedzające.go teren fa:b.ry.ki, &woją
czvs'o.śdą oraz porządkiem, panującym w każ-

i J-szy kwartał 1948 r„ a dalej _ to podwyż~zymy te nasze warunki. A uprzedźcie, że je\leśmy tkaczaJni młodymi, ale tak łatwo nie
lamy się!"

ielk•I mur

gej poszczególnej sa1i, w każdym za/kątku faW~
brv0znym. Zn<l.jciuje l-0 również swój wyra7
- Nie damy s.ię - s1bwierdza tow. W.Lrażprzede wszys\k,im w organizacji pracy, 0 'r·az w
ko, - bo i starsi wiekiem Was, młodych, pod- 1 Wpadła mi niedawno' w ręce książka nieja·
samym stosunku do nie•j. I to najwarfoiejsze
~rzymają. Również wzywa~i. ~ó?zkiego kolegę. kiego Józefa Wechsberga pt. „Wielki mur'.'.
h · nie traci się ani sekundv czasu. Opowi a·
Tylko Jego_ fotogrnf1ę zam1escc1e, aby widział Ponieważ treścią jej jest podróż dokoła świata
do,<i o tym sami robo·Lnicy, Mórzy właśnie naz !om wspolzawodniczę. A wa1runki - te sa- jasne, iż tytuł nie dotyczy . słynnego mui:u
urzyli Eię ce:ntć dwa 'Zla>Sadnicze wanmki wv·
·
· wyjaśnia
me.
.
chinskiego,
ale cze9oś
innego. Au~or
cl& :nośd pia.cy - czas i porządek, Lzn. s,pra'\'lDo w~zwarua przyłącra się to,w. Smolarek to w przedmowie: chodzi o _.,mur pomiędzy ko
N organ·izację samej pracy.
, oraz ob. Szydło i jeden z na,jmłods.zych, przo- lorowymi, a białymi i pomiędzy białymi mie·
:vt!ody tkacr tow. Czapliński powiada: dujących tkaczy, 2'0-letni tow. Czapnik. „A szkającymi na tym samym kontynencie, w tym
„Jedne: ml·nuta - to skarb dla robotnika, kto1 y
nie bo.isz się, że Łódź ciebie „pobi1je"? - śmie- samym kraju, w tej samej prowincji, w tym
lubi swoją pracę i żyje z niej. Pracuję na Get'.O\vefa Smolc•rek
je &ie. tow. C<aplińs'ki. - ,,Nie dam się łatwo" samym mieście".
· Łk a " - ·W c 7 t ery szero,
A n ;oni Czop/iński
„szóslc
· e " · N asza „szos
- odpo,wiada towarzysz Czapnik - „stary z.a
Jeden z rozdziałów książki Wechsberga nos!
kie krosna i dwa 'PÓłszerokie (do 120 cm). Wy- cenione na umtzyst1nm ogói-nym zebraniu, gdzi1> mnie już „wyga". Wszvscy się śmieją i tow. tytuł: „Ameryka od zachodu" i jest poświęco
ciąqam 1SO proC'ent normy .. I wiem, że nie po: również ro'zdzielone zostały premie.
Ale od Wirażko jeszcze raz ,już poważnie stwierdza: · ny zachodniemu stanowi USA. - Kalifornii.
przest??ę__, _na. tym. Bo lfla'lWZY'łem i;ię cemc 1 listo•pada wyścig pracy został unorm-0wany, „nie damy się. A, więc _ czekamy wszyscy v:rechsberg dostrzegł . w Kaliforn~~. jedyni~
wartosc k,a:z:deJ m1.m1ty. Przyd1odzę na 10-15 przel'l odDowiec1nie "Zarzadzenia CZP\.Vł i oiber:- na Łóclź. Kto kogo?"
piękny port San Francisco, oszałamla)ące Hol~
m~n,_ut ~rzed .~ornoczędem :ir·acy. . ~u;;zę ~bei· nie ws,pÓłza.wodnictw.o, ldąc w kie·mnku główPodchodzi dwóch ·ślu;;arzv, peperowców -· lywood i błyskawiczne aut.obusy „~reyhound'.'·
rz ,c 1~ zy~t~,, p~smato,~a~. pas. l\_fa,zvna .ubi, 1nie indywidualnym, w bieżącym miesiącu oh-1 low. tow. Chomola i Kozłowsiki..
To trochę mało, . Kallforma bowie~ to me
ab~ J_~ • tez_ lubili .. ,~osw1a~c.~e:~1~ nauczvło 1, jęło nasze „szósbki" t..kackie, grup~ przewija_ A my _ oz~ajmia ją.- od 1 grudnia roz-1 tylko San ~ranc1sc~, ~~llywood _1 autobusy
~n.e 1o'~mez, ze o .1'~ z_ '.'5:~osiulci. Jedno. w to- czek, OH.z prządki, pran.i jące n.a trz.ech. s.trD-,. poczynamy wspolzawodnictwo między sobą. . „Greyhoun~ , ale :owmez o~brzynu przemysł
~u,_pra~y zacrzv~a „~aprys1c. - rne na_lez'ź po-11 nach, i majstrów. Na czoło wybijają się tkacz.Już podpisaliśmv umowę.
naft~wy ('.'1gnall Hill w o~oł!~acl_i Los Ange·
sY- ięcac mu. zb-.. t duzo uwagi, a o•bsług1-wac ~«· ki tow. tow.: Baran, Smolć: rek, ob .. Sztylkówna,
- Nie tylko wy, w warsztacie ślu;;arsikim, ~es) l lotmczy (S~~ P~dro l W1lmmgton), kolele;'.':t:e resz"ę.' ~o. la resz~a „napędzi to", czeg•) ! oraz tkacze: tow. !GW C<:apl:ń~ki, Wirażko, 1 _ przerywa tokarz J. Mińkows'ki _ my, toka· je (Sout~ern Pacific l S~nta Fee), lasy. budul·
~·o. 'wvc_iągme, Jedno. Aby tylko zuż~;!.kow~ć i Czapnik i inni.
l r~e, również ws.półzawodniczymy między sobą. cowe, mmer~y·'.· pomarancze, gra~e !ru1ty, cy.
~a< 1_aCJonalnie. Czas~ uwaga 1 • zamąow~~ie
Należy podkre§lić rolę aktywistów nasze;! Wezwałem do ws·półzawodn:ctwa ko•legę me- tryny, brzoskwinie (przez cał.y _roli:) ttd.
tl.• pracy.~ t.o. ;;ą _ poast. awy motch . wyn11\.0W partii w zakr.es.ie pop. ularyzacji wy'cigu prac.y . go, Bazge.ra .. La. dnie pracuje, ale i ja. nie najTak, ~ak, bogaty . to kra]. i nielada zyski
11;ou.u~y1ny;~~ 1 wz;·ą~tu _mego ~arobku. Ros-, wśród naszych robotni,ków. Pr.zy wydatnej po- gorzej. Więc _ zobaczymy! _ i ob. Milikow-1 przynosi... panom z Metro-G.oldwyn-Mayer,
11 e w' t.a.1rw~c rosiue Z<>robe~ ·
I mo,cy człrJnków brat.niej PPS - tow. Baran. 1>ki zw1a{:a s'ę do 1nn'' - niech redakb: .~pr.· Umwersal czy_ Werner-Corpor~tl?n (Hollywood
. -~ Ca d~. leg~ -:- wtrąca s.1ę do rozmo.vv t{)1·. V\i'ira:i:ko i innych, nasi towarzysze na: wiP lam, w Łodzi, ia'' to nasi tokarze i ślusa-1- prz~mysł filmowy), przedsięb10rcom St~
)1l'Z~«O\ ' 11 <..Zr.a_ w~rod .1.ka,c:zy. w Kudowie, ww.: czele z tow. Czaplińskim włas,nym pr 7 vkłarlPm rzr. •nie chra w w-.;, qn pracy daf: się tkacmm , d_art Oil Company (przem1".sł .nafhwy), wła~c.1A„, ·"':11~-ri- fl._,P:onal::•ny się
ty'.11 ws.z_'!:sc~. 1i własną przorluiącą prC>.cą dowiedli i dowodzą wvprzedzic. , Bo my wszvscy razem - to i fa-' cielom General Motor_s . 1 _South~rn Paci.fac
R b,1, ,::>1.7 p.o~ent, t,z :na na~ze1 ,_5w~ . ce, tego, czym i~st w ;:i;.,klv<"'o dl;i świR'ii prilry 1 brvka c.:1<a f"<r>om tp.z bez nas truino ~•r.c:· I (transport a.utobusowy i ~ole3owy) 1 ty1_1?: pod?·
".'' . oc ~trio os:ąga;i:;i 'l':1obek do 1.~ J .rin! .v· 1akcja ws:1ółzawodniclwa . Wspólny front nl-1 cować!
~~0~ pasozyt?.m. z t·r~~tow, „komp~l1l'. , .spo~.ąc.-. Do teqo co mow1 low. Czaphnskl ,., :Jr,,- tvwu obu braitnich partii robo.[niczvch na od\V tł li!l e ~;:>iF"S7il'"vrch po ~mi;inie <Io do1I1u
, korpora~.Jl .1 bankovr ameryk.ansk1c.~ .
•.,._ ;T."·~u; trl_ko ~odać, że ważnym eż jest'. an_v j cinku jstotnej i realnej pracy - tó praktyci- . robotników do-slrzegamv sylwetkę rlyre:k•t-'Jra'. Bo z. czł~,wiekle~ pracy w bog~t.ej K?lifornii
05•1 ?wa ; rzołenrn 1?YlY dQ;bre._ Lecz nar·i,:.z: ny do•.vód harmonijnej i owo.onej wspólpracy · •echn:cwego, tow Makow.skiego. Zoli;':CJ s~ę 1J~st, „nieco Jorz_eJ.. Nietylko_ ws,rnw. nte. czer·
nie !'Ze - . t·:i • .m•~c racionalme wyk?rzys•ac PPS ; PPR.
do naszej gn iy
pie, ale led,qe ~.omec. z konc~m zw1ą"Z~c !llo·
h:azdą cl.w,!~. No 1 ..,,..~<';as pracy mvslec t'. l·
·I tu należy rlodać chankler >Stv.c.znv srzC'lPCóż tow. dyre'·torze - zwraca si"' do ze. „Gru~e r_YbY .z. Signall Hill czy Wilmmg.,
r
< '.f
. i
., k d
:
'
.
'
A
'
<
ton wyciągają ffithony a . robotntk Z tegoź
·!Th'' ' 1 ~"·
~,., 1·11 a nieuwagi · w gr)I. Ś\~'!.adczący o głębokim zaintere,:;owan'u n1eoo tow. Czap!i1is·k: - Łódi: do wspólz:nvcd·
·
·
. .
'
.
.
. .
r~n!t1:· ie rr.r.; 2 ;za '\H'aj.no'ć mniejs?v -a
b
. .
. .
.
.
~
2 Stgnall Hill, W1lmmgtonu, San Pedro czy·Long
1
h k,
' .
~ '
- <
ro otrukow zagadmen1em w.;;polz:iwodmr-t•wa. ri;rtY- a wezwa 1_smv. Ja„ sąr1z1c1e - wyg . am:· , Beach _ :z:arabia ip.iesię_cznie _ dane w . , Gł
ro .:_ ·
.
"
. .
"
_ . a~zego. kore:;uGndenta za•trzY_m?_:e po 7:rurnie
- Wykor.u1em-1· "'il- obPc~n ° '.". 112 lJHJ· su Ludowego" z Detroit) _ około ... 20Ó dol ~
. Praca, to 3ak zaodrosna kobieta - <.mie w iedneJ 7 hal grupa robotn 1kow: _ „To·wa- centach - odpowiada t0w. Ma1',1W<;K! - Przv·
·
z ~,
·
·
··
·
a.,
1
.ie ~,f, ceniona., przcc!ująca tk:iczka, ab. " 1 ' > rv·szu - zwraca1·ą się do mnie tow f{)\V Ba-1 r·ąn'cie ~ie do dalszej· zwyżki. A nie dacie ro_w. · wa'.'jwszyk, ze z te) pensii m~lst wydac
'
1. •
• •
d
· ·
· ·.
, 1
•
'
·
· ·
•
·
·
,
'
·
•
•
•
m1es1ęczme na ·om orne do 70 dolarow na gaz
1
"cwna - m1i,,1sz o ru2J cała na.ezec.
fo, en l ra•t ' Czaoliiish _ chcemy Y.,,'ao;. 0 roś pooro- się?
d
•·
' '
'
1 kt
1 d
!YlW e-.n . 10 ka:i.dy tkacz, każda tkeC?ka "ZrilZJ- • siC· byhmv ~i:dawno w Łod7i ~ozn~li~m·· · nn·
N'ie dilm" się
śm'ejP s.ię tow. Cn·p· w.~ e.. ee. r~c~no~g
ola(rod, n~ k)omu1
rnie: u nas połowa „szó5tek, składa się z
't~<
h !Ódzk.ch- kolegów ch::~m p-orni'ć i-!'1 lllH·(
.
:
n; acie -:- o odo.
o arow o. . oso1 y ' Ina
,
. , . . „; .
_
.
·r
•
·
~.
u,rzyrnante ro zmy przvna3mme1
OO do a,.
"71"i _Ken ~-P .. en. 1 ~vyra•l!ane przez n,i., nor- je;'• ze bliżej
Przerleż to jedr.a, wieika ·n- j
r la rozmow~ ro·botnika-tk11cza 'Z dvreklo- rów... dojdziemy łacno· cio wniosku że we
my '~ faki1czm~ wyz-sze, bo _proces ,n'lcy 1est dz!nd włókniarska. A w rodzin i" ważną F~:::<ą · ;c,m, rozm0wa, i<wia"lcząca o w;n0lnym celu : wspaniałe i Kalifornii (podobnie Jak ~ innyc.h
h~rdzi~~ sk-0~;~~is_~:'".~~.·. .Tuz ~d 1 11 ;>_-:• ;Jra- je5t to, kto.. lepiej rcnumie troski tej rodz; n~-,. W'') ;,,„,. ~h w"«lkach .- _ies~ jedn-0 ':!)bt1.e wy- stanach USA.) istnieje· „Wielki mur", zbudoc ·~Em' na . "'' 05bkc.~h - dumme do_!hJe P• zr,- kto leoieJ ją ootrzymuje.
I rc.-2a1 ·: ·, '' 1:,0 >'losunl\ow 1 atmos'err. pa.nu wany tłustymi rączkami majstrów z Wall·
d,,Jąco tkaczka. Nas:e zakłady Pl'!'tW5Ze to
Chcemy, abyście w na~zym imieniu ,.„~?·Va· 1 jącej w PZPB Nr 3 w Kudowie, ale JJ je rów- Streetu pop kierunkiem archite&ta z Białego
nobily na Doln_vm SląsKu. 192 .kroslld <>ct. te- li r!o ,, spólzawodnictw:i z nami tkaczy lócl1- niei. dowód harmonijnej współpracy ndsi:~·ch D0mu.
·
. . •
.
go C'i:'.«u pracują. systemem „szos~kowy·n
A k,r:h. /\usze wa;unki - 1-15 pro.cent na .~·d,t- bratni :h pani "Bo dy: ektor Mak.1wF'.:' - ~,..
Mur ten stanowi qranicę wewnętrzną Amew5zys .k.:~;io po~1adamv .~40 kro;.e•. R~szla ce" o 4 <Jzcrokic11 . i 2 pól.m~rokich krosna~h; człnne~ PPS, a tow. Czapliński jes· pepernw- ft ryki P9.łn?cne~ dzieli ją... na „n_ier.o'Qów z, mi:
Cws trwania wspolzawoclnictwa grud~lt!l cero
Po1v.
U lionami, 1 m1llony pracujących ·- za grosże.·
„czwo c,, pracu1e ~a .dwie zn:1any. . .
- Al~ s-karl takie sr,sle wiadctn'l5~i o 'l<"il·
•
•
·
1
cy w~'-'-"'l fahryW - pvtam.y młodą pno 'cr.v. P01111ł'f/jSl dl.n di.th tatora
r.:c~k~.
_
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- Jakto Fil<ąd? - w glosir mlodei tkaczki
b~zm: rei\»] e;· nutka pewnego zdziw'en:a -

il'~?. !)fn:~1
ię la. lub·ę pracę, fabrykę ,;1~ n:e i:1 "~•·s:-iw.;a wszyslk1m, ..:ci

bym

ol:~1e

;1kzes:ę t11
jak w ro:jz:n:e -

u nas? To przecież
wszystko n.u!'i ',·ażdego obchodzić.
- Ki:Jleż11•1ka ma ra-:ję - uśm'"!cha slę JE.
rlna z przodujących tkaczek, tow. Smolar~"· !'rawie •nzyscyśmy t•u zostaii wyc110.wani
flTZ8'! nasze zakłady, które zrobiły Z "naS tka.:z·
k'. i tk1'c.zy. Zżyliśmy s-ię z fabryką. !'owr,rlvszka Bari'ln i tow. low. Cz:ipliński i W1ra:il.a
byt: :r.,;. :iaradzie w:e1 warwtatow-ców w L:id.Ż.'
A j,;1k wrócili, to urządziliśmy z.ebr-a1nj.e udziałem ws"Zyslkich robotników
i kiernwnictwa
'\Nvsluchaliśmy wszystkie.go,. co nam towarzysze opowiedzieli i w rezutacie do nas, „szóstkowców", od ra0u przyłączyło się je;zcze 32-ch
'kaczy, pragnących przejść na „szóstkę"- Ak:.::ja
ta ,;'~ c„ą.:;;€ pogłębia ,w r-0zmowach z n:i.5ZV-D1;!
t.iwarzyszami pracy .podkreślamy znac~enie
sy~temu wielowarsztatowe90,
a rezult1~y oa: sam: w~-zyscy widzą, bo nas.ze "Zarobk~ rosną
O 1 gcnrnia cała nasza tkalnia prz~c11ndz:t
ria . sz<'1slki".
Akcja wi,elowarszta·towców zazębi·a s.ię z 'akciq współzawodnictwa. Informują o tym sarni
robotnfcv. oraz sekretarz faibrynnego koła PPR
- tow Kubie~.
·
- Przed 1 list{)pada - mówi tow. Kubica wspólz, wodnictwo na terenie 1J1.aszej fabryki
miała przebieg wevm~trzny. Wyni·ki zostaly o-

z

Przemysł wełniany

walczy o pierwszeństwo
We współzawodnictwie tkaczy pracujących
na d ,·óch kros11ach kortowych w PZPW Nr 2
pierwsze nńe,jsca. za.jęli: Henryk Pająk (167,5
proc.), Henryk Zomowski (159,9 proc.), Franciszka Kawałek (156,8 proc.). Leon Rozpierski (15'.?.2 proc.) i Zdzisław Frączkiewicz (152,2
proc.), W PZP'W Nr 3 na czoło wystmęli się:
Zygmunt Morga (157,6 proc.), Stefa.n Retelewski (153,3 proc.) i Edward Grabowski (141,6
proc.).
W PZPW Nr 35 wyróżnili się: .Jan Bart•"zak (172 p1·oc.). Władyslaw Magier (165.8
llroc,) i Jan Drewnowicz (159,2 proc.) a. w
PZPW Nr 36: Jerzy Łyjczycki (154,1 proc.),
Władysław Staniewski (150 proc.) i Henl'yk
Bomba (130,2 proc.).
W PZPW Nr l wYkonała Janina Gozdek
swą normę w 150 pl'oc„ a Alfreda Ciszewska
'" 143 proc.
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Schuman toruje

drogę

de

Gaułle'owi

Paryż, w grudn;u.
wiązp.k torowania drogi dyktalun~e faszystow-1
Schumana na premiera nov:cgo skiPi, uz,nany zo<tał 2a µomyśl!w dla MRP, p0rr(d\I franc1.1„;;,ego wzbudi1fo ogrom.1e za;nt 0 • nieważ jak to oświadczył pewien wybitny
resowanie w calvm kraju, W kołach 7.ol;t.;i- dz'ałarz lej partii - „de Gaulle 7 wdz!ęcznonych do gen. de Gaulle'a me ukrywa się zado- śc·ą ~ędzie z nami współpracował w przyszł::Jwolenia z tego faktu.
se:··.
.Jes.t chara:k tervstycrne. ża koła ·prawi<"owe
Reakcja we Fra,ncji i USA w.1ąze z ·osobą
zgodnie stwierdzają. iż rola rzą.d11 Sch rnrn:ia Schi;mana i jego kolegami z gabi.nelu nadzie;e
będzie rolą po;nostu dla dyktatora.
W ko1.'h~h na denacionaiizację przemvslu i ,;posknmiezbliżonych do MRP ocenia się obecaą syludcję n:e" ruchu robotniczego. Odpowiedzią zaś rnrs
jako sprzyjającą utrzymaniu się tej partii na były manifestacje i wiece, na których .sollda.rpowi~ric-hj1i życia poUycz.nego. Prawica \.IRP ri;„ wyrażono wolę walki o obronę demo1'=acji
zgadza się, że rząd Schumana bed1Je trwał i ;,'1werenności Frnncji. Komitety Ohrnr.y Rekrótko, :poniew11ż będzie on musi~! u~tą.plć rrnh:·~· rnler."łY maĘom robotniczym ,ak nilj·
miejsca . rządcwi . <l puewadz.e degaullistów. dale; idącą czujność.
Jednakże fakt, że MRP przyjęło na siebie oboJeden z przywódców CGT natychmia>t po
-----------------------------------'---Fowołan;e

oglo~zeniu składu gabi.netu oświ<1:dczyl:

„Lu
dzie, których dobie,ra Schumari, b.ędą wa.Jczyh
przeciw nam i naszym prawom. Musimy <·ię liczyć z możliwością,
że inicjatywa Ramad.e~a
strzelania do strajkujących "ZO.sta.nie rozs>,;;rzo·
na i udoskonalo.na przez jego nast~pców. Ale
na.s r..rn przerażają an.i tankL ani armaty, 1Llll
nic, co chcą przeciw nam prze.dsięwziąć n::is.i
wewnE~trzni wrogow•i·e 'lla amerykańskie dolary. Nie baliśmy się czołgó_w Hi.tlera, nie prze·
straszymy się teź czołgów de Gaulle·a. i Marsb;i~la)).

Nowy rząd został nazwany „rządem „dolarowych wasali" i „rządem t'rustów". Ulica paryska, k.tóra te nazwy obmyśliła, ma 1'Upe!ną
rację.
Sa:m· Schuman jest dostateczną rękoi
m:ą teg(), że jego rząd będtie prowarlz1ł poll·
Lykę postulatów Wall.Sbree~u. Potwierdzają. to
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grudnia wieczorhice artyst,yc7.ne, w k~ó
ryd: obiecali wziąć udział -:zirn;ow e Zw·ą·
z.ku Literatów Dzialalność z?.s:-i:iló1.,r ins-rnr:izacyjnych i teatralnyob nastaw'ona •e-s: ra
wy~lawienie sztuki związanej z nową !Zeczyw'stośclą o treści społscznej, kró;a m.• ponat·
ku 1948 roku wystawiona zostanie na konkursie ze5połów Teatralnych. Ws·:y~t'.('e zes,)r.ły
przygotowują s.ię do kongresu śv.1etlicowego.
jak. w grudniu odbędzie się •Jre '·Vrocl~w•·11.
Z innych form pr,acy, świetlii;,Jwej na spe·
<"'ja;n:i uwagę zasługują ciesz.i ~e s:ę powodz~
n·em. zorganiz-0wane w wielu 1>· · ~h i<uroy ;; '. ' : szycia.
W tych osiągnięciach poważnym współczynnikiem sukcesów jest fakt grnntownej
zmiany sto.sunku dyrekcji fabryk cb tych zagadnień. życzliwość i zrozumienie dyrekc11 i
rad zakładowych, opieka ze strony zw:ązków
Zawodowych, uregulowanie podstaw ~i11<inso
wych świetlicy, przeszkolenie jej ki.i!!owni·
ków były wspólnym motorem, klóry popchnął
~e wa7me sprawy o wiele naprzód.
Trzeba i warto podkreślić tutaj wyrózn.ającą się pracę
pos:zczególnych :.:i.i·owników
świetlic. Są to kierownicy w Zakład-ich: dawn.
Bulle, dawn. Wima, dawn. Biderma:n i ostJtnio
wybijająca się młoda świetlica PZPW Nr. 5,
Polsce. wspołczesne/.
jeśli chodzi o działalność artvslycwą u13· która wY15tąpi oierzadługo z wy<Staw~ pra~ kurcy oświatowej to zorgani'Zl!>w1ne za.stallą w su kroju i szyc1a.

5wietlice ·Iódz1:icb fab: Yk wlók:en:1·:czvch
są w pełrlym sezonie. Trzy podsrawow~ kie:·unk' ich· prac: społeczno - wych'Jwawczy. oświa
towy i artystyczny rozwijają s:ę plc.nown i
wsc\·s·l\o ·wskazuje na to, że ._.,,.,,~żri~ trudn.)·
ś.:; mamy już za sobą. Wskazr.i'"l na to i pr.a·
ca teraźniej61Za, i plany na naj~'.'.ższą przys7.łość. z którymi warto się zal)<J?m:ć.
Pierwszym z nieb jest prow"l•lz.Jna wra1 z
TUi:·em akcja zwalczania ąn:1' 1 ahe yznw W
z·w ~1ku .z tym s.porządz.one 'Z•J<i•.aiy juz wykazy a.n1<\fabetów ,których się ;nz:o!"ZKal~ '\Ne
ws?.ystki<ch świetlicach, nie p<J·,i'łrli'lJącyrn do·
tychczas gazetek ściennych, pows:1·)ą kom lety redakoyjne. które od 1 gm111:a zaczną wy·
dawać stałą gazetę. DotychO'Z<l<> kulejąca ak·
cjc bibliotekarska jest już w sr'l~l'um porząd
kowania i należy się spodz1~wa.'.:. że w ndj·
bl!żsn'm czasie z półek bibli0lec7.n7 h znikną
ks;ężk1 szkodliwe
i bezwar~l'Jś::i'lw:>. /\keja
odczytowa weszła już również •;a ton ~e<l1zacji.
Conajmniej raz w tygodniu r;;ti,)ln!::y .„'!_
słuchaj<'. referatów lub pogad11:i~k r.a .L1<tu;iine tematy. Z tym iwią-zane •ą kursy, ktote
wkrótce zorgaillizowane. będą we w;.zys kich
świetlicach .a zadaniem ich
:ią1·z1e
nauka o

ciągt•

rierę polity=ą rozpoczął on pod ld.o.runktem
Lavala, a następnie należał do z·wolenników
polityki Petaina, w któr~o rządzie by~ w 194l
roku.
Nadzieje swe wiąże kapitał francus-~i·i amerykański także z oso·bą Rene Mayera, który w
gc;bmecie Schumana o.bjął rerort fina,1sów t 'gG·
s·p-odarki. Mayer jest związany z kHkudziesięcki.·
ma fi.rmami amerykalli;kimi i angielskimi. Mówi·
się o nim, że· je.st „francUS'kim Dulle6em''. p;iy
czym pr;ws-ta.je on w bHs!k.ich kontakta,..h za·
równ:o z tym swoim amerykańsikim pisrwuwiorem, ia7. też· z Bullitem, Harrlmainem i !:mymi
podżegaczami wojeMymi.
Ożywio;ne komentarze wywołały wyniki
głosow11ma ·w Zgromadzeniu Narodowym.
W
k-0łach lewicowyoh z nacisikiem ipodkreśla się
Eakt, że socjaliści oddali swe glosy na Schii.mana. W masach panuje przekonanie, że w.ydarzenia naj'bliiszycb dni mogą postawić SFIO
w obliczu kryzysu, bowiem „dołv .Partyjne"
coraz wyraźniej domagają siię współpracy z ko-

munistami i wspólnie · z nimi obrony republiki
przed zamachem faszystowskim.

Konsolidacja

"&ił

demokratycznych

v1okół

pan': komunistycznej jest dla reakcji osltze·

żeniem,

że kla.5.a robotnicza będ#e . brG'UiĆ
Francji pr,zed grozbą faszy~u i po,tt>a!i p~ze·
: "'!otawJć się wszystkim· wrogom wo~ośe!· i

11: eza1€7Doś-ci Fratti.oji. _
/
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. Juz :v1d~ę wasze usm1.cchm.ęte buzie.. Spo~
dziewac1e się zapewne piękne], fantastyczne]
hi~torii.' '!" ~tórej główn~mi. bohateran:ii będz1e p1ęc :figlarnych zwierzątek, hasaJąc!ch
we.solo wśród pól i lasów, z zadartymi śmiesz
'
. .
nie białymi ogonkami, ogromn!m1 uszami I
ruchomymi w_ąsa~i. Zap!tac.ie się chyba tylko
lbo nie w~t~1ę, z~ z~a<;:e sH: ~a g~amaty~e),
dll'lczego p1ęc „ZaJącow , a me za)ęcy, Jak
się poprawnie pisze i dlaczego z duże~ liter~?
W t·ym właśnie cały se~ret. Nasze ~a.iące me
miały sterczących dłu.g1ch uszu, am tymb~rdziej ruchli\~ych ~ąsov,r. Przepr~szam . -: Jeden ~ zającow miał wąsy. Długi~, .s~miaste,
s1~gaJact> do brody. Tu ~a~. w.yJa.sn~ę tajemnicę. ~.laczego moje „zaJące pisze się przez

duź~
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Byli to poprostu normalni, zwykli ludzie,
a ten z wąsami to był' ojciec. Czterej pozostali
bvli jego synami. A gdzie mama zającowa? zapytacie. Mamy nie było. Umarła jeszcze
przed wojną (gdyż akcja to<'zy się w czasie
ostatniej wojny).
A w lesie, owszem, żyli. W tak!ni ogromnym lesie, który nazywa Się tajgą j rośnie na
dalekiej Syberii. Wszyscy Zającowie, choć byli Polakami, urodzili się tam właśnie. Dziadziuś tych Zająców był robotnikiem jedne<J z
fabryk naszej kochanej Łodzi. Wtedy jeszci:<>
nasze miasto było w podwójnej niewoli. Z
jednej strony uciskali robotników chciwi na
pieniądxe fabrykanci, a z drugiej carscy
żandarmi nie pozwalali otwierać polskich
szkół i nie pozwalali nawet mówić po polsku.
Cey wyobrażacie sobie, jak ciężko się wtedy żyło? Niejeden z ówczesnych waszych r6wieśników miast chodzić do szkoły, a rio
szkole beztrosko bawić się w palanta, musiał
chodzić do fabryki i prtebywać w niej od
świtu do zmroku.
Dziadziuś Zając, jak wielu, wielu innych
robotników polskich postanowił walczyć i o
fabryki z fabrykantami. Za to właśnie wy~la
li go na daleką Syberię. Ożenił się tam, przyzwyczail i... został. Czy myślicie wobec tego,
że i on i je~ dzieci albo może wnuki, zapot'nń.ieli mowy ojczystej? O nie. Mówili i mówią pięknym mazurskim akcentem.
Zając - ojciec wychodząc rano z chaty,
brał na jedno ramię fuzję, na drugie topór,
dwaj najstarsi synowie piłę i torbę z żywnością i zagł~biali się w las, gdzie najpiękniejsze, najpróstsze drzewa rosną . Pracowali oni
w radzieckiej instytucji, która nazywała się
,.Liespromchoz". Scinali w lesie piękne drze-

ODPOWIEDZI REDAKTORA
Droga Macysiu.
A więc dziś, mogę l!lareszde odpówiedzieć
na Twe pytania. Zgadzam się z Tobą- w za.sadzie, co do cech podstawowydh charakteru
„idealnego". Zastrzeżenia miałbym tylko w
trzech punkt<tcl!. a mianowicie: 1) czyżby naprawdę na!leżało być zaws:Ze wdzięcznym,
A jeżeli ktoś wyrządra Ci k·rzyiwdę? 2)
piszesz: „człowiek o :idealnym charakterze pow:n:en cierpl.wie zno1Sić ciężkie przezna·:zenie
losu". Przede wszystkim - ja nie wierzę w
przeznaczenle, przeciwnie - właśnie o.unt przeciw tzw. ciężkim przeznaczeniom losu rodził
często postęp i wielkie :zdobycze ludtirnśd ·w
dziedzinie społecznej i Irualru!rałnej. W•:e<szr,e
punkt 3-<:i: „nie myśleć o sobie". Ja sądzę. że
ws.zelka przesada jest szkodliwa. Za :lnżo myśleć o sobie to oczywiście grube samo'.ub&two, ale trochę i o sobie myśleć - można . a
nawet trzeba - zależy zres'Złtą o co konk<retnie chodzi.
A teraz co do Zwiąilru Walki Młodycll~ celem jego Jest służyć Polsce i to właśnie Polsce
Ludowej, tej, w której rządzą nie bogacze -

Zagadki
:z gęstwiny
Murzyny
koń malowany w paski.
Chcieli go scllwytać uciekł z kopyta
p-rzez gęsil:w.inę i piaski.
Wygzedł

międ2y

.

*

...

Ogrodnik s:krzydlaity
zwiedza w1s:zvistkiB !kwi11tv.
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cie roków, ale 'Chłop kiejby sosna. Już weźtt
nas. Darmo chleba jeść nie będziem.
- Służyliście w wojsku?
.
•
_ A no służył~ się _ w an'.~lerii za przed
proszeniem. w Czerwonej Armu niby, za Re·
..
WO1UCJI.
Hm. Cóż z wami zrobić? Trzeba bedzie
was przyjąć. A wyuczycie to waszych synów
na artylerzystów?
_ Czemu by nie. Chłopaki łi>bskie. Ra:i
dwa obucze. Próżnować ta im nie dom. Bedom strzylać Nimców, aż się będzie kurzyło.
_ Kapralu! skierujecie ich do lekarza. Jeśli nadają się, niech ich po~le do atylerii będzie akurat cała obsługa dzi.iła.
Tak się i stało. Lekarz nawet wiele ich nie
badał, bo chłopy byli na schwał - nawet stary Zając, choć mu już piąty krzy~·k na plecv wlazł. Postawiono ich do jedn„;:o działa,
k tórego stanowi I i zgraną obsługę. Nie zwyczaj na ona była. Najlepsza w cał~·m pułku.
Gdy przyszło do pierwszego strzelania na poligonie, to okazało się, że najwięcej punktów
zdobyli i pochwałę od samPl!o pułkownika.
A n;i froncie? Byli takimi „zającami", które nigdy nie UCiPkaja przed wrogiem, a ZaWsze n::i niego leżą i zmuszają go do ucieczki.
Ni<'dlugo jednak byli razem. Po którejś bitwie zabnikło najstarszego syna. Nie smućcie
cię. nie zginął ten dzielny chłopiec. Poprostu
został wzięty do szkoły oficerskiej. Ani ~ię
Śtary obejrzał, kiedy i drugiego s~·na zabrr.i.li
do szkoły. Niby to złościł się. ale d:m:my był
ze swoich „chłopakó\lT".
1
Miasto za miastem było odbierane Niemwa, atiy potem ciczyścić je z kory I nadać im jąc - wojsko polskiP utworzyło się.„ Zebra- com przez ruskich i polskich żołnierzy. Aż
odpowiednią grubość. Przyznam się wa,m że libyśmy nasze manatki l całą piątką do woj- doszli do wymarzonej Warsza~-y. Tam !.'ię
nawet nie wiem do jakich celów służyły te po ska.
musieli trochę zatrzymać. Pociągnęły się dluteżne bale. Może robiono z nich maszty dla oDaleko, daleko od tajgi, w której żyli Za- gie, monotonne dni, przerywane wypadami
krętów, wędrujących po dalekich morzach jącowie. również w lesie, tylko że sosnowym, zwiadowców za Wisłę i artyleryjskim ostrrel oceanach, może zwykłe ~łupy telegraficzne, nad piękną rzeką Oką, rozłożył się białe na- Jiwaniem.
łączące oddalone od siebie lądy przy pomocy miot. W drewnianym budynku mieści sie
Siedzi ~tary Zaja,c koło działa i pyka fajprzewodów, a może .poprostu deski dla budo- sztab Pierwszej Dyw1zj1 Piechoty im. T. Ko- kę, rozmyślając sobie !:i czymś.
wy domów w miejscowościach, gdzie nie ros- . ściuszki. Za dużym biurkiem, pochylony nad
- Obywatelu plutono·„-y! - usłyszał naną drzewa.
•
papierami, siedzi obywatel major. Młody je- gle obok siebie głos - nowy dowódca b'3.tePracowali w pocie czoła I •.J;raca11 bardzo! szcze, bo młody, ale twarz ma poważną i rii przybył i prosi do siebie dowódców dziazmęczeni do domu. Podczas pracy nie było kie ! gwiazdki błyszczą okazale. Na piersi kilka or- łonów.
dy rozmawiać, idąc do ddmu często marzyli derów. Widać nie pierwszyzna mu walczyć o
Stary wstał, wytrzasnął fajkę, obciągnął
na głos o powrocie do Polski, która wpraw- Polskę.
płaszcz i raźno skierował się w stronę ziedzie, oprócz ojca, znali tylko ze słyszenia, ale
Ktoś puka. „Proszę".
mianki dowódcy. Wszedł do niej, schyliwszy
nie mniej ją bardzo ją kochali i ubolewali
- Obywatelu majorze! Kapral Dębicki się w drzwiach i zobaczył za stołem młodziutnad jej nieszczęsnym losem. Gdy Niemcy I melduje, i:e zgłosiło się do wojska pięciu Za- kiego podporucznika, witającego go uśmieniecnie napadli na Związek Radziecki, byli ! jaców.
chem i powstaniem z miejsca.
pewni, e połamią sobe zęby i Polska znów
- Przede wszystkim - wtrącił major, któ- Mietek! - chciał krzyknąć, ale pomiarbędzie wolna.
ry w cywilu był nauczycielem języka polskie- kowal, że nie są sami w ziemiance i wYPrę- Gdyby tak - mawiał nieraz stary Za- go - nie mówi się „pięciu Zająców", a „pięć żył się służbiście, salutując:
Zajęcy", a powtóre, co za głupie żarty stroi- Obywatelu poruczniku, plutonowy Zacle„.
jąc melduje się na rozkaz!
- Kiedy naprawdę, obywatelu majorze.
Syn wyszedł t za stołu, wziął ojca w objęSą to zupełnie normalni ludzie, tylko, że na- cia i siarczyście ucałował go w obydwa pozwi~ko mają takie jakieś„. To ojciec i czte- liczki.
rech synów - małe pędraki jeszcse, ale ko- A gdzie Wacek?
nieczn...ie chcą służyć w wojsku razem z ojcem.
- Dóstał chorążego i służy teraz w 13 bryMajor spojrzał łagodniej, a potym uśmiech gadzie artylerii. Jutro będzie tutaj. A Józi.ek
nął się.
i Franek służą razem z ojcem jeszcze?
- Gdzie zaś. Jeden się sierżantem zróbil,
- Niedługo tu u nas karabinów zabraknie. Wszyscy chcą do wojska. A no to wpro- drugi niedawno plutonowego dostał i zostawadźcie ich.
wili ojca samego.
fabrykanci, bank.ie.ny itp., łec:z przed~tawJciele
Za chwilę weszli. Czapki nieśmiało trzyNiby to z żalem mówił, ale aż mu wąsy
robotników, chłopów i pracującej ilnteligencji. mają w garściach, a Zając - ojciec chrząk- z ukontentowania drgały.
W jald &posó•b ro?iumieją ZWM-owcy tę nął, podkręcił swoje ogromne wąsiska l iak
Żeby opi~ać całą historię „pięciu Zająców"
służbę ·W Pols'Ce, o .ty.m na.jlepie,i dowiesz się nie huknie: „Niech będzie pochwalony.„"
trzeba by wołowej skóry do tego, a „Promyk"
w bezpośrednieij z aiimi roWlowie. Ja powiem
- Na wieki wieków„. 'l'o tak z całą ro- ma mało miejsca. Jeśli wam się podobała ta,
Ci tylko, że to ooi właiśn.ie pierwsi rozpoczęli
dziną chcecie w wojsku służyć? Nie żal wam to opowiem wam następnym razem, jak zawyścig pracy w fabrykaicih i ~olPalntlach, any
jącowie walczyli o Berlin. Napiszcie czy
w ten sposób pay.czynić się do jak najszy:b- synów? Młedzi przecież jeszcze„.
- Eee, gdzie tam. Najmłodszymu ćternaś- chcecie.
s. Klimczak
szej odbudowy .naszego kraju (s.łyglzałaś może,
że w
tej chw:itli ~ółzaiwodniczy z sobą
0

I

I
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młodzi~ Pań!Sltwowydl Zakładów Prze.mysłu
Bawełnia;nego Nr 1 '.!i mł-0cWieżą .kopalni „Zabrze", młodzież fabryki im. Ba.rlidk.iego z mło
dzieżą ikop-alni „Concordia" itd?). ZWM stoi
róWlllież n.a stanO'Wlis1m, że młodzież powiu.na
wiele się uozyć, by dać Polsce jak najpręd"Zej
potrzebnych jej ilnży!lli.e.rów, lekarzy, nauciy·
cieli, do'l>rych t'kamy, przędzalników, ślusarzy,
a taftde wyks?Jtak.onych, mądrych obywateli.
Właśnie 6 grudnia za.czym.a się kongres ZWM,
na któryun pew.ruie dlużo będ:ti~ się o ty>Oh 51?ra-

wach mówiło. Jeszcze jedno jest ważne: ZWM
zrodził się w wałce z hi>tle1QW&kim dlrupantem. Założyciekką jego była Hamika Sawicka,
któ~ niewątpliwie po.równać można 'Z taką postacią :naszych dziejów, j~ Emilia .Plater !poproś ta.tusia,
to Ci się postara o życiorysy
ZWM-oiwcÓIW-boha:terów, podegłycl! w walce

i: hitlemwoa.m.i.).
No, moja dr.oga IMa;ryistu, rut dzilSiaj cliy.ba
starczy. Co do wfayity u Ci.eb.i.e - to na razie
truano, bom stras'.mie zajęty. Naijserde-c.zniej
pozdrawiam Cię, '11 także Twą przyjaciółkę. Pow.iedz jej w moim imieniu, że śmiało może pisać do „!Ąrąmyka", bo nie ma Olll. ani rogów,
Uli -puuxów, a:o.i wilczvch kłów.
Redaktor.

Wiesz, gdzie rzeka jest Zambe.-'
i gd%ie góry Smocze?

Gdzie Kuin~, gdzie Limpopo.
a gd'Z.ie Hotentoci?
To w Afry{;e Połudruowej
pod ni·ebem upailnym,
Tam, gdzie polit dialńe:P"owe
i złota ko-pa.lnie.

Tam termHy W7m.oszą kop~e
ogromne, jak góry,
strusie pędzą przez sawanny
szybciej, niż wichury.
Nocą kisięży.c na•d pustynią
ja.Jr lampart się s:krad a.
Gdy UJrOS!O.ę troch~ 'W!ię'ksz11
z.a.raz tam podaidę.
Eźei~ta Sz~mpJlt1sit11,

Mr.
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Pa.zdziernik.owy bilans prac

Tow. atajczyk. Wolelibyśmy , by ście n3.pisali raczej swe wspomnienia osobiste o tej
t'
Ludzie przy-:zwyczaj ają się do wszvst'·iego; cym uczynku.
awet bioTąl pod uwagę, że Iści spośród nich 1·yznaczono, miast grzy_\1·ny 13-ce poległych gwardzistów z I kadrÓ'Nki
pociąga tylko nowość. Tak np. mało stosunko pewnej ilośći „sznęściarzv" mogło się „upiec", karę obozu do '2 lat a mektorym szrzegolme
Nad<>sł::me<(o wiersza nie możemy drukow-0 czytamy ostatnio o naszej - Komisji Spe- cvfra kupcńw uaciwych przewvższa marznie „zasłużonvm" - obie kary łącznie .
wać.
cjalnej.
·
liczbę niesolidnych. - Jest t<' objaw nie •atpli'··achlarz skontrolr" 'any ch punktów był
Ob. Sz. ·maiiski. Gazeta nasza poruszyła
Czytelnik gotów sądzić, że skurnyła ona wif' pociesrający i w kazu1ący na dodatni wy- doś<' bogaty paczą' •s1y ad branży spożv wczej, już w dziale interpelacji czytelników sprawę
swą działalność, że może niedą.wne akcje chowawciy wpływ crynnil<.a !;połeczneqo:
poprzez tekstylną i galantrryino-konfekcyjną.
był to tylko słomiany ogień. - Otóż bynaj- pierwotnej faziP a ·qi proporCJa hyła znacz· do metalowej itp. - - Prym wiorlła. oczywiście, przydziałów odzieżow:·ch. Sądzimy, że skoń
mniej, ten bicz na „niebieskie ptas<ki" nadal· nie gorsza dla kupcow.
ontrola sklepów spo ży wcz rh, jako naibliżej czą się dotychczasowe komplikacje na tym od
bije i to nie słabiej niż przed tym.
j
a spekulantów naloż~ino w ciągu pażdzier dotykająca żywotnych interesów ludności.
cinku, gdyż najbliższy przydział dostaniemy
Oto mały rzut o:Ca na ieden tylko 7 działów ni ka ·p(lnild S7 milionó złol~·rh gr1ywny. C•ę(fl.)
już n11 kartę odzieżowa.
jej pracy - kontrolę sklepów:
- - - -·
- - ---~·-- ~-- --- --~- ~
Lokator domu przy ul. Próchnika 23. Nikt
0

I

st:Cjr.a~r~l~rn~kuni~~eE~~;::d;~~~d ~~· t~~i~;

kontrolerów społecznych. - Wykazuje Io jasno, że czynnik społeczny nie s ra-:il zapału.
Ucie,tnicv akcji stwierd7.ają natomiast że zyskał wiel~ doś'''iadczenia, _ mało 7 d~rza -=;ię
dziś ni!'rlociągnięć które istniały niPwątpliwie
• początkowym okresie ak.-:ji.
Na 34.026 skontrolowanych sklepów,
rządzono 6.250 protok~łów kam •eh. Jt1.·ie
' nioski nasuwa_ nam ta cyfra?
A<cj_e pr7eprnwadza~e hyły n.ie~porlziew.ime, WJnTI eh spekula · 11 łapano więc nil gorą·
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Koncert dla wielowars ~ta .OWCÓYI
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RObOIR; Cy 1nzem. rnvwatneno
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zyskał własn~ ś ;.,,cę

~:eż~~:~~7o~v:~~~!~e~~i~~żd~ ~:.ac~~ad~a o~~~~

;-a wodę sądzimy, że nie macie racji. WynoKoncert dla wielo\,-ar~ztatowców w Te- I dykujących swe wystąpienia tym robotnikom. szą one przeważni<:! więcej niż 20-30 zł. Zaatrze W.P„ był '1. cha.raktery~tyczn~'. W a~To. Jest. szczegoł, ale Jakzez charakterys'.y- leży to od ilości wody, zużytej przez ci-Jy dom
mo1<rerze, W:')!twor:-()neJ na sali. wyczuwał Hę czny i w~zny. Jest on re:;il?~m dow~dem me- Komitety Domowe spelniają swa czynność ho
w pełni ten rzRdk1 <:zczN'Y ,kontAkt, ktÓry łą- odzowneJ potrzeby łaczno"Cl sztuki z m"lsa. norowa, więc nie można narzucać im dodatko
cz~·l widownię 1e scN1~. I. ten niewatpliwy podkreśleniem. zn<tczenh• istotnej misji teatru. ,.,,·ej pracy przy wypisywaniu pok\"itowa11 za
kontakt byt dowodem odwiecznej pra\ dy
Tę prawdę z pewnościa zrozumieli i robot wodę. Kontrola możliwa jest jednak bez tes1;tuki, któr::1. je<>' t V(lrem mas i, będąc w łącz 11ic;-.'. 7gromadzeni na koncercie i rzęsiście go: v•ystarcz~' ,sprawdzić na liście ile wynos!
1
no~ci z ni.mi., żyje ich ż:»ci~m. M>1m vrażenie. przez n.ich o. kl. eski,vani aktCiJ7V. Podohne im st.i ma zapłacona przez szystkich loka~orów
z~ to wła~nie WHiUli i sRmi ' }kona\•-cy, i prn:· ;ą 7.?rl'lzem realnym wyrazem tej slu- rBzem. W przyszłości sprav.-y te będa niellumni<> Zf'br1rna. publiczność O tym ~\dad-1 sznej troski, jaką otacz.a na~zP społeczeństwo watpliwie uproszczone, bo gdy wsz ·stkie doczyły najlepiej oklaski. i:pontanicznie rozle· tych. którzy wlasnym ,,ysi1kirm buduja le- ' my zosl·ana właczone do sieci \.Vodociągov•ej.
gające sie na 'ali. gd' p'ldah,· naz. \'iska przo-1 psza przyszłość KraJu i całego n"'ror1u.
i można będzie us+alir dla wszystkich !:lpłatt;
-lujacych robotników i imiona Aktorów. d 0 St. Pow.
i ryczałtową. ophcana wraz z komornym
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lłobotnicy

fabry'.{ państwow ~11 cieszą się
'\'ielkim przywilejem, jakim !óą ś •ietlice fabryczne.
Nie mieli dot chaas ~ ieUicy robotnirv
przemysłu d7iewiarsko • po1'tno~znicze90, pracujacy w za.kłada~h pryw<1tnyc-h. Rozumiał t~
bolączkę nailepiej Oddział Dziewiarski Zwi~z
ku 'Vłókniarzy, ktąrego s.,,czupły lokal nie
mógł pomieścić przychod1~cych tu po pracy
Ele nou Ro se •elt. żona zmarłego Pre?yrobotni:Ców na czyt nie lub pogawęd ·i.
den'3 S 'lnń' Zjednoo:onych, F. D R'lose•1<>lta,
Z ini-:jatywy Z· iązku w porozumieniu z j o~lo!:iła • ora-a1e artykuł. o~o~.sstu .iąc ' one·
pracoda"1cami udało •ię ·reszcie zorganizo- c1 "ko pnktykom tzw. l-amis11 dla ::i d-n;a
wać rJe.- 'Elą nie f'l'łko v. Lodzi. alo pierwHą dz ' ał lnośc: 1 anł!'am<>r~'kań";.;!ej .
w ogóle w Polsce świetlicę dla rolmtnik6w
Oto 1ak okr~śla P Roos~velt wolncsć sł0pn:em ·r.fn Pil •atnego.
a '· · Stana h ZJednoczonvch:
Poi-.· 5tała ona przy ulicy K1Jińs\iego 145 i
„Ludzie zamykają dziś ·drz.·"" z.a.."l::n zdecyUl!sści się w d·• óch estet\ i:znie urzarlzon ·c-h
s;;,acb z · goto 'a już s _eną- J Cl nna b1bliote- dują się \\·ypo' ·ied ieć ·z::zen!:' ~·q; m~·śli .
ka
Tn ożliwie oglądają „ię przez Mm1ę. gdy chcą
Słuszna inki tywa Z vrn;zku Robotruko v kTe śh c s ''ó.i ~u~.kt w1di"niA ·
Przem "!'lu Dne iusko - Pońnosmkz.e~„ spo~
Azeby d ...,w1e-. · ż 0 w cyto,·anv Il sł •va<h
k:; 5ię z serdecznym
prz r jęci„m r be>i "ó
nie ma przes~d y . dz 1e11nik postępowy „ \'aktorzy zapdmą z pewnością mila salę no •o· shmgtoo P st" :zamie cił na s ·ych ł~ma h
·orz neJ św' etlicy.
S.
zd1ęc1e fotog.rdflczne, na ktorym .'''1.dn.1e1e ao.:·
---rat podsłucho\\·y, znaleziony prze! rcv· r era
tegoż ::lzi„nn•ka p0d · la·" ą ·~- m~e1sk m. oRrku
asz g .on:"' U ·r 'te st· rannie prz.~w idy

f

Jaką

",demokr c ę"

'~' 'Z \'iązku i d~ho.dzemam~. pr;ep r-. ,.,rl r.nym1 przez osławioną kcm 1.s1ę Kongresu "
Hollywood pis~r.z amerykański Tr.ambo oświad
czyi .pnedstaw1C1elom prasy, ze atmo5fe·ę po·
litvczną w USA „wvpelmaja strach I t'!ore ie",

- .
·.
Żarle~1 przedstaw1c1~l Związku z~w dowego
mówił Trambo - me odwazy się -~~wa~.

Kto pi er •szy?
26 listopada. we \1spóhawodnkłwie tnlę-

„Mała

l

dzyfabryun.vm w pnemsśłe ba.wl'łnta•iym
•
.
•
·
pierwsze mlf'J!lce z2J~ły PZPB r
wYkonu·
jąc plan "' pnędza!nl śrec1ntop~zędnej w 1051
proc., w przędzelnl dp dkowej w 133,.J proc„
w tkalni w 114,6 proc. Dl'UJłe miejsce
i
skały PZPB w Ozorkowie, a tri;eete PZPR
Nr 16.

zna-1 a

nr;y-

.

I

ri;.

•-!„

się: St11nisł!Pv

Lf'$Łcz.yńska

!
!

Na mar"!nesie popisów naszei lekk ej Muzy

Czyz nie powiedział w s voim czasie A . b.1nr.czaisk1, Jeden z te-0retycznych two :,:flw dz1~ er-2ego teatru n<WE<:kiego, że ~lynr.y :H:trzyk rnałyr.h form .,Krzywt> Zwierciadło" bYI
jednym z naj' ięki;zych rzaczników nastrojów
mas rosyjskich?
Satyra, cięta parodia, humor, lekkość ogól·
na, ubarwiona raz łezką, raz śmie<:hem, dużo
mu1yki i ruchu - taka jest podstawa wie1:.;:iej
sztuki małych form. l właśnie pod f'\W~ t;
jest organicznie zrośnięta z tym, czego <.zuka
1v teatrze szeroka masa, ta masa, któn n ;e
jes.t jeszcze ostatecznie przygoto·wana :h s;rawienia wielkiego repertuaru wielkich teatrów.
Chodzi tylko o to, aby tea!T małych form
czerpał treść i istotę swoidl form wprost z 'ty·
cia, z nastrojów i pneżyć tych m s, które do
niego przychodzą.
Ostatnio na terenie robotniczej Łodzi posiadamy .dwa tego rodzaiju teatry: jeden - t.r,
„Syrena", a drugi ,nie.dawrno otwarty - „Osa".
Co do „Syreny" to należy stwierdzić, ii 1est
to raczej teatr nie tyle mał]"Ch form, C.J racze]
lekkiego r~ertuaru. Swiadczą o tym po7ycje
tej miary, c:o „Moja żona Penelopa", „ "tyści'',
„Colorado" i•t·p. Dałoby sj.ę wiele powie-0-.;eć
o 5<pOłecznej ce!01Wości podotmego repertuaru
Il'i tereni~ nawskro~ robotnkz('go miasta, zwl~sicza, o ile teatr w załoze.n1u swo im 1est własnie teatrem ma:łych form. Jednak, o.alety
E~wierdzić, i~ to, co robi „Syrena:·, .robi scenic~me dobrze 1 w miarę swoich sił u.przyMępn1e
sw0<je widowiska szero•k im masom w drodz 0
u<lzielania daleko idących ~niżek.
Teatrzyk „Osa''_ _na razie wystąpi~ ~ ie.dny~
programem. Sad7.1r na1<>7.V, ze w!as.ń•s „OAa

'.„ •

• tkalni ~-rótni r
(166,9 proc.)
i St. '\'\'alas (1S9.6 proc.), a w prz.ędulni
Maria Wltufa (163.9 proc.) i "'łady1fa·
wa Jorhim (152,'l' proc.).
w PZPB r 8 il'!zn;ic, yły su: w pr:i:ę·
·Ii,..lni' Anna Mafohrowska. (163 proc,)
i Helena. S+oienwerk (155 proc.), a w
tkalni: Kal' mierz. Bełdowski (6 krosien
- 191 proc.) i Helena Rejman (4 krosna
1
\
e wspńłrawodnktwie zespołowym - 1611 proc.).
pokonał majster Stili rz Z:gmunt (125,!i
W PZPB Nr 9 pierwsze miejsca zsproc.), Stolarza §tt>f n·1 (1 U,3 prac.).
jełs w p~·zędza.lnl Ja.nins Wężiak (170,8
W przędzalni cienkiej .-yr · zniły się: proc.), Stani!lawa Andrzejewska (l'lO
!lth"lłna Kam!~sJ-„, (14'1.5 proc.I, Mar- proc.) ł Znf!'l KulczM\sk\\ (167 proc.), a
la Der<>da8 (U7,3 proc„). Stdanła Ka· \V tkaJnl („;;;zóstki'') Józef Zakrzewski
mlfl~ka (l tU proc.) I 1'larla Blachow· (163 proc.), Celina ;\'Pzia.k (140 proc.),
' sb (14, .~ proc.).
Apolonia Leśniewicz (l-10 proc,) i Rew Pt!'1fltalni c>dp?dkowej l.lZ.Yskał .Je glna Kl.irczP,wsk;i. (123 prcc.).
r n~ W checki 193,3 proc.
W PZPB Nr 14 U'l.:~skała. prwclka Ht>
"
W PZFB Nr 2 ul!: ·:.k?ł" prza,dka Ge- lena Zawiślak (3 strony) 132.8 proc.
no'-vefa Cie lMka ( ł strony) 140,2 proc„
W PZPB w Pabianicach czoło ~e
a Prakseda BorowiSka (3 strony) 141,l mi„l:ica w tka'ni zdobyły; Zych Sabina.
próć.
!6 krost n - 168 proc.) a na .,czwórV\1 tk!ilni nr. „cz "órl l"<'h" płPrwsze karh" Helena S ·iątek (163,7 proc.), Kamie.l~ce li ;J Ja Zofia, Chruścik {142 11imiera Iikpińska (148,7 proc.) i Alojproc.l.
drugłt' Bronbfaw Ciuła (13'r,l 1 za Jur.~'llska (143.3 proc,).
w przęro{'.). Nll. „czwórk eh" w3•r6i.nlły eł„: nul i uzyskała Wanda Łapiński 154,i
Jren Kucharsk (1 ~1.5 proc.), Melania .. proc„ a Helena Siuta 143.8 proc.
Si. inśka (145,3 proc.) i Sabina M rei·
W PPB w Rudzie Pa.bianłcklej w
ni11k (Hi.2 proc.J.
prz;ędzał11i (trzy strony) odznaczyły się
W PZFB Nr 4 pierwsze miejsca na.1Konstancja WeJczak (175 proc.) i Hełeuton111t C'h „ó„emk:ich" LUI ·,kał;\'·: Eu- I na Piaseczna (171 proc.). W tkalni He·
genh · W11iczak (151,2 proc.) 1 Walen · 1iena Ziółlmws'{a P"Bcując na ośmiu kro
t;rna Laufer (15G,3 proc.). a n „czwór . snach uz,•3kał 14~.4 proc., a Zenobia
kach" Piotr Zborowski (155,2 1>rcc.) I 1Sa,„ic,{a 139,l p oc.
Kazimiera Żbik (152,3 proc.),
W PZPB w Zgierzu w przędzalni naj
W PZPB Nr ~ w przędzalni 1'~0 l"t' Z" rezultaty uzyskały: Maria Powrzrdon) czołowe miejsca zajęły: Stan.! nrarlzlńska (159.5 proc.), Helena WaS11:vdłowska (138,
proc.), Helena Goń- łęsińska (159 proc.) 1 Ma.da Kuzańska
czyk (138,2 proc.) I Ma ia Kacprzak (159 proc.).
( 86,6 prcc.). ''\' tkalni na „szóstkach"
W PZPB w Andrychowie w przę
uzyskał Stefan Dybali.' 160,2 proc„ a dzalnł uzysk. obsługująca. 9 8 wrzecion
Zofia Pietraszek 14T,5 proc. Natomiast Janin Kudłacik 136 proc. normy, a Ana ,.c1nvórkach" wyróżniły sic Marla. niela Bizon no proc.
Rajska. (152.3 proc.) i Bronisława OlejW tkalni („czwórki" - dwa krosna
nik (149,l proc.).
s:i:erokie i dwa wąskie) ni\ czoło wysu·
We współzawodnlctwiE> ze polowyn111el;v się: l'tlari!l Byr~ł•a (151,7 proc.) Eli;wypnedził Bogdaóskl
!136,2 proc.) bleta Pietraszek '141,9 proc.) i Anna No
Gnelaka 135,4 proc.).
•
I wak (144,8 proc.).

~

I

sztuka"
o wielkich zadaniach
.

Utartym, niestety, zdaniem, jedynie t lko \
teatry wielkiego repertuaru i
vielkich form
za.sługują na uwzględnienie, gdy iest mowa o
teatrze i kulturze tea.traJnej w ogóle. Pewien
s;nobil!:m myślo '' Y każt> starannie unikać w akresie dyskusji i wypowiedzi o znac:zemu teatru omówień tukich przej;iwów twórczości -sce·
nicznej, jak na przykład o-peretka lub małe formy rewiowe. Pomijając l!l·ies\'uszno.ść podobnego podejścia do spraw teatru ze względów
ilł'ŁYtityczno • za"·odowych,
gdyż właśnie w
istocie sw<>jej owe małe formy wymagają wielkiej sztuki scenicznej, należy podkreślić znaczenie tych form na odcinku społeczno-W)'·
chowawczej misji teatru w ogóle.
O ile mówimy o społecznym znaczeniu tea·
tru, jako czynnik<!, będącego jednocześnie
I nosi-:ielem nurtującyc.h w szerokich masach
nastrojów oraz ił1tencji, i wyrazicielem na zewnątrz tych nastrojów i życia mas t<> mu·
6imy ot.warcie powie.dz'eć, że wla.~nie tzw. małe formy sceniczne stanowią prawdziwą a,wa.ngardę tego,
co jest istotą znaczenia i misji
teatru: - syntezy życia i nastroju szero.k;ch
mas. Przypomnijmy sobie ludowe formy teatrów włoskich i francuskich. Zaznaczamy, że
właśnie z tych form czerpali natchni~n·e tacy
~istnowie wiel~_iego teau:u._ jak Szekspir i M~l1er. Przypomniimy równ1ez ludowość w pet·
nym znaczeniu tego słowa.., na wskroś i 'Hgt1·
nicmie '1.rośn i ętych z ludem teatrz~ó.w paryskich, gdzie W)"Sll}pował taki ulub1en1ec :n<1s,
jak Deburreau, A operetki Offenb5.<iha, ten
zwiastun rewolucvjnej burzy. która z.miotła tyranię .m Cesa.rstwa. A teatrzyki mały<:h fu:~,
'8linie1ace i:>rzed rewoluc1a w carskie] R':>S]l?

n~rzuc'ć ŚW ~!U

'r 1
spółzawndnlc„sróstf'k" pin "5:1'C mle.lsce zno •u
t•z:·skał · Jó:>:ef P~k7.ptski (183.~ proc.).
1 :.stepne 11'JP;ifi:a "(łflł.wl:
TI„k•·~ S~m n ka (l&fl PrQe,). BronłsJ:ow'ł Goh··
;::ov-skR (lll-i,ll proc.I, Helen!!. R •IJa ko wa
(161.S proc.) I Genow fi.O Korzeniowska
' 61.3 proc.). Na „cli• rórkach" uz3·skała
~ h·, alin!ł K li.siak !159,2 proc.), a Wł W"i}"\\'l!. Wo!niak 158 proc.
t

p I ,"·'
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Ufa Czes aW OSee
L.ltera
Bawiąca niedawno na go5cinn eh wystę-1 ;;;~~:~~~:1l)~~l~c:i~go aparatu do pahlt~kicg:i k"·
-

śei

rozmowy telefon;r:ne1 w ,p•awa-h ! dosłownie pisan am:,ryka1i.skJ - „rozmawiaj~
~wi .;tktn ·ych . Oba' •ia się bo viem, 7 e 1 1ędz;e' sw . bodnie tvlko w samochodach, znaj::lujących
o ir'durh iwa'l :'·
się w ruchu",
Ludzie, których pogtady '" czvmkoh„iek
Taka jest i::m~r rk3.ńska rzec::p1- i! tde, za·
roznią , się
z oprn;ą k·m's 'i dla b~dama tajana przez n"olenmków „doktry·ny Trum~dti łalnośd antyamerykańskiej - powiedział na ',
M

I

·

mono· ol

dzeme

„,

pach w Polsce Filharmonia Praska należy do
najpo\ •ażniejszych placó >ek muzycznych nie
tylko w Czechach, ale l w catf>j Europie.
F'lh
i t
st 1
·
lS\ł
1 kuarrnobn.a
6
łya ro baba
dza.1ozon a w . r.
u 1eg m
c o z11a 50 - 1ecie swei w ro
go istnienia. Pierwszym je.i założycielem i
dyrektorem był znakomity czeski kompozytor
Antoni Dworzak. Koncertowali w niej na
przestrzeni 50 lat istnienia najsławniejsi i
współcześni dyrygen~ l kompozytor~ tej mia
ry, co Głazunow. Gneg. p. Mascagm, E. Młyrua.rski, V. do Sabota, M. Molinari i wtelu innyeh . P ona dt o, wyst ępowa11. w Czesk'1e1. Filharmonii na~znakomitsi artyści-soliści. co dowodzi, że orkiestra Filharmonii w cz.asie 50
lat swego istnienia zdobyła sobie imię t
czenie zespołu którego poziom e.rtystyczn.·
jest uznawany na całym świecie.

chcą

I
I

I

jest bardzlej tbliżona do sztuki małych foTm , łych form w szczególności nai eży żyć w płasz·
o zasadach której mówiliśmv wyżej. Pcict ad re· tzyżnie swego nastawienia żyuem mas.a nie 0 .
sem właśnie „Osy" kierujemy nasze uwag;. der~1•anej ~rupki snobów, szul{ających rozryw'.d
Bo należyc i e zr.o zumiale małe formy ~-:en 1~z . "'
W srodow1sku robotnitr) m, jakim jest Łódź , ży.
1
\' Lndz1 robotmczei to powazna po1 y.~J3 na c e ~ c J t bl.fjne i cieka l>'e. s.ęg i lifm y chocłai
fr•mc.:e teatrainym naszego miasta. Zwłaszcza , ny po Od<"inek, tak bliski obecnie łódzkim ro·
•111 o<lcinku zhhżenia teatru do szerokl• ·n mas , ~• ·' n •L:im, jak wyścig pni:y ; akcja w •pólza111 odt·nku utorowarua drogi tym m>. som !lo woduictwa.
Czyż ten jeden odcinek, wzi~ty
w <:;;;;('}) teatrów wie1kiego repertuan
r.~ WMSZtill małyoh fo~m scenlczn·rch nie był·
' I jeszcze kilka słów na zako1iczenie: ahv ') y „l:n przez się dcw 1oem pożyte ·znc,l!ci )'JO·
być awangard~ spo.łeczmą,
a to jest wla;'Tl i<'
·'..nego te".tn1. ieao ud,. 'llu "' '.luduj.'icym si
~l)oleczną II11sJą kazdego tea·tru, a tea·lru m;i . n::„-i
-· o 0 wniń~w.
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Nr.

h'ZiazdaktywistówStr.Demokr.
woiewództwa

Wydział

Onieki Społeczne; nie zapomina o potrzebo ;ących pomocy

c h O I•n k I•

społeczna

reprezentujących Łódź

PAŃSTWOWE

ZAKŁADY

PRZEMYSŁU WEŁNIANEGO

Nr. 2

im. Norberta Barlickiego w

Łodzi,'

zatrudnią

natychmiast
przewiO.,:ianych umową
pujących

na

Drzewek

Zjazd zagaił i przewodniczył prezes Stronnictwa prof. dr V\T. Tomaszewi-:z.
·
Wstępny referat, poświc:cony tezom min.
min. Chajna i Lechowicza, wygłosił mgr. K.
Boniecki.
Poseł Marek Arczyński w swym referacie
podniósł znac1eni~ zjazdów rlziałaczy terenowych dla całokształtu pra-::y Stronnictwa i jego rozwoju.
Dyr. Z. Le&nicza:C zreferował bieżące techniczne sprawy rozwoju prac Stronnictwa w
terenie.
·
Po przerwie nastąpiła nader ożywiona dyskusia, w której zabierali głos ob. ob. Lasecki (Ozorków). prof. Hilarowicz, K. Mertyn, rad
ny Jaszczak, Sipowski (Rawa Maz.). Nowak

C h O I•n k I••I

I

świ~tecznych
~

nie zabraknie

Cena drzewka wynosić będzie w przybliżeniu
Czy choinek będzie dość?
Czy będą sprzedawane po cench dostęp- 210 zł. Spółdzielnia „Las" weszła już w poronych?
zumienie ze Związkami Zawodowymi, aby
dopomogły
one w zaopatrzeniu w drzewka
Spó?~~icl;;t~~{:~„~ Jt~~~m~r~:J~~~ll~mt~;i~o~~ świata prao.y oraz wezwała instytucje i Rady
na prawach wyłączności eksploatację i sprze- Zakładowe aby do 5 bm. dokonały potrzebnych zamówień. v\T ten sposób uniknie się zedaż drzi;wek świątecznych.
.
. ..
.
szlorocznych kłopotów, które sprowadziły się
A oto czego dow1edz1ehsmy się.
do tego, że choinek zabrakło, a spekulanci
Choinki w tym roh.u .Jiie ibędą sprowadzane z żądali za 1 drzewko powyżej tysią-::a zł.
terenów naszego województwa, którego st11n
W akcji interwencyjnej spółdzielnia prawa; zalesienia przedstawia się tak katastrofalnie, dzić będ~ie również sprzedaż detali<:iną, która
1 że nie może być mowy 0 pokry:iu zapotrzebo- odbywać się będzie
na placu własnym, ul.
wań miasta. Choinki przywędrują wa9onowo 11 Maja 82. Zamówień dokonywać można telez lasów karpackich, gdzie większe ilości świer- fonicznie w biurze Narutowicza 55, tel. 188-13,
I ków i jodeł wycina się bez szkody dla lasu. również do dnia 5 bm.

warunkach

zbiorową nastę

fachow~ów:

l. TECHNIKA-ELEKTRYKA ze znajomością kreśleń instalacyjr.vch i maszynowych,
2. ELEKTROMONTEROW,
2. SLUSARZY MECHANJKOW.
Zgłoszenia osobiste w godzinach od 8 15-tej w Wydziale Personalnym Łódź,
ul. Żeromskiego 108.
t 1716

.

nie obesłany zjazd aktywistów Stronnictwa
Demokratycznego z terenu całego WO)ewództwa łódzkiego. Na zjazd przybyło około 200
delegatów
i wszystkie
ośrodki prowincjonalne.

~ lygodnie dzieli! nas tylko od Swią~. któ-, nych co miesiąc, 0 wartości mniej więcej I paczek i zasiłku pieniężnego, otrzymają dor~ Jednyc.Q napawają troską czy dby $więta 500 zł każda Prócz tego w listopadzie w ra-1 datkowe racje żywnościowe pod postacią pa·
1i zas· nękają pytaniem, za "co mach akcji interwencyjnej rozdiielone zostało czek świątecznych, zawierających tłuszcz, marsię u d a d z.Cl.· mnyc
Je urządztc.
904 tonny węgla bezpłatnie, od poniedziałku molacli:, mąkę. Dzieci niezależnie od prowadzo
O tych ostatnich pomyślał Wydział .Opieki zaś I hm. za-::zęło się rozdawnictwo ziemnia- nej w szkołach akcji pomocy otrzymają doSµołeczneJ przy Zarządzie Miejskim i to po- ków.
dalkowy pr~ział słodyczy.
mvślal z taką troskli'wością, ŻP nie będzie w
O świętach pomyślano poza wyżej wymieJak więc widzimy Boże Narodzenie w tym
tym roku w naszym mieście rodzmy, któn nie nionymi normalnymi przydziałami osobno. roku zapowiada się nawet dla najuboższej częmiałaby w tym roku zapewnionych najbar- Wszyscy podopieczni, próc1 -::omiesięcznych ści ludności naszego miasta pomyślnie.
~ z icj potrzebnych produktów do przygolowaii
'
·
swiątecznych.
Opieka
posietda 4 tys. rodzin pod
opiecznych. otrzymujących stałą zapomogę pie
niężną, której górna granica wynosi 2 tys. zł.
na rodzinę . Poza nią prowadzona jest pomoc
żv\v nos ~iowa pod postacią paczek, dostarcza-

łódzkiego

Pio~k;~~~~~j ~~ub: ~~:Zf k~~~~~z~~ęq~a~:zry li~~

,

• Iy
4 I YSIQCe ro Zin otrzyma d o d alk owe przyd Zia
M(er ski

33/

(Dąbrowa),

Wa-::ławski

{Łęczyca),

Zduńczyk,

Roman Grabowski (Zw. Prac. Miejskich Łódź),
Słodkowski (Łowicz) i 'in.
Zakończono z,iazd uchwalen.iem szeregu wnio
sków, opracowanych przez specjalną komisję
wnioskową, a w skład której wchodzili prof.
dr St. E. Rappaport, ławni~ Wróblewski, dyr,
Ochab i red. Jan Wojtyński.
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1-7 n. ia_
Łódź, Łom- F. BŁACHOWIAK 1 S-ka Sp. z. o. o. Ło'dź,
HURTOWO DETALICZNA Sprzedaż Manuiak- Piotrkowska 8, tel. 272-51
· WŁADYSŁAW
2 f 2 Skl J.1AN.KOWSKI,
B
p
k
k 161
tury i Galanterii W. Donajko, Lóctź , ul. \-\lięc- BAZARAMERYKANSKIHurtowa sprzedaż zynsk! O 2 ·
ep
iuro, iotr ows ·a
' Piotrkowska 11 tel. 117-32. Hurtowa sprzedaż
3 3
kowskieg o 8.
1-15 materiałów włókienniczych-galant. Konfekcji, tel. t.„ - ~- _
l- 3 l art. kold'hialnych i spożyw':zych.
-HANDL.
- · - - -PRZEl\lYSŁ.
- - -- ---- --·
- - męskiej, damskie] i chłopięcei·, Łódź, Plac MEBLE komplety i sztuki pojedyńcze,
wyrób FABRYKA CUKROW 1• Czekolady ,,DELICJA"
SPOŁKA WŁOKIENNIN
I JAN
Wolnoś-:; 10, tel. 159-17. Członkowie Zw. Zaw. własny. Zakład Stolarski
TECK
, jr. Łódź, Żeromskiego 31 tel. '8.5-27. Radom zaCZA " TK A N I N A"
spółka z ogr. odp. 10 01
"k'
Ł
'
d'
Gd
·
k
4?
115
0
10 zniz J.
1-31
Łódź , Piotrkowska 48, tel. 145-94.
1-15
z,
ans a ~.
_ _ _ -_ E.:łaacwym udzielamy rabatu przy W!:'leśniei- - - - - - - · -- - ------ HURTOWA I DETALICZNA sprzedaż manu- WYTWORNIA I SPRZEDA.Z MEBLI Józef szym zamawianiu,
1-31
Si PKROZENF•DAEKZCJIM, ANUFAKTURY, GALANTERII faktury, L. POMARANSKA CZ. ŁUKASIAK Janaczek, Łódź, Gdańska 38 wejście z ul. W"TWO-RNIA CUKROW ,,KORONA" Ło'dź,
M
-tinkow~ki i S-l1a, Łódź Ł · ·
·
1 31
'
PiotrAowska 46 . ·
odz, Plac Woln_o_ści 11 rel. 108-94.
1-31 Więckowskiego.
Zawadzka 15 .
1_7
1_1
-----DOM MODY Józef Kobusiewicz, poleca ; ubiory ZAKŁAD STOLARSKO - MEBLOWY K. Lipiń- WYTWÓRNIA WAFLI
GAlAN'l'ERIAiKONFEK<;JA „POWISLANKA" Męskie, Chłopięce i Damskie n·alta, Łódź, ski, Łódź, Jaracza 18, poleca najtaniej wszel" ALEKSANDER MACIASZCZYK. Łódź ul. Piotr.
wykonuje z własnych i powierzonych materia- Piotrkowska 157 , tel. 255.3 2.
1 15
1. ..,? 1 k'ie '·""roby
1
łów. T. Mazur, Łódź, ni. Narutowicza Nr 40 _
_
_
kowska 92, tel. 173-62 poleca opłatki choinko•
•
telefon 260-58
1-7 A. SZYDŁOWSKI i S-ka Hurtowa Sprzed.il: ZAKŁAD STOLARSKI Stanisław Maciaszek, we k-0lorowe i wafle różnych formatów.
1-31
ŁODZK.\ -SPOŁKA - WŁOKIENNICZA- Sp. ~o~ Manufaktury i Galanterii
Łódź, r>iotrkow- Łódź, Śródmiejska 32.
1-15
ska 89, tel. 159-63.
1 15 l
Łódź, ul. Piotrkowska Nr 67, tel 108-82, 1-15
ZAKŁAD WYROBOW KOSZYKARSKICH. Sta--------------'
· "' T--;--W-ł--k-.--. KONFEKCJA MĘSKA
MANUFAKTURA nisław Nowak, Łódź, ul. Nawrot 4 poleca me- ARTYKUŁY FRYZJERSKIE i· l•e-•.1.1mery'1no-KoWYROB I -SPRZ-ED·A
''
owarow
o ienni- Eugeniusz Figiel i Ska, Łódź, Piotrkowska 38,
·
czych „TEXTA", Lódź 111. Piotrkowska Nr 44 Let. 260 _40
ble i galanterię koszykową. Specjalnosć: Kosze sn.etyczne JOZEF POl'f~AWSKJ, Łódź, 111.
_
1 31 dla fabryk,
telefon 134-11
1-7 _____
l-l5 Sienkiewicza 63 tel. 152 02.
1-15
HURTOWNIA PONCZOSZNICZ0--GALANTE- GALANTERIA Towai)' Włókiennicze JERZY
LABRATORIUM CHEMICZNO-KOSMETYCZNE
RYJNA, J. CENTURY i S-ka Łódź, ul Piotr- GAŁĄZKA, Łódź___Piotr~owska· 142, tel. 162-83
_ _ _W_Y_R_O_B_Y_P_A_P_IE••
„c 0 R D EL „
kow&ka 46, le! 176-08
1-31 ZYLETKI, smoczki, gruszki gumowe, dr-obna efc; J. WIŚNIEWSKI i S-ka, Łódź, Pi;:itrkowska 44 . właściciel Piotr Andrzejewski, Lódź, ulica
HURT DET.\L W 'b 1. S -d-·~ik „ lanteria Z. JUNGOWSKI, Nowomiejska 3. Ce- Sprzedaż pap. art. intro„ i łykowych.
. 1_15 Nowomiejska Nr. 3 tel. 204-81 poleca: Kremy
·
·
yro
prze a-z
on e CJI nv hurtowe
'l.16
__
_-pastę do zębów, pudry. pomadki do warg, róźe,
damskiej, r1ęskiej i dzi"':'innej „UBIOR" L. j •
•
BIBUŁKĘ PAPIEROSOWĄ „P OD KO W A" perfumy, wody kwiatowe it.p. artykuiy wła·
ZawadzJ,,i i S-kil, Łó.dż
ni. Piotrkowska 5 · 1
· · B'b
z bocianem po l eca w ytworma
1 u ł e k·, Ł'd'
o z, snej produkcji.- Uwaga: Pierwszą tranzakcję
wei'ściP z bramv,.
1-31
p·10 t r k ows k a 40"·
1-31 zawieram za okazaniem potwierdzenia zgło·
_______ ·-- _ ____
__ __ -·- - - ·
Hurtownia Wlókier.nic2a JOZEF MACIASZEK PRACOWNIA KOŁDER I BIELIZNY Zofia SK_Ł_A_D_M_A
_T
-ERIAŁOW PISM-I-EN_N
_ vC_H_J_ó-ze_f_a. szenia o koncesję.
1-31
i S-ka Łócl.l. , Piotrkowska Ni 9l t<•i. 200-60.
Łukaszewicz, .wykonuje szybko, solidnie i ta· Nowak, Łódź, Główna 9. Sprzedaż ozdób -::hoin1 15
-------- · - - --- nio Łódź, Nawrot 6, tel. 107-41.
1-15 kowych.
.
1-15
T_A_P_l_C_E_R_s,_1_w_o___
HURTOWNIA WŁOKIENNICZA „M OD NE PRACOWNIA -K0ŁD-ER I WYKWINTNEJ WYTWORNIA PUDEŁEK -T-EK
-T-UROWYCH
SPOŁDZIELNIA PRAC ~APICERSKICH „WY·
T ~-A-~!._
Łódź, Piotrkowska 91
1-31 BIELIZNY wykonuje szybko solidnie, ceny Łódź, Piotrkowska 135 w podwórzu, tel. 116-98. GODA", Łódź, Zawadzka 18.
1-15
SPOŁKA DLA HANDLU Tow. Wl!ikienniczymi przystępne
F. KUNICKAi Warszawa, Plac
i Galanterią M. Plewik i S-ka Łódź, \Vięc:Cow- Zbawiciela 8
1-15
SKÓRZAllA
KUŚNIERSTWO
skiego Nr 1.
1·15 SPRZEDAŻ -MANUFAKTURY Kołder i D~dat- - - - - - - - - · - - - - - - - - - SPRZEDAŻ- MANUFAKTURY- l -KONFEKCJi ków Krawie:kich Wielki wybór kołder i ada- GALANTERIA PODROZNJCZA, Stanisław Tęgi, PRACOWNIA KUśNIER<;KA wykonuje wszel·
1-31 kie roboty w zakresjil kuśnier~lwa, Łódź, Ja·
F. Łukomski, Łódź, Więckowskiu.„•o Nr 1. 1-7 maszków kołdrowyLh, J O ZEF NOWAK. Ł.ódź, Ł o.d.z, p·10 t r k'Ows k·o. 3·:J, te1. 183 -31. ,
~
racza 12.
i-31
8
·
~,..
.
k'
.
d
:.
,
b
Jaracza
1-15
TOREBKI
DAMSKIE
i
Wali.t.ki
ZYGMUNT
.
.
PALTA Dams k ie 1 ,,..ęs 1e w · u„ym NY orze,, - . - ----- ·- Konfekcja, Galan.teria i Manulaktura „ANNA", PRACOWNIA KOŁDER I BIELIZNY Janina KARON, Łódż Piotrkowska 115, tel. 173-50
i
Łódi:, Piotrkowska 126
1-31 Kapa.Iska. Łódź, Zawadzka 11.
· 1-15
•--.----------·---~-- -- - - -- - - -- ·I___,________
K A PEl USZ E
FACHOWA NAPRAWA
Radioodbiorników
SPRZEDAZ KONFEKCJI
GALANTERII
Sprzedaż lamp radiowych I. Fiszield, Łódź,
damskie},_ męskiej i dl,iecin~ej K.RZESZEWSKI-.i
WYTWORNIA Beretów t Wyrobów Kapelusz- Sródmiej5ka 4 tel. 256-65.
1-31
LATUSZKIEWICZ 1 S-,;a, Łodz, Piotrkowska 144
·
h BERET POLSKI" I z ·
· J s
- ---- - - - - ------ - - - - - - - - - - WYROB TRYKOTU I BIELIZNY TRYKOTOWEJ ruczyc „" • .
' · a1ąc 1 '· en- K. BORKOWSKI i T. SCHMIDT. Sprzedaż
WYROB KONFEKC.Jl B. Finger 1 S-ka, Łódź Ludwik Raziewicz 1 S-ka, Łód.l, Próchnika 5, clerowski_'.___Łod7',__:il._Piotrkows~a 56 teł. 122 -84 żyrandbli, lamp i innych artykulów elektroZawadzka 26.
t-7 tel. 131-74
1-31 PRACOWNIA KAPELUSZY damskich Celina li technicznych. Łódż, Piotrkowska 125 tel. 214-56
WYTWORNJA KONFEKCJI Sp•i.edaż Mam:- WYROB I SPRZEDAŻ Bielizny Damskiej, TRAFALSKA, Łódi, Nawrot 6
l- 3 . NOWOOTWARTY WARSZTAT b~d~, na·
faktury H. ZDZIEBŁOWSKI i s.i.a, Lódź. ul. Męskie i Dziecinnej Łódź, .Jaracza _10, wejście
prawy, ła-Oowania Akumulatorów przyjmuje
5
~róchnik~ 16a_'.___~1~2-70
1-1 z bramy.
1-15
wszelkie roboty w tym zakresie. Łódź, Próch-··--- ----1 ---- - - - - nika Nr. 13 (Zawadzka).
1-7
HURT - DETAL Galanteria 1 tekstylia, Jau w
YKW NTNĄ BIELIZNĘ Męską, uszyjesz SKŁAD INSTRUMENTOW Mm:ycrnych „ME- - - -- 7
44
Och~2_i .S-ka, Łódź, Piotrkowsk'd
l- sobie tyl).rn w f-mie Łódzka Wytwórnia Bielizny LOOIOFON" L. Stepniewski, Łór;·l. Pio!J kow-1 .PRECISIOUS-RADIO Łódź. Sif'nk«>wicza 2. ReHURTOWA i DETALICZNA SPRZEDAŻ GA-jCZ. BOGUCKI i S-ka, Łódź, Piotrkowska 6. skn 155
1-15 mont radioodbiorników i budowa nowych na
LANTERU i MANUFAKTURY, S. Goldberg i Zakład przyimuje tylko z powierzon ych ma„
. ,.
.
;--- --zamówienie Wzmacniacze Szybko - tanio i R. Blibaum, Łódź Ltł Dr S Więckowskie-! teriałów. Specjalność koszule sportowe. .1-31, .. 0DEON • Wiehu wyhor p1yt gramoh:nu- fachowo.
1-31
1-7 1
wych oraz instrumentów muzycznych JAN
-- WYROBOW
!
WYROBY
DEMBIN'SKI.
Piotrkowska - 160 tel. l 40·fi 3
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Mu z y K A .

Łódz,

LALKI - OZDOBY CHOIHKOWf

II
I

CZYCH,
i S-ka,
MA
W
go 10, te
• ·
_____
HURTOWNIA - WŁOKlENNICZO - GA~.ANTE- Galanterii i Wyrobów .Zaki>pi ań~k!ch. Hurt- LICHTARZVKT CHOJNKOWl2, i.;oiirl1wki clo
RYJNA' „M l N E R W A", Łódź ul Więc- Dsk~atal TADEUSZ SITEK 1 S-kil, Łodz . Piotrk o_w - Śl.viecideiek T. UM.IĘCKI I S-ka, Lóclź Pró:h1 31
117 ·
- ni _-a
k 16
kowskieg_ o 7. tel 184-29.
1-31
_.
. _
-·-· _ _ ___
1-_'3 l
_
_
HURTO\VNfAMANUFAKTURY 1- GALAN:
j KLINIKA LALEK, s. POWIERSKA '~oclź, S1enkiewicza 50
1-15
TERII Stanisław Sawicki i S-ka. Łódż. ul. Gdan
1 15
·
ska 31 a
MEBLE Tanio oddają Zakladv Stolarskie PACIORKI ~rPRACOWNlA KWIATOW SŻTU
HURTOWNIA--GALANTERY.JNO . TEKSTYL- Spółdzielnia „B UD O W A", Łóctż Piotrkow- CZNYCH „AlEKSANDRA
WOELFLE", wł.
NA, E. Hybsz, J. Janicki i ~Kil, Łód7., Piotr- ska 154 w podwórzu , tel. 202-d4, 209-16. Wyko- Aleksandra Ziel"'<\rowa ŁóM„ Piotrkowska
kawska 9, tel. 129-29.
LIS 11ui,e również wszelkie roboLy budowlan~. 1-31 118 I oietre>1-15
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ARTYKUŁY

PAWŁOWSKI. Skład

I

E. RENGEl I S.
Arty.
kułów Technicznych, Łódź. Piot:·kowska 150
tel. 100-84.
1-31
---HURTOWA
od . I DETALICZNA Sprzeda_ż artyku~_
.
1ow
w onągowych, piecowych i naczyn
,,żELART", t.ódź Narutowicza 22 tel. 135-82
STANISŁAW MAKOWSKI i S-ka. sprzedaż
wyrobów żelaznych, narzędzi i arf gospodarstwa domowego. Łódź, Piotr!: 'Wska 109, tel.
208-fi3. PrzedstawiciG1lsŁwo "'~Q firmy Hess w
Lublin.ie.
1.Jł
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~~!ek~~~i~~n~ 19~~iisza Czekamy
Komenda MQ 16-62.
Miejskie Pogotowie Ratunl<owe
Pożarna 21-77
Informacja Pocztowa - 12· 1r

podróźy

Inform. kolej. i biuro
12-95.

~el.

Ps~row

na

O upowszechnieniu

Telefony
ł Straż

,,Nie ulega najmniejszej wątpliwoże gdyby ten stan rzeczy miał
trwać nadal, ![dyby dysproporcj:t między tempem · rozwoju przemysłu, a
tempem rolnictwa nie łagodziła się, a
zaostrzala, gdyby pozostaw:inie w tyle rolnictwa w stosunku do tempa roz
woju przemys!u miał) się pog·ięhiać
to rezultaty tego mu-iałyby być bar·
d.zo ujemne dla cal1Jścj naszej gospodarki". (z przemó\\·i~ia tow. H. Minca na plenum Zarządu Głównego
ZSCh.
Jednym z naj\\'ażnieiszych zadań ja·
kie wysuwają się na czoło naszej dzia·
lalności gospodarczej jest usprawnienie
techniki rolnk:zej i podniesienie ilośdowe
i jakościo\\'e produkcji rolnej. Jest to za
danie jakie mini~ter przemysłu - t<l\\-.
Hilary Minc postawił prz~d z,viąrkiem
Samopomocy Ch!op13kiej na ostatnim
Plenum Zarządu Głównego.
Za<lanie to stoi przede wszystkim
przed masarni członków wiejskich Polskiej Partii Rob-otniczej, prze<l aktywem
rolnym,
ści,

„Orbis"

Dyżury aptek
Od dnia 30 listopada do dnia 7 grudnia
br. dyżuruje apteka mgr. Sumińskiego,
l:lJac Kiliriskiego 4.

. Teatr Miejski
We wtorek dnia 2 grudnia o godzinie
19, 15 „Domek trzech dz•iewcząt" operet
ka w trzech a.kta<:h. Pr1.edstawienie dla
wojska.

Kina

· l(ino ;,Stylowy" \YyŚ\Yi€tla film produkcji radzieckiej pt. „My z Kronsztadtu" i kronikę.
"Bałtyk" film produkcji francuskiej
pt. „Baryłeczka".
l(ino „Wolność" wyświetla film pt.
,,Wesoły sublokator" produkcji amery·
k'ański€j,

o

z

Str. f
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Były Już pe\\ ne

\\"Spnłzawodniczenla

skich. s~ przodujące Q"min~. je~t p0\\·ne
współza \\"<'<lni::two w praca.eh mel br acyjnych o 1 az lik\\"idac ji odłoqów. Stosunko\\·o lah,·o m(lżna zorganizować
\\. półza "{'<lnich·-0 prac~ w majątkach .
pańs(w0,vy ~ h. lecz ni·::' \Yolnn nam za·
pomnieć, że p:1d$tawą na<zeg() rolni<>
twa są drobne indy\\·idua!ne go~p<>dar·
stwa chłopskie, które powinny podjąć
powszechny v;ysilek '''Spólza"'<ldnicze·
nia w podniesieniu wl;isn go dobrobytu
i dobrobvtu \\·la·nego pańsb\'a - Pol·
ski Ludo ~'ej .
Jdeli "·S<póha'.\ o<lnictwo rolnicze ma
stać się po\Yszeclme, mu5i wy.iść od dolu, od samych gospodarzy, Tylko \Ytedy
umkniemy wszelkich strat. wynikających
z przest.arzalego sposobu gospo•daro"·a·
nia, jeżeH ogół naszych rolników mu~-aży je i zacznie z nimi wakzyć.
Trudno jest porównywać wlniclwo z
prz-emysłem, loecz cza.::em poró"·nania
narzucają się same. \V górnkb,·ie, masowe i twórcze \ -półzawodnichro ro.z·

Zarząd

Mie]·ki Wydział Aprowizacji
powołując się na pismo Urzę
du Wojewódzkiego Wyd1iaJ AprowizacJi, z dnia 18-go listopada br. kornuni·
kuje, że na mocy Zarządzenia Minisi.er·
stwa Apro\\'izacji, z dnia 4-go Ji·lopada
br. zaopatrzenie kartkowe wszystkich
dzieci do lat 12, uprawnionych do kart
zaopatrzenia zostaje oń 1-go ~tycznia
1948 r. zró'>'nane. Dzieci te będą ollzy
ffi)'\\'ać rnopatrzenie \Yg. norm kategorii IR. z dodatkiem D 3. D, 7, wzgiędnie
D 12. D~ieci do lat 12, osób otrzymujących karty zao0patrzenia III ka·
będą
zatem
otrzymywać
tegorii
w miejsce d-otychczaso\\ ego zaopatrzenia wg norm kat. IIR. z dodatkiem D,

w Kaliszu

Podziękowanie
Zarząd Oddziału RTPD składa ntniej·
szym serdeczne podziękowanie Zarządo
wi KGła Polskiej Partii Robotniczej przy
0zemka za z,fożone 2 tysiące złotyoh
oraz Samorządowi Szkolnemu Gimna·
zjum Semestralnego za złożone 500 zł.
na akcję opiekuńczą RTPD.

Komunikat
W dnlu 4 bm. o godzinie 17,30 w grria
chu Ratu.sza - sala pos:iedzeń - odbę·
dzie się posieazenie Miejskiej Rady Narodówej miasta Kalisza.
Prezydium.

~Ił Ogłoszenia

drobne

Il=-

Na podstawie rozporządzenia Prezydenta R. P. z dnia 3, XTT. 1927 roku (Dz:
Ustaw R. P. Nr 110) ostrzegamy wszystkie zakłady, jadłodajnie i restauracje
przed kupnem zwierzyny łownej tj.
sarn, dzików, zająców, bażantów itp. od
osób nieuprawnionych do spm~daży.
z,vierzynę łowną

można nabywać

spółdzielni „Jedność

w

Lowiecka" w Kaliszu ul. Roli-Żymierskiego 37 i od człon
ków Polskiego Związku Viwieckiego,
którzy posr-adają leg~tymacje zwRązko·
we i pozostawią dokładny adres na wystawionym rachunku za sprzedaż zwie·
rzyny. Zwierzyna kupi0na bez rachunku
oędzie rekwirowana, a kupujący narazi
\ię na orzykre konsekwencje.
Rada Powiatowa
Polskiego Związku Łowieckiego
Łowczy Powiatowy
(-) W. Sikorski .
.Wydawca; Mtojski 1
1) .- 018328

Powiatowy

E N I E

cy przynoszą ' ·Jększe d ,•thody. i pań·
stwu l sobie Za.::zęli wt~d y me tylko
szybciej praco\\' aĆ, ale przede ''·szystkim realiZ<lKać wlas e J)Offiysly, ud<Jsk"O
nalające µrndukcję

Trzeba bowiem zdać sobie dokładnie
sprawe z tego, ie ~spółzav•odnktwo
pracy, · a co za tym kizie zwięks.zenie
produkcji połega nie na szybkim macha·
niu kipatą, ~zy \\·idlami, lecz n h ór·
czym wysiłku ludzkiego mó:tgu.
Nikt z nas nie " · ątpi, źe nasza wieś
Je6 t do takiego W) , iłku rdclna. Swiad·
czą 0 tym nie tylko zastępy '\:elkkh u.
czonych i artystów, którzv w prze<:i4gu
"·ielu pDkoień z niej ~ ·yszlL lecz i osia~
nięcia ostatniej dobv, osiągllięda fl.o!skt
Ludo"·ej, która przede wszystkim na synach ,,.• i .jest opart .
Wieś I1asza nie może pozostać w tyle
za naszym przemysłem . Chłop ni<e pracu
je mniej niż P"Órnik Pr cu,le łko mniej
sprawnie. mntej nowo<:i śnł • Górnik
może d·okładnie ·:>.·yHczyć C() zrobił d8.rie
go dnia i ile zr bił , Chl p do t-ej pory

rzadko kie<l) Uczył Gd. by lic ) pr~d
\' jna. mógłb ' policz ć zal«l i\ie s"-oj
krnwdy, S\\Oje za,,· 1edz1on~ nadzi~je,
rnopatrzenie \\·g. norm kat, IR. z ·do- IRD12. Od tycznia 1948 r. dzieciom do niepotrzebne \\ ysilki Natomia.st lłctąc
datkiem D dla odpo ·iedniej grupy v;'e· lat 12, w miejsce osobn:·ch ka!t kat IR dzisiaj zdobędzie oc l'ę \ ·Ja.sne.f pracy
ku. Natomia t dzieci do lat 12 otrzy- \\·zględnie IIR i osobnych kart dodatko- i ocenę pracy sąsiadów, Rozejrzy się
mujące dotychczas karty I kat. z dodat wych D będą wydawane wyiącznie j,ed- czy .1 go wysiłki nie idą na marne i czy
kiem D otrzyrn .'"-' a'ć będą za patrzenie nolite kari\' no\nch '·zorow IRD3, nie można ich obrócić na lepszy pozyc
IRD7 i IRDl2. Do(chczasowe kat. I. R. iek dla państ\ a I dla siebie.
wg-, norm J.iat. IR. z dodatkiem O.
W związku z powyższy!TI od tYcrnia i Il R przeznaczone a od I I. 1948 r. ·y
Przez linenie ł ()C nianie własne1 pra
1948 r. ulegaj~ zmiirnie również \\ zory łącznie dla uprawnionych członków ro· cy rozumie si~ prowadzenie dokładnej
kart zaopatrzenia dla rlzieci do lat 12, a d-zin ~· wieku pow •ż .i 12 I t.
1-'(lnkretn j rachunkowości roln j, Ci~ka
Za kartv IRD7 i TRD12 będą pob'era· we rzeczy pisze na ten temat nauko 'Y
mianowicie osobne dotychczas kart) rlodatkowe D3, D7 i Dl2, zostają złączone ne opłaty· tak ja.k za dotychczasowe instytut ,w Pula,\:acb:.. ,\Vydział , Ekooo·
1
\V jedną całość kart kat IR. No ·e
zo- karty „O" tj. {Xl 3 1ł.
miki 'Drobnych GospO<lat-st '" W).1biera
Zarząd
MieJski
w
Kaliszu
ry jednolitych kart dla dzieci do lat 12
do rachunkowości gospodarstwa typow:,
Wydztał Aprowłzaoji1 .„
znacza się symbolami IRD3, IRD7
przeciętne, gd~-ż takie najlepiej przedste.
\Yiają poł()żooie ogółu drcbnych gospodarstw \\' kraju. Ot6ż po paru lat eh
prowadzenia rachunków, a czasem już
po roku, gospodarstwo przedtem uzn ne
za t po ve przestaje być tyl)oWe, jeDziś 2 grudnia br. zebrania kół PPR: nie 16 Lektorem koła jest tow. Walczak
go
wyniki wsk zują, że wzniosło sit na
1. Koło PPR fabryki „Orkan" w Pi· J„ kierownik personalny zakładów „Bfo ,,·yższy poliom".
s.korzewie o godzinie 15. Lektorem koła larnia".
OznaGa to, że prz~z pro\\·adzenie r!·
2. Koło PPR Szpital Garnizonowy o
jest tow. OJ~jnik Marian, kierownik Wy
chunk<iwości
rolnej dochodzi się do pod
godzinie 11 rano
Lektorem koła j~t
działiu Kwat~runkowego.
tow. Michalski Wiktor, dyrektor naczel- niesienia wydajności w ro}ni<:hvie i do
2. Koło PPR spółdzielni „W jedności ny PZS Nr 8.
obniżenia kosztó\\· produkcji. I jedno I
- siła" przy ul. Żymierskiego o godzi·
driugioe
j,est niezbędne zarówno państwu,
3. Koło .PPR pracowników kinowych
n'ie 17. Lektorem koła jest tów. Szym · o godzinie 10 rano. Lektorem koła je&t jak chłopom. Pa1'istwu dla oJągnięci~
czak Ignacy - pracownik kina „Stylo- tow. Skrzypczyński Stani ław.
samowystarczalności go~p.odarczej, chło
wy".
µom
dla osiągnięda dobro1bytu i pełnej
• * *
kons.umcji.
Rolnik stając do wsp6łzawo·
W środę dnia 3 bm. o godzinie 18 od* br. odtię<lą się będzie
W środę dnia 3 grudnia
się posi€dzenie Komitetu Miejskie dnictwa pracy będzie w ten sposób pra·
zebrania kół PPR:
go PPR. Przybyde ob-0wiązko~e i punk cował od razu nad ulepszeniem swego
warsztatu pracy, bę.dzle wydajniej pro·
1. Kolo PPR „Ultramaryna" o gódzi· tualne.
dukował, lepiej iarabiał, co btdrle dla
niego największą nagrodą i najsprawie·
~
dliwiej wymierzoną. Masowe prowadzet::!!f/I
nie rachunkowości rolnej, codzienne za·
~ 30 l' t
d b
oois ku OM Ig0 W stosunku 3:2 (2: I) • Bramki dla KS stanawiani'
e się nad pótzynaniam~, \~e
W dmu
IS opa a r. na
własnvm crospodar·h\·le przyczynie s~ę
TUR na zakończenie sezonu piłkarskie- Dziewiarskiego zdobyli Weszka, Sobań- m że ·d ~ b'·'eg "' tepu , ró'n'dw·
go odbyło się spotkanie towarzyskie pił- ski i Gnorowicz. Bramki dla „Spo~em" Lidzie °n,~Ją ~z .~ 1 pc•s , ż "'ul ps~en·~e
ki nożnej między KS Dziewiarski ~ KS zdobył Stachura II Gra na ogół cteka- \\ ynalazki. "'prz· ~ky zt~kar~ ~:rzęlzia p:a~
„Spe.Iem" I. Spotkanie powyższe zakoń wa.
1cv . Wielehz tych ulepszeń można będzie
czyło się zwycięstwem KS Dziewiarskie
---·1upow:zec nić na cary kraj, a wynalazcę
--- -godnie nagrodzić. Największą na•g"róuą
Ł
będzi~ jednak wła ne, dochodowe, dob·
rze zonranirnwane gosporlarstwo.
Zawiadamiamy wszystkich c.zlonków dzielni a z odpow. udział. Oddział Kujaw
Ten obowiąz k społeczny, który nie
Polskiego Związku Lowk~ckiego oraz s.ki w Kaliszu - ul. Marszałh Roli-·Zytylko
nie .:tanie się obciążeniem, al€ prty
Szanowną Klientelę, że nasza centrala mierskiego 37.
„Jedność Łowiecka" w Warszawie - by
W nowej naS?ej plac6wce nabv\\· ać niesie -chłopom szybkie bezpóśrednie ko
~aspokoić P?tr.zeby łowied'."a ~.aliskiego można: brot1 myśliwską, amunicję,· przy rzyści, spoczywa przede wszystkim na
I przyczy~IC ~lę ~O. n~rma· l.1zaCJl sfosun- oory i akcesoria' łowieckie, zbv\VAĆ i na naszych towarzyszach, na wiejskich ko
ko\\: w tej ~2'1edzm1~ iączme ze ~polecz· bywać zwierzynę łowną, kórv futerko- łach partyjnych, na Ich rzetelnym podej·
no-1deowym1 coelam1 PZŁ w k1erunk·u
. .
, . ·.
ściu do pracy, na Ich umysłowym wysił
ugruntowania racjonalnego !Qwiectwa we 1 uzy.wa?y sprzęt mysltw~kt .
ku. Towarzysze, czeka.my na Pstrow·
- tBj poważnej gałęzi gospodarstwa na
Ze społ<lztelczym pozdr<lw1emem
rodowego - otworzvła oddział pod naz
,,Jedność Łowiecka" skich od pługa!
v;ą „JEDNOSC ŁOWIECl(A" Spół- 1
W. Sikorski.
Zofia Przęczek.

a,

.._

~

le

~amorzutne próby winęło się "·tedy. gd~· gór~ky zr?zumie
w pra.cach wiej· li , że przy l€pszym zorganiw \Yarnu pra·
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Kom?iet PPR w Kaliszu. Redakcja i Admlnistraofo Kalisz, Al. Marsz Stalina 17, tel. 10-26. Tel.
Sekretariat: 10-13.
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11·10. Godztn y przvięć: Re "'c:lrtor Na~. 18-1!
Zakł. Graf. Sp. Wyd. "Pra&aq f.ódź. Zwirltł l

CENY OGLOSZEN: w tekście (strona - 4 npałty) od I mrn do 100 mm zł. 145 m 1 mm, ad UH
2.DO mm zł. 170, PQWJŻej 201 fl!ID zł. 210. Za tekstem (strona - 8 siąmt) od I cio 100 mm
zł. 5fr za 1 mm. 00 !Ol - 200 mm d. 65. powt że j 200 mm zł. !!9.- Nekr~ (akoaa - 4 sqial tJ) ad I mm do 50 mm. zł. 30 1Ał I mm. od 51 -:- I~ m!" zł: 40, od I I :--- 150 mm tł. 60, powy•
tej 150 mm zł. 85. Ogłoszenia drot:>ne (~ t elo wo) ~bi•:e i pcMC. ~ool.lłl zł. li>„ handlowe ~· 25, .zeuł>J zł. 20 1GSWk. pracr. d. 10.
me~ele 1 ~ wszystkie ogłoueni8 o 30 pr6e..
drożej. Zas t rz . :': ~n . e miejsca w tek,cle o _100 proc. cY.nzeJ. Ogioszenaa. ~y~. bil~ ~ kortro:n~. a IM_ !?TOI:- _dtoie. _Og~osz~nta wym~~e ~~ód irolroy:h ~ 50 tam pria •
szpaltę 0 50 proc. :JroŻC''. ponad 50 mm t 2-szpa ltowe o lai< proc droze1. Raoatów w zadoeJ forltlłe sę nie udzae1a. Nie przypnu.ie stę odpewtedii.al005Ct :aa
łlWllltOOWJ druk ogio&
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o mistrz Polski!
Jedenas iu
•• Grodu

2Qesplortu

W notatce, zamieszoczonej w N-rn:g 329 nasze go pisma pt. „Rejestracja drugiego kuponu
na mleko", wim10 być, że „od dnia 1 g.rudni a
'ł ·1 \'. ;--;e będzi e ml e ko św i eże w 'l ok i 7 lilr.",
~ n ie I litr., ja•k zamieszczono omy1łkowo.
ZGŁASZAJCIE MIESZKANIA DLA
STUDENTOW
vl/iększa
część
młodzieży
akademickiej
znajduje
się
obecnie
w
nader
cięż
ldej sutuacji mieszkan iowej. Wieli.1 studentów
nie posiada dachu nad głową. V..' n:viązkn z
lym Bratnia Pomoc stud. U . Ł. zwraca się z
g orącym apelem do społeczeństwa o zgłaszanie wolnych miPszka1i lub pokoi do Sekcji
'1ieszkaniowej BP Jaracza 7, t piętro w go dzina":"h ranny ch, telefon 268-66.
Jednocześnie zawiadamia sic~, zainteresowa
,,; cli, że Sekcja Pośrednictwa Pracy dysponu je
1·ic;:..szą ilością wykwalifikowany,.h karepetyHÓW, ze wszvstkich przedmiotów.
Godziny zgłoszeń i adres jak wyżej.
,

chłopców z

0

I

Ponularyzac1
"a ' prawa
P

Komisja Popularyzacji Prawa przy Sądzie
Okręgowym w Łodzi, rozpo-:zyna z dniem 15
grudnia 1947 roku (poniedziałek) o godz. 19-ej
Kurs dla Popularyzatorów Prawa r zakresu
r óżnych działów prawa:
Kurs prowadzony będzie w sali Sądu Okrę
gowego w Łodzi (plac D ąbrowski eg o Nr 5)
w formię dwugodzinnych wykładów, odb)rwających się raz na tydrień w
godzinach wie.
czornych.
Kurs jest do stępny dla wszystkich słu 
chaczów absolwen tów · uczel ni prawn iczych,
społecznych , p olitycznych i ekonomiczn ych.
Kms jest b ezpł a tny.
Osoby pragnące wziąć udział w Kursie, ze chcą zapisywać się do dnia 14-go grudnia 1947
roku w gmachu S ądu Okręg o wego w Łodzi
(Plac Dąbrowskiego 5), w pokoju Biblioteki
Nr 127 pierwsze piętro w godzinach: od 10-ei
do 13-ej u ob. Borzęckiego.

Przemysława••

Zaswzv tny t}'tul p i łka~s1k i 2go mistr7a Po L;k :
jest to zav:odnik hardz r, amhitny, r·1 •oz po· 1
DANIELAK - REKORDZISTA
po 18 la la<:h przy,pa·dł po ra7. drugi pozn a ńskiej mimo jego 33 lait znawcy wró z ą mu jes7.rze
Prawy pomocnik, Piotr Danielak, je:H ., za·
Warci e. Droga do tego zaszczytu wi o dła przez długą karierę.
wo du urzędni·kiem w firm ie, wyraibiahc t? 1 sly!ll·
trudny do p r7elJrn i ęcia las eliminac ji i ro ·iy rvWEISS
ne b..m;tki „Ma ggi" . Tak jak Grońs'K1 je,;t or
wek ,które rozpo cz ęły 1Się już w czrsną w :osną.
Pra wy obrońca, Tadeusz Weiss , j~'llt z Ził- 'N'.{.howaon k iem „"'-'arty".
W el imi nacjach do Klasy Państwo1wej warci "!- wad u urzędniki em . Sweqo cz.a5u prze·b y wał
W rn1)rezen:tacji Pols:ki Danielak grni czte
rze ponieśli dow it> porażki: z Ga,rbami ą 1::3 ;... we Francji , gdz ie cz·lery ra?v grał w re.p;·nen- ry razy. Danielak ma -już 34 Jata, a r,Jz<>gr-a
Tęczą 1:2. Na•jwy:żt.;ze zaś zwycięstwo os i ągnę - tacji Związ:ków Zawodowych.
nvc.1 meczy 400.
li z Lublinianką 11:1.
Do Wart y Wc:<; s w st ąoil w 1945 roku ; liSMÓLSKI
KRYSTKO\VIAK - , SZTACHETKA"
czy 25 la:.
Lewoskrzydłowy, Bolesław Smóls·,ti, iest J
lÓo w chw.i!i obecnei repr ezentuje zi~lw1e
KAŻMTERCZAK
zawodu urzędnikiem. I 01n również :1a,e:",r di:
barwv ·warty? A więc zacznijm y od hramkaLewy pomo.::: nik, Stimisław Każmierczak, w~ rhowanków ,;Warty". "'-' rep 1 ezeadcj Pol
rza. świątynię poman ia kńw 7am iast popul.i.r- jest z zawodu techniki l!m drogov.'p-wodn ym. ,K, grał dwukrotnie, a w reprezentac; · zw.a·
nego me-gdyś Fo.nlowicza bro•ni obecn ie FeU's zatrudni on ym w Spo 0łecznym Przeds.iębiorstw· p k ·w Zawodowych sze,;ć razy.
Krystko1~:ak. Jest on z zawodu tok;;iTZeom i za- Budowlanym . W re.prezentacji P0<lski grai ;uż
)?;1ólski liczy 25 lat.
trudnioon y jesit w zak n<lach HCP. W ba"Wac h dwuk;rotnie, a w repreze'l11tacji Zwiąvkó•N ZaWaorty wa od 1945 ro-ku, ma 22 lata.
wodowvch ~ pięć razy.
SKRZYPEK
w naj,trudniejszyah nawe·t sytuacjach !).()etw Wa.rcie grał już o.d 1936 r. KażmfarczaT(
Lewy lącznilk, Maria.n Sk1zypniak, z zawodu
b.ramkowy<Jh cechuje-go olimpijs.kJ s.poikój. któ- liczy lat 33.
_
je-st również urzędnikiem . Prncuje on w niery . wyprowadza z równowagi kibiców prcec. ' wGRONSKI - „SZTOPER" .
zbyt sympa tyczmej instytucji, a mian'Jw:cie ...
negq obozu.
środkowy pomocnik, K -;; :mierz Groński. lJbezo 1eczalni Spolecz-nej .
DUSIK - „GUZ!OŁ"
jes-t z zawodu technikiem miernJczy.m, zal.rudW „Warc.ię" gra od 1946 rok·u, ale w druLewy obrońca, Michał Dusik·, jest "' za w'ldt: nionym w Zarządzie Mie jskim Poz.na,fiia. Je~t żynie ligowej dopiero w tym sezonie. Lat W.
kupcem. Do Wa·rty wstąpił również 1v 1945 1 on wychowankieom „Warty". Liczy la•t 26.
ro·\ 1, W reprezentacji Po.Iski grał już ;zes•:ioPrz~z kolegów z b~ iska
ochrzczony zosiia~
CZAPCZYK
0
k :·otnie.
pr:-ezw1sk1em „Sztoper .
Srodkowy rraipastni·k, Hen.ryk Czaipczyk. jes
studentem i S']Jrawuje funkcje kapitan,i druh
0

I
I

0

Dzlsi a i o qodz. -,9

Kont erencja kierowników sekcji

piłki

.

rączne 1

-.y .

· W „Warcie" gra od 1946 roiku .

Lat 24.

GENDERA
zebranych z ostatnimi zarządz eniami PZPR, do P1awy łączin.ik, Bo•lesJaw Gende·ra, jec;t z ?.:l!_tyczącymi zmian w po,s tanowie•niach Związku . 1'.'0du urzędnikiem. Wychowanek "'"'arty'.
d:dsiaj, dnia 2 grnd•nia br.,
W
Koillferen-cja odbędzie się w lokalu ŁOZPR n·preientacji Polski grał dwukrotnie.
ni k ów : k.a:pita•nów drużyn piłki ręczn~j cila
omówienia i ujednositajnienia spraw porządko przy ul. Piotrkowskiej 67, punktucrln'e ·O godz.
Jakiś czas przebywał we Franci; , '.)Jz:P w
wy ch, jak wycho.cl7.enie drużyn na hois;(o, 19-tej. Obecność wymienionych jest obowiąz r€pezenlacji Związków Zawodowych wystą
wz·nosz~nie okrzyków,
zachowanie się drutyn kowa pod rygorem wy-ciągnięcia nastepst st3- pt> wał ośmiokrołin.ie. Lat 29.
podcz.as za•wodów, jak również dla za1poznan1a tutowych .
BENIAMINEK - GIERAK
Prawosk!IZydłowy, Dyonizy Gierak,
iest r
zawodu mechanikiem samochodowvm Je~: o!l
J>eniam inkiem mistrza Polski. gdyż li:zy nled,·:e 19 lat.
Pomimo mlrd .- Jo wieok11 Gierak jest już d-o·
bry!jl piłkarzem
roku je • duże nadzieje ua
Łódzki

Związek

Piłki

Ręcznej zwołuje na
k-0onferencję kierow-

\Vicen1istrz ł ,odzi „Tęcza" pok onała CKS 12 :4

BRAW,0 , CZUJNE PA TROLE M. O • .
Dn ia 1 grudnia w n ocy w Biurze Transpor
towym przy ul. Kopcińskiego 33 usiłowan·o dokonać kradzieży towaru. Prze~hodząca patrol
M. O. przeszkodziła złodziejom. płosząc ich.
Skonstatowano, że złodzieje zdążyli już wykuć
otwór, którym rnie!I zamiar przetransportować skradzione przedmioty.

rrzyszło·ść.

I ON ... TRENER VOGEL
Trenerem „Warty" jest po.pulamy pitka;z
węgiernki, Karol Vogel. dawny gracz U1pesli
,
W~gier trenowal „Wartę" o.ci 1938 roku do
, wybuchu wojny, a obec.nie trenuje Warc:cirz v
[ ~~;-~~.erwca t'°'go rok.u. Niedłucro więc, ale de

ZDERZENIE
Przy zbiegu ulic Zgierskiej i Podrzeczne j
tramwaj nr 11, jadący od Placu Wolności rlo
Bałuckiego Rynku, prowadzony przei Henry:.Ca j
Jankowskiego Przędzalri1ana •q , uderzył w kon
ny wóz, załadowany węglem, którego wożnicq
był Zygmunt Ra~z7ński, Kochanowskiego 16a.
Zderzenie nastąpiło w momencie gdy Raczyński wymijał dwie slojącę na ulicy dorożki.
Ofiar. w ludziac;h na szczęście, nie było.
ZJEDNOCZENIE PR ZEMYSŁU
MASZYN ELEKTRYC ZNYCH
. Fabryka M 3 Ł ód ź,
Kopernika 56 58
zatrudni:
INŻYN IER OW EI:.EKTRYKOW
1 ME CHANIKOW
TECHNIKOW-KO NSTRUKTOROW
SPAWACZ Y,
TOKARZY
I KOTLA RZ Y
Warunki do omówienia. Dla su · ,vysokokwalifikowanych · przydziielamy służbowe
mieszkania . (2 pokoje z kuch n ią z wygodami).
Zgłoszenia przyjmuje Wydz. Pe rspnal:ly .
Fabryki.

wWarszawie organizacJa zaw iodła
Przed D1ecze1n z o p n

W'

~odzi

§nicz ąDI Lód ż- Pr a ą a

spodziewa m y sie IepszeJ

duż!li sctli YMCA odbędzie się mecz
zapaśniczy pomiędzy rnprezen·tacją Łodzi a re prezen t-acją Czechosłowacji, która w .niedz i el~

Julro w

1,,•u.f' ambasador Czechoslowacji w Warszawi e

ciężył

-- p. Hejret.
Przed za w odami g o ści i zawodników powitał prezes PZA Chotomski, po czym nasi. ą
piła tradycyjna w v miana upomill!ków .
Organizacja zawodów była jednak b. słaba .
Spodziewamy stę, że w Łodzi wy1padnie ona
o wiele lepiej.

z Lundak iem. Zv.·y
na punkty -lepszy technicznie zaworln' ~

czechosłowacki.

!ł .

LUDZIE BEZ SKRZYDEŁ
W rolach

CENTRA LA ZBYTU
l.\IIASZYN R OL NICZYCH
Trau gutta 9 Ili p.

' .

zatrudni
wy kw? ll fik ow a nego

I

~GQW EGO
Ksl &t
na ł-Jerow nicze stanowisko
Warun k i do omów ienia.

głó wnych :

J. P ETROVICKA.
G. NE ZWAL,
E- LINKERS.

.

spodziankę swą ladną walką

pokonal<i reprezentację Pol;;ki w v\/ar zawie
\lv wadze średlliej po żywej i za ci ~ t 0 j wal5:3. Czechosłowacy wystąpią w Łodzi jako re- ce Golaś fP) odniósł zwycię$tWo ne punkty
nad S,plitkiem . Była to jedna z najłn.rln i 2jszych
prezontaocja Pragi.
• Wy•niki meczu warszawskiego · przeds'awia- walk s.potkania.
W wadze półciężkiej Ksiąikiewk~ · (P) po'ją się następująco:
łożył w 17-ej mil!l.ucie „tylnym p_asem z ;parteW wadzf! mnszej Rokita (P) wygrał w . 15-ej
ru" · Hampl. Reprezentant Czechosłowacji oikaminucie z Zemanem przez ziarna.nie mostka.
zał się jednym z na.jleps~,Ych zawodników z
Polak byt. pne.z cały czas . wa-liki stroną ataik·ud,rużypy gości i zademo!llstro~at
Qardzo dużą
jącą.
kl asę w wailce.
W wadze koguciej Marcok (P) w y grał na
W wadze ciężkiej Gli:;i.:;ki tfl) uległ już w
punkty 7. P.rimar em.
2-iej minuj:ie 125-kilowe.rnu Rozicce , który go
W wadze piórkowej Stóżek (P) przegrał nie położył na łopatki przez „złamanie mostka" .
znacznie n a punk•ty z V asadk ą. - Decy:z.ja sę ·
Vll ringu sędziowali na z.mianę: Bialoch (C)
dziów s-pobkała się z bur:zliwym przyjęciem na i kapita,n zwią21kowy PZA - Ziólkows•ki. Na
widowni.
punkty sędziowali: W-0jta (CSR) i Szub a ński
W wadze lekkiej Sw1ątosławski (P) po ży (P9lsk<1).
wej walce uległ .na pllil11k1ty Brdeko·w i, wyróż
Zaintere$owa1n.ie zawodami by.J:o. ba1rdzo
nia.jącemu się do•b rą techniką i dużym reper- wielkie. Wśród :widzów byli obecni m. in. dy OGŁ OSZE_N IE
t ua rem chwytów.
re1-tor PUWF - ~nż. Kuchar oraz przedsta.wiW wadze p ółśrednie·j Gryf (P) sprawił nie - ciel PKO!. - dyr. Askanais. Na mecz przybył
Zarząd Miejski w Łodzi - · wydział Podatkowy - przypomin a wszystkim zaintere sowanym, ż e w myś l art. · 1 u st. 1 i 2 1 dek retu z
dnia 16. 5. 1946 ro::Cu o zob o wi ąz ani ach pada tK ino „POLONIA" P iotrkowska 67
kowych (Dz. U, R. P. nr 27, P.oz. 113) osoby'
odp owiedzialne za prnwadzeme p rz ed s i ęb i o rstw
państwowych i p od' zarzą dem pań stwowym od
Po cz. godz. 17· ta.
DZIS P REMIERA!
powiadają całym swym majątkiem za do datek za zwłokę od za l egłości podatk-0wych pań 
Pierwszy Film PrQd.ukcji Czeskie:i w Polsce!
stwowych i sarnorządowy:h .
Wobec tego zwraca się uwagę wymienionych osób na obowiązek płacen ia poda tk ów sa
morzrtdo-..vych w przepi:;anych term.inach.
Łódź, dnia 1 grudnia 1947 roku.
ZAR ZĄD MIEJSKI W L O DZI

Łódź,

r

Reżyser :

F, CAP

Produkcja:

Państwowej
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Kupczak zdyskwaliftkowany
na pół roku
Jak donosi „Przegląd Sportowy''. jeden z naj<i! p!;zych naszych kolarzy kirótkodystansowych
na tor?-e, Józef Kupczaik (Kraków) został przez
swój okręg z.dys 1 ~walifikowany na pół roku za
obrazę działalności KOZK
w udzielonym ;:.-:;
przez siebie wywiadzie prasowym.

Gości e

zaw·edlj..•

A.Z. s. (Łódź) i H. K.S.

wurvwala

Czwórmecz k-0szyikó wk:i i siatków1ki ipom1ę
dzy drużynami Pom orza: Zjedno czonych z Byd·
go.szczy i AZS z T-0ruonia, otraz AZS i HKS z Ło
dzi . zako1'1C7.ył się zwycięstwem AZS (Łódź) w
siatj<ówce i HKS w ko>Szykówce. Goście zaprezentowa1li mierny poziom i przegrali wszystkie S'Potkania. Wynik.i techniczne wygląd a ją
następująco :

SIATKÓWKA: HKS - AZS (Toruń) 2:0
AZS (Łódż) - "Zjednoczeni (Bydgoszcz) 2:0 ;
finał: AZS (Łódź) HKS 2:1.
KOSZYKÓWKA: HKS - Toru1i 34:30, AZ~
(Łódź) - Zjednoczeni. (Bydgoszcz) 20 :13: frnal ·
I-IKS - AZS (Łódź) w19rał HKS 33:19.
·Publicznośoi około 500 osób.

Ił' Aną l ii

W;ytw6rni
F ilmowej w Pradze.
Ekpsloatacja~ Film Polski.

Wzrasta zapotrzebowanie
na „asówu

p iłkarsk ich

Głośna ostatnio była sprawa kupn-a La1wlr

Bilety bezpłatne i passe-partout ważne od piątku 5. XII.

czy' AJ cIE

"' Glos, Ro Bo JNIcz Y''

środkowego

na, najle.pszeg-0
napastnika Ang! i.
przez III-ligowy klUJb piłkairski Noit ti·ng Coun ·
ty. Obecnie te.n sam kllub, mzporządz,ający du-

propo.nował
ostatnio drużynie Wołve:rhamplon
·1 ---------------------~~------------~---- ży~
su~mi~niędzyMz~~graa~u-

Zgłoszenia
do Wydziału P erso n alnego w....godzinach
9-14.
11790 _.
,,.,,,.,......,,
...,......____________________

Wainders kUJpno jej naj[epszego napastnitka Westcotla, za kotóreg-0 go•tów jes t zaipła:cić każ•
tlą

cen ~

