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alka w·e Fr ncji t wa
Schuman chce przedłużyć strclik i rozbić . jedność robotników.
Lud francuski nie ulegnie . aż . do oslalecznego zwycie.slwa
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ki.PA,RYZ (PAP) - wemug;
PARYŻ (PAP)
We fraincus.kim ipa,Jnie · pozoof.ają w rękach strajrkują· Centralny Komitet Strajkowy wzywa pochodzących z kół GGT, czynniki tz'·:
dzienniku urzędowym, ukaza-ł się tekst cych.
wszystkich strajkujących we Francji do dowe ~ra~mą pr~edłużyć stra~, .. I!~~ustawy antywootnkziej,
uchwalonej
"'
potwierdzenia swego zdecydowanego na .fo, ze brak srodkow egzystencJi ~
ostatnio przez obie izby pariamentu.
PARYŻ (IPAP)
Po wysłuchaniu stanowiska, pogłębienia solidarności i robotników zmusi ich do p'odjęc1! _PNi'o~
Usfawa jie>St ważna d<l 29 lutego 1948 sprawozdania sekr . CGT Lebruo z pr1e- udoskonalenia organizacji walki, wywo Wbrew dyrektywom CGT. ;Jednakie ~™
roku.
.
prowadz.onych rozmów z ministrem pra łanej przez rząd.
dęty opór wielkiej masy ' strajkującej, ~
PARYZ (PAP) - Syiuac1·a na oddn- ·cy - Centralny Komitet Stra1"kowy o,pu
·
zwłasz.c.za górników, pra_cównik'óW: ele~
Wezwanie komitetu stra1"knwe•o
t rowni 1 port owyc h oraz ma,r ynarzy,
· , •J:
ku straj k(J wym nie uległa w ię 1 ;.t: zym blikował komunikat, stwi>erdzający, że
fi
K~ ,
zmiaruom.
nie
osiągnięto
dotąd
porozumienia
w
za
Komitet
wzywa
również
ludnoś
ć
do
rzy
opoWiadaJą
się'
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w
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Zycie gospo,far.cze w kraju uległo Siil- sadniczych kwestiach.
zamanifestowania solidarnośd ze straj- strajkiem na całym terytorium Fra"ricjłł
nemu zah a mowaniu. Szczególnie do- ! Opór rządu wobec przyjęcfa ja&1ego kującymi drogą udzielania im matei:ia1- stawia rząd w trudnej sytuacji,
i
tkliwie odczuwa się brak węgla, co mo- I : uczciwie sformułowanego t~kstu o za· nej pomocy. Komunikat występuje zdeNa~eiy podkreslilc bowiehl. 'i e nłewiel
że podągn ąć za sobą w pierwszym rię-; gwarantowaniu siły nabywczej płac sta cydowanie przeciwko wszelkim próbom kie zapasy węgła są już praWie na wy•
dz.ioe un ierucho mi eJilie elektrowni. Ce~· j nr:-wr do~ód _ni;dopuszc~alnej i~tencji ~mierza_jącym do . rozbi7ia bl~ku. straj~u c~erpaniu, !l nienormalne warunki, w ja.i
trale elektryczne w G:omines i Bedequm i wywoła~1a Wsrod . pracUJ~cych. Jesz~zC: Jących 1. wzyv.:~ do umcestw.1ema prob ~tch pracują ~entralne elekt!ownie, gro.i
są. ? iieczyn_n:. Rz ąd. sk•,erował do. ty~ 1· w1ęks!eJ nędzy na. skutek c1ągłeJ zWyzk1 zdrady tnteresow m.as praCUJą~ych. W zą ~ypadkam1 i zafrzymameni każdej
m 1e 1sco 'wosc 1Atrnnsporty
arnerykansktie·
utrzymania.
UJnkach
zakonczeniu
komunikat
wyraza
wiarę
I ch~1h
dostawy
tw ·11· J.ad
akz' dost„ kosztow
wwww
w w w wW
_ tych
_ _war
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Sojusz d -w~giersko
-• jugoSłowiański
•
I
•
B d
•

townosc1'ą.
.
. .
I
Polityka rządowa wobre strajkują· .
PO
ZOS
~_rOCZYSCl8 W ·
::ych zar ys9_wu}e ~,j.ę co~az _wy-raźniej. r· Bl1D~PESZ1 (Ob~ł. wł.).-: W dni1ti mocy.. .
. •
Rząd rozwija akqe pop1era;pta elemen- wczora1szym n.astąptfo tuta1 "Uroczyste
Głowne klauzule paktu przew1du1ą
tów łamistrajkowych oraz wywiera.ni11 podipisan!e węgiersko . · jugośłowfańskie natychmiastową wzajemną pomoc ' na
nacisk111 na strajkuj ących pm~z użycie go paktu o przyjaźni i wzajemnej pd- wypadek zaatakowania jednego z tych
Wojska i policji. Zwraca u"':a·gę zw!ę·

_p isany

kszający się pwcootowo udział Wojsk
kolonialnych oraz legii cudzoziemskiej
w przeprowadzanych opera'c jach, jak

a_

Rok owan·1· a w Jog., akar I a
. .

.

.U

Gp8SZCl8

państw _przez Niemcy Jub Jaliiekołwietf
inne panstwo.
W paJmie podkreslono, że oba pań•
stwa będa wypełniały swe zobowiązania·
wynikające z. karty ONZ.

!Podpisy n.a traktadie złożyli prem1e11
Diooyes i marsza.lek T:Ho
·

·

·

~~:efy ~~c:;:~yjn~~d~a ~%~c!~~h~u~~j~· Premier Sjarirfudin wzywa Indonezyjczyków do oporu Skazanie sekretarki
Hitlera
5
0

1

BERLIN (Ob 1. wł.) 1Kr·y styna
Schroeder "'.o.kreta.
r .ka H1'trera· ·"''„1 (). stat•
"'"'
ni·c·h lat w·o1"ny zos.iała
zal?,1-..UVll.1
„,,..,,.~a :.:i_
rzę"'~
indonezyjski~j Amil Sjahrirfuddin w towa- odbył się z racji przybycia przedstawicieli, rzą
·~
uiu
Przygotowania do nowych
rzystwie kilku miniStróvf. Sjahrirfuddin r ma du indonezyjskiego, Sjahrirfuddin wygłosił du głównych zhrodndarzy wojennycll f
.Nowe transporty wojskowe i policyj-· odbyć rozmowy z przedstawicielami holender.:. przemówienie, oświadczając, iż Holendrom nie skaizana ... na tr.zy Iata obozu pracYj
"ne z·apowiadają przygotowania do no- sknni. Nie bacząc na terror, stosowany pr;!:eZ ' uda się pokonać narodu Indonezji.
oraiZ konfskatę majątku.
wej fali represji ze strony rządu. Policia
wspierana przez samochody pancerne
usiłowała rozpędzić 2-tysięczny pochód
manifestantów w Fresnes-sur-Escaut.
Szereg mainif<:>.stantów zostało pobitych,
idą
giełdziarzy
wśród
nieb wiceprzeWodniczący Rady
BERLIN
PAP.
Wyniki
polityki
gospoda;r-1
przed~tawiicieli
niemieckich, którzy z początku swe .ni:ew.d-0wolenie z powodu 6ytua.cji gosp-0~
Republiki. Po użyciu gazów łzawiących.
samochody policyjne Wjechaly w tłum. czej Anglosasów w połącz-0nych 6trefach za- wjerzyli w jej. powodzenie: Premier kraju . P?ł· ~arcre1 . w strefach połą~onych, oświadczył
chQdnich wywołały ostrą krytykę szeregu nocna Nadren.Ja - Westfalia AmOil d, wyra.za1iąc 1z podział gospodarczy Niemiec jest spr:recz.ny
Pomimo tak brutalnej akcji, uczestnicy
ze zdrowym rozsądkiem. Podolbne 111uty brzimią
pochQdu zebrali się na wiecu w sali Raw :vvstąpieniach mmi'S'tra zaopa1raenia t-eigo
dy Miejskiej.
_
.k;aiu Lubke, który wyra.ził pogląd, :iri: wydoby•
cie węgla w Zagłębiu Ruhry może znmiejszy4
W Ma,rs)iilii ostatniie dwa dni upłynęły
się w najbliższym czasie.
w spokoju. PoJi.cja zaniiechała beukute
RZYM (PAP) - 7 grudnia roz:poczę konstytucyjniego ornz die1J,egaci part}"PrMa donoo;.i, iż ;pr.z·e·dsiębfo~twa memiiecc:znych ataków na gazownie. W mi.eśde
st ac ;:>inu ją iz1n'acme ·sll>ły WIO js.kclwe, ły się w Rzymie obrady pierws1ego zantów Austriij, Cz·echoołowacji, Holan- kle w strefach polączQ!llych ni·e o<trzymują mee.o
wśród nich strzelcy marokańscy, oraz kong-resu uczestników włoskiego ruchu dH, JLl!Q'osłaWii i Węgier, którzy u.czestni będnych im dilości węgla, którymi dyisponuJą
~
eksporterzy zagranicz>ni. Prz-emysłiowcy niemieic
oddziały spadochronowe.
opo-ru. W poniedziałek ulicami Rzymu czą w kongresie.
cy z ob urzeniem :podkreślają, że Anglosasi wyWbrew oficjalnym vhdomośdom. przesze<l! olbrzymi pochód, w którym
IPochó<l udał się przed grób ni<eznane- płacają im tylko znikomą część należności z(I
dworz.ec w Vafonce znajduje się w rę· wzięło udział ponad 50 tysięcy byłych go żołni e rz a, gdzi,e złożono wieńce, a towary e~sl?ortowane zagr~icę. J~dnocze~iia
ka.eh strajkuj ących. 40 tysięcy osób wzię partyzantów z całych Włoch Partyzan· nast ępni1e d>0 portu sain Pa()fo, gdzie wy- pr_zedstawiCJ·e~e angl-Osasc:y i~ortuią do. N:u;i•
• •
• ·
d t
.· · „
',
l mrnc zachodmch towary, z ktorych Judnosć m13
Io udział w uroczystym pogrzebie meta c1• na}e.zeh
do ?chotniczy.ch bryg~ , g oswno prz.~?w1ema na cziesc po
ma żadnego pożytku. Wartość tych towarów.
Jowoa Chaleat, zabitego przez policję. wolnoscrowych, ktore walczyły przeciw glych partyza.ntow.
ma być zapłacona pvzez naród niemiecki.
Na znak żałoby praoowniicy departa- ko hitlerowcom i faszystom w Wojnie ·
.
mentu nie przyst ąpili do pracy.
W zagłęb'u węglowym Nord i Pas OĄ
Calais sytuacja nie. uległa zm i ani~ . Ko-

I' · " st I przerzucan „ miej'
. ·
s ko 1 po •cJa
s~ . a ee "
• •
sca na m1e1sce.

MOSKWA (PAP). AgencJ·a TASS donosi. '.· władze holenderskie,

ludność

miasta entuzJ·a-

że do Jogjakarta przybył premier republiki ! stycznie Witała premiera. Na wiecu, który
1

represn

Nadrenia
koloni.ą Anglosasów
Sute zarobki
do kas
- zam!ast na reparacle wojenne
Kongres partyzantów·
włoskich
I
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wreszcie przed sądem

P_.o_r_o_z-um-ie_n_i_e_p_o_l_s_ko---ju_e_o_s_ło_w_i_a_ń-sk_i_e AL:::~~~~~i:;;!~0ń:~!:,~~!!~~:~~re:~:
w sprawie planowania gospodarczego
BELGRAD. (PAP). W dniu 6 bm. podpisane
r;ostało polsko-jugosłowiańskie porozumienie
w sprawie koordynacji prac w zakresie planowania gospodarczego i statystyki.
Delegacja Polska, która omawiała z przedltawicielami jugosłowiańskimi możliwoścl

I

długofalowej

współpracy

gospodarczej mię
dzy obu krajami, została przyjęta przez przewodniczącego komisji planowej Jugosławi ministra Andrzeja Heersanga . Następnie delegacja jugosławiańska wydała na cześć grzed1 stawicieli polskich obiad.

berdzie ro;"p0cząl silę w dniu wcwra}- nieludzką ekspiloafację
zagrankznych
szym proces przeciwko Alfredowi Krup robotników, sprowadi1onych siłą dQ Nie
mJec.
powi von Bohlen i 11 jego wspó~prarow
Ch
k
niikom . oskariooym o sojusiz z ruchem · ~ra ter~tyczne jest,
głowiny
ookarzony Alb~d Krupp zwrócił się do
narodowo-socjadistycznym, wsipółuooiał sądu z prośbą 0 umożliwenie mu zaan·
w wywołan~u wojiny agresywnej, po.ta- gażowania ob ro ńców w 050 bach z,niai·
jemne pr.o<l111kowanie brom natychmi1ast nyich adw0kat6w a1~p : ·- ·· · < h.
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łodzi.eź

~rzewodn:czący
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nichva pracy na wsi, które ZWM-owcy organizować winni wspólnie z młodzieżą Wici-ową.
Omawiając zagadnienie
pracy oświatowej
tow. Majewski zwrócił uwagę na konieczność
wypracowania now:vch form wnechstronncj
działalności kulturalno-a.rtystycznpj ł wycho·
wawczej, związanych .z aktualnymi zagadnieniami kraju i z.a.Interesowaniami młodzieży.
przybywa na ~alę obnd
Swiatowe.i Federacji Młodzie
ży Demokratycznej, uczestnik francuskiegp ru
chu oporu Guy de Boisson, witany entuzja::;tycznymi oklaskami i pieśnią Swiatowej Federacji. Przewodniczący obrad udziela przewodniczącemu SFMD głosu dla powitania
Zjazdu.
„ Czuję się niezmiernie szczęśliwym. że mogę przynieść braterskie i pełne sympatii por.drowienie od młodych demokratów całego
świata. Pozdrawiaj~c wasz zjazd, pragnę mówić nietylko do delegatów bojowego Związku
Walki Młodych lecz do całej młodzieży poi·
skiej. Nikt nie może zaprzeczyć waszej bezprzykładnej ofiary którą złożyliście we wspól-

W

międzyczai;ie

przewodniczący

I
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PozdrOwienie od włókniarzy radzieckich
W drugim dniu zjdzdu włókniarzy przy· \
Ludzie pracy w Związ,leiu Racnieckim a
do Łodti delegacja włó~arzy ra- wśród nich i wlókniarze, CZ}'lllią wszytvtko co
dz:ieckich. Zebrarui go r ąco powitali tow. Mu· w ich mocy, by umocnfić osiągnięte 7!wycię·
rawiewą, która wygłos iła nar;,tępujące p1'7e· stwo i zaJeczyć rany zadane nam ;prz.,; przemówienie:
klętą wojnę. Są u naa jeszcz.e trudności i my
Towarz1isze! Witam was w imieniu wielu· tego nie ukrywamy. Na.ród radziecki ti:udno·
settys i ęcznej ma6y
włókniarzy
rad1Jieckiclt. ści tych się illie boi i ofiamiie pr.acuje w waI\Vi lam was w im ieniu narodu, który w wa•l- ce o dobro narodu.
ce z fas zy zmem po n iósł ciężk i e ofiary i stra·
Nasz plan pięcioletni mający być krokiem
ty. W wyniku wojny zo~talo u nas 25 mil1io· do sz-częśliwego życia cal~Q nasze.go nuodu
nów ludri be1 dach\! nad głową. N iemcy zbu· przewiduj e potężny rozwój pr?;emy.słu włó
rzyli na.m setki mia5t ; '\ygi ące wsi, 7 milio- k~ enmo:ego . Produkcja puęmy&lu bawełn.ia
nów obywa1eli naszych zor.tało zamrodowa· nego ZSRR winna ,w roku 1950 dojść do 5
nych prze-z hitlerowców. A ilei pozostaki isie- miliardów metrów.
rot i wdów.„
Robotn icy leningracncy wykcmali p1an ro
W iemy, że i wy s tra ci liście 6 milionów c1.ny na dzień 25 paździ ernika, a. rooot~icy
ludzi„ że 22 procent gospodarstw chłopskich Mo'Skwy na 20 lis topada. Ty!Sliące przed&ńę·
w Polsce zos t ało zn iszc zonych. Wa'Oze stra· biorstw w całym Związku Rad'llreckim zrrobiło
ty materialne oblicza sii ę na s e tki mi.Eardów to samo.
iłolych, ale wo jna osłabiła kapitaJizm. PowObecnie rzu<:o·no u ll.<115 haóiło w~na.nia
staly now e pat'ls twa demokracji ludowej i pl<llllu pi~ioletniego w cztery lata i przekoje.chała

nam

ję61!eśmy,

że

M<iarue

ta ud.a

nam

się

prze~rowadzić.
Mało

znilm

Polskę,

ale

widziałam

Wariei ruiny.
Wiele wll6 aeka je6zC'Ze pr.acy w o'Clbudowie,
wasz.ego .kNlju,.
Dro.dzy towa<rzy>SZ'\':! P-0d-Obll!ie, jak u was,
tak i u ńa-s w pierwa7.ylll'l sierequ budowniczych znajdują $>ię przodownticy pracy. Niedawno gokiła u w.as Mada Wołkowa., która
sama jedna obsługuje 16 kroaien. Niektóre z
nas-.zych p12qdek prze.szły już na obsługę
2.400 wrzecion (o.kł.aski}. Towanysząca mi w
podróży Na1tuu Dlłbia>ga również pra.cu~ na
16 kr-cn;na.ch.
Zyc~ę wam 1t-0war.z.ys11>e wypebnienia wa·
szych zadań w planie trzyletniim. Niech żyje
przyjaźń ' włókndarzy Polski i Związku R-0M:a'\\fę i e;1rachem mni~ przejęły

żyje przyjaźń narodów Pol·
Związku Rad7łreckie.rJO (burzl•iwe <>kdaski,

dzieckiego! Niech

ski i
Mla

W'Sła}e

i śpiew'll „Międ.zynarodowkę") .
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walczymy o wspo~11 e cele ro1Lonow ludn pra·
cy całego św ia t a , p pokoJ, nicp odległo~ć małych nil.rodów, o postęp (oklaski).
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wy rany na
zakońctenie obrad Krajowego

II z·1ezId ~ie
. K .
ra1owym
1Łódi,

Czetław

ZJndu
Brysiu
- Zyrardów, Sledmwybrani zos.ł•lł do 9kł Alojzy - Bielsko, Czap11kl Józef - Łódź,
Zwi ązek Zaw odow y Literatów Polskich
·
Zartądu Głównego przy }ednya wslnymu Józef Michałkłewkz - Łódź, Marszałek StaO d d1i a ł w Lodzi w fo rmie sprostowani a komu
jącym się głosif' na:stępujl\CY towarzysze: nisław Zgierz, Knykiłlskl AJekHnder nikuje, że odczy t p . Paula Eluarda p.t. „UmyAleksander BUl'ski, Aleksander Szymański, Łódi, Łęoki Antoni - Częstochowa, Waw_ilk
słowy Ruch Oporu we Franc ji - (Le Mouve· Irena Piwowarska., Antoni Aniołk.l.ewlcz, Jó· Adolf - Biełuo, ltomaszko Bźbieta - Jelement de Resistance .Intellectu.elle en r~ an c e)
zef Rybarczyk, Milaczew~.ski, Julian Kulml- nf.a Górit, Filipiak CHtław - Tomaszów-Maz .•
odbędzie się w dnh1 9 grudnia br. (wto rek)
&ld, Mieczysław Przybył, Marian ICIJlesza, He- Dyrke Wacł&w - Białystok, Kowalewski Kao godz. 19 w Klubie Lib€rackim (Klub Pickwi·
zimierz - Klmiennil Góra, i:esu Karol lena Rybakowa - wszy~cy z Łodzi.
eka) przy nl. Traugutta ó - a nie o 17 w Tea
Lucjan Grzegorczyk i Zielonej Góry. Lucjan Biel;i,w•, Muc Stanisław - Somowiec ł Or&I
trze Kameralnym Domu Żołnier1~, jak było
Mieczysław Pabianice,
Prokop - Częstochowa, Marta 'Fijałkowska pocz ą tkowo podane.
Na

Włóknłarzy

-

Myślę, że wś ród og<'i :nc.i licziby.

!'rzypuść:my - szesc11t dcle.1;atów, muszą być dwie J)rzcdsrawic ielki orgimizacji młodzietowei fa\]{i.ś po·dstarzah' proletariUJSz. taki · pra \\'d;d wy robotnik z
krwi i 'ko·ści, przed sta·wicie'I olbwodo·wego komitetu wy'kon a wczego. jedna. dwie
osoby ze sfer roibotn iczo - 'Partyjny ch,
no i ktoko'hviek z i11t-.: ligcndi. To chy1ba
wystarc zy. Na le•iy r6wnie17, ·z.ao:pa t r zyć
delegację we wsz ys tk ie POtrzcbne do'i<umenty. Prre<.Cstawjc.kl·em ob\v-0·dow21go
komitetu wykon a-\\-..;z-ego, -O l;'ZYWISCle,
będip. ia sam. Pan, 11 ulko\v11iku, m11'S i clobrać

od•po·wi ectn:ą

n•b<;a dę,

za.<:matrzył

nas w dokumenty ornz prze rz ucić przez
graui~ ę. :ro. wsz.y s-tko musicie zrobić w
cią·gu naJ'bhższyi..:!J godzin.
- Rozumiem. Mam tu kilku peiwnyolt
ludzi z taimte1 strony, do których i;ywię
~łne za.ufanie -

świata

S ~atowe~ Federacii Młodzieży Demokratycznej - Guy de Boisson - wita Kra~owy .Zjazd ZWM-u

WARSZAW A <PAP). Drugi dzień obrad jak bardzo młodzież ZWM-owa pragnie jedl-go Krajowego Zjazdu Związku Walki Mło- ności c:ilego młodego :pokolenia. Mani!estac.te
dych rozpoczął si ę refe ratem organi zacyjno- na cze ś ć jednośl'i młodzieży polskiej dopełnili
sprawozdawczym, \\·y g łoszonym przez sekre- UCZPstnicy zjazdu odśpiewaniem hymnu świa
:arza ~eneralncgo ZW~I tow . .Mlec z y~ław_<• M<1 ~ :owej Federacji Młodzieży Dem?kratycz.nej, da
1ewsk1ego. W referacie SWYTil tow. MaJewak1 Jąc tym samym wyraz swej solldarnośc1 z popodsumował 6-letni c!0robek Zwi ą zku w jego stępo wą młodzieżą całego świata.
w~lce o wyzwol e ~1ie i prac~·. p r zy odbnd?wie ,
Bunliwymi oklaskami przyj~ła młodzież oś
zms7.czoncgo,. kra.ni. z. en ttP,i'Fl'l'.ei;n ~~-~~'.Jmo- ! \viadczenie tow. Majewskiego, ie pr1:ed erca·
~vała młodz1t;:..: ~tczestmrząca '." z.1 ezdz1e, i:c~by, nizacją ZWM-ową 11 tol obok podniesienia po1lusti·u3ące udział ~Wl\!-owcow w inł~~z1ezo- / riomn ideolo(icznero członków _oraz pocłEl·
W:Ym w11pó~zawodmchne p~acy., w akcJt osa_d· ł bienla sprężYstości or&'anizacyjnej, najwainiczej na ziemiach zachodmch, czy pracy spoi- nit>jsi:e z kolei zadanie - jakim jest zwiększe
tltielczr.j. Szczep,ólnie entuzjastycznie przyjęli I nie szeregów orr1.nizacjl do młłiona młodzieży.
uczestn icy z jazdu sp rawozdan ie tow. Majews- [
.
.
. . .
. go o w y s1.
' ·;k ac h Z\''~I
·
Wiele uwagi
sprawozdaw·
,, ,.; -owcow
w k'1erunk u •
.
. posw1ęc1ł
. . referat
.
.
k ie
· d
i
ł .
i -·'" . . ,
k'
j Dł g
czo-orgamzacy3ny
omowiemu poszczegolnych
1
zJe noczen a ca eJ m c.u „1ez3 po s te .
u o- d 'nk.
ZWM
dk ·i ·
•
t rwa
. łe, mtmL
· ' lk
,
k" .
,
o c1 ·ow pracy
, po res a3ąc zaro\\>ne>
·
nące o.. 1as i. ry11111czne sn:an.
. . . k . b, k' d t h
· d ·
dowanie słowa „Jedność" stały się dowodem. os1ąg?1~c1a, Ja l ra i . .o yc c~asoweJ z~a_ .„,,. . ,., _„ ~.••• „.„ ....... „-•. , -·-~~ ..... -łalnosc1. I tak - on:iaw1aJiC odcinek ~łodzieży fabrycmej referent stwierdz"ił, że ZWM
zg:romadził do tej pory 86 b'cięey młodzłeb
I I
I .a.·..:..
fabrycznej.
~
__
aJll(ll1UIW~
Tow. Majewski postawił też przed orgaf!t'.t$ft:C."JUC;!f„,gi.e;s;.1ą•e•+++ c• . nizacją ważne zadanie rozwinięci& wspóls&woc1

.-1!

dla

jednogłojnie

nej walce prr;eciw faszyzmowi i zułołyliłele
tym sobie na wdzl~ność wszystkich narodów. Macie prawo pytać, ~ rądy łych kra·
jów, które mniej ucierpiały pe(\czM -SIW
spłacają zacląrnlęty wobec was dłur wddę
czności. udzielaAc wam pomocy w odbucło·
111'1e kraju. Macie prawo ozuć Jłębo~ urnę
widząc, ]ak bez najmniejszych skrupułów
hojnie ud1delłt s~ę pomocy narodom, kióre
1>o<łc:r.as ostatniej wolny światowej csęsto na•
wet 'l>l'yrażały sympatie wobee trriimu fa·
sz:ntowskieco. Mimo to jednak, drodey tcwarzy~ze, niewdzięczno~ ta nie J>OWStrz.,vmuj•
wai:zych w~pa.nlałycb wysiłków dla zbudo•
wania Polski w1pa11lałej i boeałeJ. Jesteście
żywym przykładem dla milionów młodych
na ca.łym ~wiecie.

Na ... nrqlnesle

Dla wsp61nego dobra
Z przykrością obserwujemy od kilku mie·
sięcy falę antypolskiej kampanii, jaka nawie·
dziła część prasy szwedzkiej. Ukazują się w
niej kłamliwe utykuły. których cel jest jasny:
autorom ich chod-zi o wzbudzenie nienawiści
wśród Szwedów do nowej Pols:.Ci Ludowej, do
jej ustroju, o umniejszenie naszych osiągnięć
w odbudowie kraju i zagospodarowaniu Ziem
Odzyskany-:h. Ostatnio wykryta afera przemyt
nicza, w którą wmieszani są szwedzcy obywa
tele dała sposobność wrogim Polsce kołom do
nowych wystąpień przeciw Polsce.
Kampania ta w dziwny sposób, :z:biegająca
się z ogólną nagonką reakcyjnych kół anglosaskich, niewiele się różni w swej argumentacji od oszczelstw rzucanych przeciw Polsce
przez te właśnie koła. Pozwala to przypuszczać, że istnieje nić łącząca. wszystJ(iclJ
wrogów Polski, którzy działają nie w interesie swoich narodów, ale w interesie całej
grupki „czcicieli złotego cielca". szczerzf' nie
nawidzących państwa ludowe.
Utrzymanie dobrych stosunków z Pobk!ł
leży w sferze
najżywotniejszych
interesów
Szwecji podobnie jak dobre stosunki z naszym
zamorskim sąsiadem są korzystn'e dla nas.
Najlepszym tego dowodem było nawiązanie
zaraz po wojnie stosunków handlowych mi~·
dzy naszymi krajami, które rozwijają si~ pomyślnie . Polska bowiem p~iada i eksportuje
węgiel, na którym Szwecji bardzo zależy, albówiem kraj ten pozbawiony jest tego cen•
nego paliwa.
My zaś umiemy ocenić bezinteresowną -po·
rooc jaką Szwe.cja okazała nam w trudnym o·
kresie powojennlni, potrafimy te:i: ocenić r.111
czenie korzystnej wymiany handlowej, opartej
na zdrowych zasadach.
To też wierzymy, że społeczeństwo· szwe·
dzkie nie da się wprowadzić w błąd prze:t
czynniki, którym zalńy na sianiu zamętu na
świecie.
Żądania
nietykalności
obywateli
szwedzkich, którym udowodniono współudzial
w aferze p rzemytniczej na szkodę państwa pol
sk iego - są nieuzasadnione. Prawa polskie
obowiązują bowiem wszystkich ludzi przeby•
waj ących
na terenie Polski. Tymbardziej
przemytnicy nie mogą u Dil s cieszyć się spe·
cjalnymi przywilejami.
_
Mamy nadzieję. :ie za równo oficjalne <!2yn
niki, j ak i opinia publiczna - dla dobra obu
krajów wpłyną na ukrócenie kampanii anty
polskiej, w prasie szwedzkie j.

i po pewnym czasie była skierowana <lo dokładne instrukcje o w .;elkich technicz
pracJ· w wywiadzie niemieckim. Mrala nyeh proce·saieh wytwórczych i fachowe.i
twari Jalll\i, sz:klane, !>ez wyrazu oczy, tel'minologi1i, oraz o sip.osohie romiawia.gruibo '.POdintal·<>wane rzęsy, nienaturaln~ uia z żołnierza1JT1i.
ruC'łtliwoś.t. Wszy1EH'k-0 t-0 dcma1skowało ją
Były ardiwokat i młod~r deverter byli
z. pierwszego wdrzen~a jako osolbe s•pe- u.pa frz.eni do od~gra nia ro'li profesora ge
cjałneg-0,
ści§le -0'kreślonego
gatunku. ografii z instytutu p.edagogiczneg-0. oraz
Omga dziewcz:yna miała na imie Tonia. - do rO'li agronoma z powiatowego wyByła jeszcze bardzo młoda, nie miara 18 działu rolnego.
lat. Była córką „et!Jurowca, 'nro.d\zona i
Petronesou miał <>degra ro•l":I ipt•zedstawychowa·na w Niemczech. Doihrze znała wiciela !Przewodni:czące;ro Komitetu W'!/
.ięzvk r-0s~1jSki. „Podstarzały robotnik z knnawcze..e:o i w związk,u z tytm dokład
„rdzennyd proletariuiszy" hył nie tylko nde zaznadamiał się z materiałami o 'Dl"a•
I .1,gentem niemieckiego wywiadu, lecz je- cy a1paratt1 a.ctkninis·tracy;jne.go. Wsiz1"&t·
,zcze przed pierw ią wojną światową kie po,żą<lane materiah· wraz z O<l'Powie
1pracował w carsHed ,.ochranie", Wresz- dn i ą literaturą o'fr.z.y•mał od Kta'Sc·h~e.g-0.
t
I d · · ·
· · olli za 5 0 b· cie - dwa1j .panowie o niedkreślonyQn Miał on obszerne wi.a<l<Jm-O~Ci z tej diz..ie-- :vm >ar w:i. ze .si)) ,.f. i·
ą wieku - dopeł'l1iaqi skła·d·n .,delegaqłi." dZJiny już od wie1n lat, gdY1ż. 'J)rzez dłut·
w;Szystkie mosty. "'
Jeden z nich - były adwo1kat r. Homla. szś· okres czasu ,.pracował" na odci'D- DosikDnalc r,zekł Pctronescu
prz.estra&zon:v, Juibiący nade wszysfko w kach W'.l''''iadu. związanych z Rosją.
za1)rezentu1,icie mi ich teraz. Chciatbym żydu wyg~ i pieniądze • .srars.zy czło'V JHze-zł<>ścl Petronescu bywał jut
z nimi poro z mawiać. Jed'nocześnie trze- \viek, o kmiej, sz•pakowatej bródce. nie raz na tere·nie R-0.sji. wystęipu•fac w
ba 'ht:•dzie przygotować wee,enty. Pa·pie- ch-u~i .z.ostał :iwerhowany spośród 'Ciezer- różnyd1 rofach i postaciach, 1jako ,.gmrosy, czeko.'J.ad~. wina. No i troc·hę arty- terów Czerwonej Arm ii. Był ayneim .,ku- 'ba ryba" wywiad'u niemieckiego w Zwi~
kułów spożywczych. Głównie sło<liyczy. łaka" ~ wy~howanym w nienawiści do zk111 Radziec'kim. Znał Roslie i język J'IOoo
Pod warunkiem, ż+J wszyetko bedzie w wszystkiego. co z1wafozało ho>gate kuła- syjslki jeszcze ·z czasów młndośd, 'J)()'nie·
.pierwswrzęd:nym gatunku.
ctwo ·na wsi.
waż urodził si'f,I w RY'<l'Z e i nawet u~
Pra·ca zawrzała. W cią.g.u naj:hfrżTeg-0 samego dttia roZ'poczęła się ind'Y- szczał 'J)rzez jak·iś czac; ua uniwersyt~
szych god•zin dokonano selekcji w 1śród widualna ed1ukac.ia cr.lonków delegwcji. nwskiewski. Bf.i•zna na le\lly•m 'PO'licrzku
.prop0>nowanych przez •pullk-0w11Jka agenPanienki były ubrane w hlnny i szara- 1>0ch-0<lziła z cza.sów. gdy Petron.eecu,
tów. Rozmó,w y z nim i ipr~eprowadt.ał l wary jednakowe~o. kro ~n i ko~lor.u. Prne- jako -0ficer wyw.ia.~u 1:iemi~ckiego ba~~
sam Petrones<cu. W rezulta·c1e ty.eh roz- prowadiiono z; n1m1 lotne .,za1ęc1a praik- w 1918 roku w K1111ow1e. Nie })O'S!z.cizę•sc1•
1
mów wy6)rano d'w ie 'Panienki, fodn~go tyczne" - w jakiej formie i jakie r<>:z.- ło mu . się tam. Ledwie uciekł ,; życięttt,
powa.żnie·}szeg.o pana i dwóch rntriżc1zyz11 moWY 11a!leży. pr<>wadz;ić, i\V ja'ki sp.os.j.b unosząc ze sobą ,.upominek", 00i ~mie
ttiookreSJ.onego wicku. Star~ z tych pa witać żoł111ierzy. jak wrę<:z.ić prezenl!y i mY'śl o którym zaciskał 'PięlŚICi. pał•
.nienek - Wiera - przed wOiina. 'Pracó· 1Jakich Ll'd>Z'ielać O'd!wwi\l'Chi ttai wtzi&lkiiel nie:na.witścia do tyeh, którzYt 1tl1lt P> 1za.W
wała w magazynie mód a PO pr.z,yjict~ Mdawane ipytaa'!ia.
li.

po'Wiedzlał Krą~eih:ke. ~~ oostała utr~ka oiic&ra S5
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We wspólilym marszu do-,socjalizmu
Uroczyste posiedzenie akty'W'u PPR i

I

...

Aktyw.iści obu bratnich pa:rtii robotniczych - to gwa.ra:ncja, Ż'e wykonamy stojące przed ło w PolSJCe jednolitego frontu, nie moglibyś-,
-- . c1. ktorzy w codz.ieooej ws.półpracy reali- nami za.dania.
my marzyć 0 tych os-i ągnięc'a.cb„ ruie był<Lby
!.~ J ą hais~o .Jednoś<:i k:Iaisy .robotnkz•e1, zebrali , _ ~edn.ość , ~lasy robotniczej . w odbud?wie I t~ż dó pomyśleni~ możliwo·ść powstania wsµa
s~ę w ruedz1elę: ~ma 7 bm„ na uroczystym po- : 1.m1u, 1ednosc w walce z rodzimą reąkCJą w małego ruchu witilowarisz·tatowego, zapocząts;edzelll'u, posw1ęconym roczni-cy podpisania • obronie suwerenności Polski i narodów Euro- I kowa.n ego u nas pr:zez t-O•warzY'Szki Korzeiniow
Umowy o jedno.foi działania PPR i PPS.
~ py przeciw zakusom anglosaskich podżegaczy ską i Ryba.kawą. ·
S~la hna „B?łtyk", udckorowaina czerwo- wojennych - protektorów Niemiec, jedność
Kla.s.a ro-bo<bni<:za jest za jednością oib.u pnrnym1 sz.tanda.rami.
i w walce o pokój we wspólnym froncie z ZSRR tii. Zdarzają się w codzi-einnym współżyciu
. Zagaja rporSiedz~ie. tow. Przyby1l-S•t alski. ! i wszystk.fmi państwami demokratycznymi obu partii 1'11ieporozumi€niil. Nie należy się f
Mow:i w 1mtemu Łodzk1ego i Wo j>ewódzl·iego : oto nasze- -podstaw-owP. hasła.
· temu dziwić, bo jest jeszcze ;p~v' en odsetel~
Kom,tetu PPR i Wojewódz\:-ego Komitebu l
Jedrno·ść dzi.ałainia PPR i PPS toruje drogę . ludzi. nie ro.zumiejącyclJ nas.zej po-!skiej drag'.
PPS.
I rlo socja•li?:mu 1 w szerega·ch obu partii nię Nale~y przek.re&lić uprzedzeni.a, .wynikające z
. Prz~~o·d.Iiiictwo obejmuje JHZ PWodnkiący może być miejsca dla tych, którzy te.n• marsz 1 wi-eloletniego roz·bicia. Nasze władze par.ty'~ · ne na każdym szicz~blu wirnny praco'Wlać tak,
M1eJskieJ Rady Narodowej, tow. Andrzejak. \ opóźniają.
W prezydium Z-J.rS'iedli, witani gorą-:ymi I , Przykład F.rancti pokazuje, ja.k klasa ro- aiby za.b.liż,niać dawne vany .i u.kazać jasną pers
o~l-~skami, towa.rzysz·e: Motylw przf'ds-ta-1' botn'c~a płaci za.. politykę R~tiladi· e;ów. Klas·a p~ktywę przyszłości. Winn? się t-o .~rzejawiać
w1c1el CKW PPS, Baryła - II sekrat;:i rz Ł. K. robo tn:cza FrilllCJr wysuwa się dz1s na czoło me tylko na ze'braima•c h 1 aikademi.arch, ale
PPR, tow. St-0wiński - wlcewo.jewoda, Minor I w:-.::ki o po.kój światowy. Tow. Baryła propo- wszędzfe, przy wa;115zta.de pracy, gdzie praieu- I seluet,ąn KW PPR, Siwecki - Il sekre-1 nuje, aby zebrami . przesłalJ froocuskim towa- ją raz•em robotnik-peperowiec i robOlbnik-pepetarz KW PPS, Przybył-Stalski, Stawiński rzyswm wyrazy . braterskiej rolidarności sowiec.
prezydent m. Łod z :, Ajnenld~l - wiceprezy- na co sala odpowiada długo niemilknącymi
Wchodzą<: rw drugi rok .reali:z.acji umowy,
dent, Wiechno - I sekretarz Ł.K. PPR, Pietrzalc oklrrskami.
·
ślubujemy IW5'Zys-cy, Ż· e wype:mimy ten !pakt,
redakto1 Uzdańsk,i, Frankiewicz, towa~zyS"zka
Przechodząc do zagadnień organ'i.z acyjnych z.awarty dil<t ~'iągnięcia W1Spól:n~go celu PolRybal.owa - przo::lownioa <pracy (PZPB NT 1), mówca podkreśla, że zgodnie z duchem urno· ski Ludowej.
gen. Moczar, tow. Kociak i Zenobia Sawicka wy ob ie partie p-owinny organiz{)wać wspólne
Zwalczymy sekciarzy i ni-e<iowja.rków, sto- członkini PPR, przG·ilown hr7ka pracy - ob- kursy szkolenfowe dla aktywu obu part.ii, co jących - na przeszkodzie naszemu wspólnemu
sługująca 8 krosien (PZPB Ruda Paibia1nicka). p-rzyrzyni " się do zbliżenia ideologicznego -na- ma.rszowi, a wtedy marsz na.n będzie szybszy.
Pi€rwszy zabiera głos tow. MD'tyka
szych szeregów.
Przewodniczący ud.:r.!e1!-a glo·su tow. Minoroprzedstawicie-1 CKW PPS.
Szc.zegółowo
omówtlt tow. Baryła wlę wi - I sekretarzowi W .K. PJ;'R.
·
u„.
s~óstek mię~zy.pa:rity!nycll, .któr~ powi_nny s1ać
•łos
1

przy~p~ e;;;Mjącym

I

Przema ..." i·a tow.

sm.•

t.vka

Tow Mrnur ma

rzec.zyw1stym1 k1e.rowmkam1 załóg fabrycz• •
'
·&
Tow. Minor omawia sytuaicję międzyna.r-oTow. Motyka stwieTdz.a., że umowia o jerl- nych.
łl.uści dzi ałamia jest ideologkzną podsta wą ru- N'e.długo odbędzie s· ię kongres P.PS dową, szczególnie podkrnśłrając,
że
Fr·a ncja
chu robotniczego. Tyllko zj<ednoczona klaJSa w zakońc~eniu mówi 1ow. Ba-ryła. - Życzy- jest dzisiaj oiśrodkiem ostrej wuJki między s'i-1
może odegrać swoją mlę,
może
być s.iłą zdolną d-o odlpa.rcioa zaikiusów farszyz·
mu. Analizując minione okresy, mówca pod-

mootnicza

się

my towarzyszom z bratniej PPS, a1b y ik-ongres łami pokoju, demokracji, a siłami r€akcji. W
d·ał wy.raz pragnieniom kolasy robotniczej do tej walce prawicowi socjra!Nści weszli ma dro- 1
dailszeg.o wzmoc.nienia Jedności, do pełnej jed- gę zdrady.
~

kreśla z mocą, że umacnfoć osiągnięcia poi- ności obu parli, do pełnej
skiej rewolucji, utrwalać ustrój demokracji lu- · botniczej.
dowej, prowadzić do socjaliizmu może tylko
Sł
t.·
klasa robotnicza, silna jednością. Ro'lb icie ru"·
a~ !Bat

- Nasza partia - mówi w dalszym ciqgu !
t-0w. Minor - doceniła niebezpieczeństwo naf
ruszenia pokoju i wyszJa z iniciatywą narady (
9-ciu pa.rtiJ robotni czych, która przyczyniła się
Z kole_i, witany okliliSkami, wchodzi na do konsolidacji sił poko;owych. Na czele tych
móvmicę tow. Wjncenty Stawiński. Na wstę- s.U pokoju staje Związek Radziecki.

Tow

chu roibG>'tniczego oznacz.a chaos, dez·organiza.cję pańsrtwa, śle,pą,, bez WVJ'ścia Uiliczkę.
Wpraiwdzie mamy jeszcze do zwadczaaiia
powari:ne trudności, a!le nasza sytuacja jest bez
porównaruia •lepszia ·Od sytuacji wi€1lu ·ik.rajów
Europy. W•e Frruncji ,we Włoszech klaJSa robotnic:za walczy z rodzimym i obcym kapitali=e~
pre.wo do chleba, praicy i nauki!
0
w Grecji i Indoneziji trwają wailki wy:zwo~eńcze!
Polska stale zwiększa !fWe możliwości produkcyjne. C'iwarcmcją naszych sukcesów jest
zgodna współpraca PPS i PPR.
Jednolity tront _ Io jedyna; słuszna koncepcja dla ruchu robotniczego. To oreź w
walce 0 pokój, w walce przeciwko zCl!kusom
imperializmu amerykańahI~go. w Wj walce

naszym sojusznj.l:iem jest ZSRR.
- Na konfoiren-cji w Antwerpi'i mówi
tow. !Motyka - tłumlBJC'Lyll'i'Śmy linn.ym soicjalistom, dlaczego idziemy drogą jedinoBitiego
frontu, drogą, wi-odącą do so.cj-ailizmu. Wskazywa1J•i5my, re ci, którzy reą.ygrnują z jednoU·
te!=fo frontu - rezygnują z 115ocj.alizmu. Wy-

jedności

·•

klasy ro·

I

b •
na n ume

pie mówca podkreśla ogromne znaczeini.e umowy, krtóra była wyrazem ;potrzeb kilasy TObotniczej. 1P odpisanie umowy oznacza przcl<re5lenie nieporo:zmmień i niedomówień we Wilia·
jemnych S'tosunkach między naszymi partiami.
Współdziałanie obu partii po?:woliło ugmntowa-ć władzę polityCTJ!lą, ludową w~a.clzę w naszym !kraju. Jed1t0ść d-i;ialania PPR i PPS ma

I

Nowe awantury na mod~ę h'itlerowską mogą być tyi1ko niebezpiecme dla samego kapi·

talizmu.
Na :rekończenie swego przemówienia tow.
Minor stwierdza:
- Mobilizacja całej klasy robotniczej wokół z<Jgadnienia odbud<Jwy kraju i realizacji
P.larnu Trzylelin.iego - to wa11ka PPR i P•PS o
wielkie znaczenie nie tylko dla nas!lego kra- wtrwalenie pok-0ju światowego i niepodJegłoju. Jest ona wskazówką dla soęjali.stów i ko- śd naszego kraju. W tej walce zawarta rok
munistów innych krajów, szczególnie za§ dla I temu Umowa o współpracy pow.ilnna być drolewicy socjalistycznej za granicą, by droga, gowskazem mar!zu polskiej klasy robotniczej.
jaką w Polsce obrała PPR i PPS, była drogą
Przewodniczący, ·tow. Andr.z€ja.k, odczytumiędzynarodowego proletą.riatu. Gdyby ruioe by- }e rezorlucję.

!Ila

zgromadzeniu aktywu PIPR

nym roczn1cy podpi-saaiia umowy o jedności dziia:łainia

pr.z;elwna:nie,

PPS i PPR, wyra:i'iają' gł-ęboiki.e
że jednolity frollli klasy ro-

likwidację ośr-od

w

jedno~itofron

to-wej współpracy rękojmię siły obu partii
oraz pen'>(pek.tywę jedności orga:ni?lll.cyjlllej
obu pa.r.t:ili .ro.bo'tniczyich poprzez śc~śilejszą
i lepszą współpracę i ziblńżenie ideo-logicz·
ne.

Konfe.rencja oosyła braterskie pozdro·
wi-oo.ia walctZqcej o !fWe prawa klasJe ro·
· botniczej Francji, zapewni•ając ją o naszej
pomocy, którą robotnikom francuskim przyrzekamy w imię międzynarodowej solidar·

naści.

•

Zebrani

da1szą

ków .re.a kcyjnych w kraj.u. •
W obliczu zadań, które stoją przed na•
m1 na na:s-zej na-rodowej drodze odbudowy
kraju, jednolity front odgrywać w.irnien ja,k
do:tąd tak i na przyszłość rolę czynnika
po·~ęgu1ącego a.keję w.;;pó!Zdwodnictwa pracy 1 przyctyniać się musi do m-oibilizacji
wysiłku najsz.eTszych ma.s na.rodu w walc1il
o jp<Jtęgę go.spodarc7.ą Polski, umocnienia
rn·ieipod l egło5c1 i niezaileŻrności gospodarcziej
kraju.
J adnolił.y fronJt ob.u .naszych pall'tii umac•
nia i umacni.ać będzie rołę Po1rSik:i n,a aire,.
nie mię_dzyn.amdowej, jako si!y wail.czącej
we.spół i in.nymi na.rodami,
w 6ojU6zu ze
Zwiąuiem Radzieckim i k.ra.jami de.mokra·
cji ludowej o trwały po.kój, przeciw :reiK.u·
5'0'lll impe-riali'llmu amerykruiskiego na suwereillilość i :niiepodległość narodów Europy.
Oceniając doiychczasowy dowbek jed·
noJiitoego fron·lu,
zebra.ni zolb-owiąrują się
uma.cniać dotychczasowe formy wspÓrllflr-acy, roz-sz-e.rzając ilkcję wspólnych zeb.rań
kół i ws.pólinych zgromadz€ń, kontynuować
a.keję W&:pólnego szkolenia w dążeniu
do
zbliiem.ia idoologiicznego l!laszych partii.
PPR i PPS, rozw1JaJąc na.drul samodzielną dzi'..ałalność, widzą

I
R e „ o I ·u c 1· a

i PPS w Łodzi w d:niu 7 grudnia, poświęoo-

PPS

stroju demokracji ludowej.
.
Umowa o jedno.ści dz:ia~ania obu partii.
i wynihjące z n iej zadeśn•ienie ws.półjpracy jednolilof•ron-tow.cj 6tało się głównym
czynnikiem na.szego zwydęslwa nad r·ea.k·
cją w wyborach do Sejmll" Usitawodaiwc:.rego i irStotnym czynni:ki€m sitaib'iJiziaoji sto•
sunków politycznych w kraju. O jednol.ity
front robo·tnlczy reafa:owa:ny w praktyce
ro:zibiły się i ro~bija.ją zakursy w.roga klaso•
w ego, zmierzające do wbicia klina mięizy
obie na1n:e partie, r·ozbHy się i roz,bi.Ja•ji\
WJ'6'.łki WRN-owskich renegatów so•cja.liz·
mu.
W oblicz.u ldę.ski dywersji Mikołajczykow•
skiej, wnocniec'lie jednotlitego fro.nrt:u 011ru
naszych partii winno· stać się · czynniiltiem

bolmiczej w Po•lsce 61tał się poważną dtwignią :reailizacji podstawowych reform s,po·
łecznych w narszym ikraju. Jedno1l'i1ty f.ro\Ilt
obu naszych partii struł się po·dista:wowym
czynnikiem pogłębiernia i umoc:nli.enia u-

Długo !rrwa mia.ni.ifestacja soliidarności pol·
s.kie-j klasy xobot."lkzej z wałczącą kdasą roboitniczą Fralllcji. Orki-es.tra gra Marsyliainkę.
· Po odśpiewamdu hymnów robortniozych uro1 c-zyste posiedzenie aktywu PPR i PPS ZOrS1talo
I zakończone.
.

~i.fi:;r:~~~~~~~~li~ ·---„··~c;:„Ł·o-sm·,-·N·x·R-o·v·,o··w····~--„··
łu. Nie151te1ty; Bevin, At'tle·e ~ dnini porS'Zli nie
drogą e•ocjaJ1zmu, a drogą podtporz-ądkowani·a
się systemowi dofo.rowemu.
Re:ruHait - kopalnie, fabryki, cała. go:s pcdanka znajduj€ się
w rękach wyzysJciwaczy, a po7liom życiowy
mas ludowych rStaje się corarz nifrszy. We
Fr·ancji - socja•U ki l'czV'Li na pori:yczkę amerykańską, na :pl<Ln Ma.rshalJ1a., za oenę zdrady

klasy xorbotlniczej. Rev1ltat - chaJOIS, srtrajki,
cień de Gaulle'a. :nad Frruncją.
J.edno.Utofrontow·a P.PS rośnie w siłę. Po
tef dro.d2'ie zacieś:niernia pełrnrej 'WlSpólJp,p acy z
PPR Po•Lska Partia SocjaliSltyczna rpójdzie dalej w szybkim marszu do socja!lizmu.
Ostatnie slo"lvia mówicy ginęły w burzy okla<:ków.
Z ko•lei wygforSi•ł iprz€mówien'ie tow. Baryia - II seikretarz Łódzkiego Komi1tetu PPR.

Mów! tow.

•

Baryła

Tow. Bttrylła stwi.eirdził, Ż€ 'l.IJIIlorwa wyrosła
1 hi-storycznego dośWriadczemia ikilasy robotnicze-i, charalkteryzuje :pr-z;y tym okrns Polski
sa.nacyjń· ej, okres roz!bicia. ruchu robo1t:niczego
- głodu i nędzy mas Iudowy;ch, oraz okres
okupacj'i
kiedy to z jednoli'tofront-owej
ws'Półpracy wyircisła Kra1jow·a Rada Narodo~
w~, Armia Ludowa. Na wispółpnacy PPR i PPS
oparł się PKWN i Tymcza1Sowy Rząd.
- Współp.rarca między PPR i PPS była podstawowym czynni'.kiem, który n1e dopuśdł d·o
odbudowania w ·Polsce wielki-ego kapitału i do
powrotu starych, anty1ludowyich i faszystowskkh rządów. W da!lrszym ciągu mówca <malizuje sytua·cję IPTZedwyborczą w PoiJ.sce i. rpodkreś·la o·gromine osiągnięda okresu przedwybor-czego, okre!Su stabilizacji ekonomkznej i
po li•tycznej.
Plarn 9ospoda1rczy na mk 1947 zostanie wykonany. Dz,ięki wspóldzialaniu PPR i PPS
rozszeorza się ruch współzawor!nic-twa pracy,
ruch Wlielowarsztatowy, który .prr.zyśp.ieszy od-

Akade·mia. ku czci bohateróv1
·Na akademii tej trudno było rzeczywiś:ie
odróżnić t. zw. część oficjalną od części a.r·
tystycz.nej. Nie przemawiali tu zawodowi politycy. Przemawiali pisarze, poeci, artyści. To
-::.o mówili w swoich przemówieniach łączyło
się tematycznie i E'mocjonalnie z treścią odczytanych wierszy, urywków prozy, pieśni.
Przybyły
na akademię, bawiący obecnie w
Łodzi najwybitniejszy poeta fra111cuski Eluard
mówił o wolności
narodowej i o wolności
ludzkiej. Tytuł odczytanego przez niego wiersza brzmiał: ·„,V olność"'.
Pieśń bólu i wielkiej męki, przeżywanej w
okresie panowania harbarzyńcy hitlerowskiego przeplatała się z pieśnią nadziei i z pieśnią walki przeciwko powtórzeniu się panowania przemocy i g·Naltu.
Mówił Leon Schiller. Wspomniał swoje. la~

___ ---·--·· ---........ ------

a hetta

warszawskiego

ta młodzieńcze, o~res wielkiego Żyda i wiel bojowników-żydów do walki narodu polskie
kiago Polaka, histor}'ka litęratmy polskiej go o niepodległość.
Wilhelma Feldmana. Wspomniał rów·nież poPisarka Rachela Auerbach odczytała fragnury okres niedawnej okupacji, kiedy wyv-!ie menty, obrazujące walkę bojowników ghetta.
ziony z Pawiaka widz1ał twarze i oczy, zam- .
Wzruszające było
odczytane przez Ewę
kniętych w ghetcie. Kończąc życzył narodowi j Kuninę
opowiadan!e Ze-::.hentera o „pisarzu
ży~o:wski~mu, aby faszyz~, zagrażają~y wol- j po!skim i zwykłym Żydzie" Janusz~ Korczaku
i;o~c1 ludow na zawsze zniknął z powierzchni 1ktory towarzyszył dobrowolnie swoim wychoswiata.
·
i wankom aż do komory gaz·o wej, gdzie razem
Juliusz Zuł.aw;,ki, sekretarz generalny Zwią 1 z nimi znalazł śmierć.
z_ku. ~wodowego Literatów Polsk:...~1. 'I.."-tn.y-1
P.rzemawiali i odczytywali swoje utwory _
mał się na chwi'lę
na pojęciu bohaterstwa. pisarze - Polacy, pisarze -'-- Żydzi i pisarze
Bohaterstwo ghetta było bohaterstwem w służ _ Francuzi. Te trzy głosy trzech narodów
bie wolpości i po-;tępu.
1zlewały się w jeden głos: w glos nienawiści
Redaktor Mirsk, mówił o więzach, łączą- do faszy=u, w głos wzywający do walki prze
cycb prolet·ariat. po15'k.i z proletariatem żydow ciwko władzy ciemnoty 1 przemocy, przedwskim. Tą więzia była wspólna walka przeciw- ko :niewo'1i człowieka. W głos n-awołujncy do
ko reakcji i faszyzrno'Yi. Tą więzią był wkład , walki o wolność.
A. P.

,..

L8str1 C.zr1lftelni•ó•w
wam:::

Peperowcy i pepesowcy o

Przed wojewódzką naradą PPR ·i PPS
należałoby konkretnie ocenić osiągnięcia
i braki jednolitego frontu · w poszczególnych Z'ł.kłada,~h.
Co dobrego i złego dzieje się u nas w
PZPW Nr. 3 im. 9-go Ma.ja (d. Barliński)?
Czy istnieje wsp.ółpraca? Bezwzględnie tak.
Przodują peperowcy i pepesowcy przede
wszystkim w produkcji, pociągając swoim
,przykhd€m za sobą najle ps.z ych bezrpa:dyj:nyc.h.
•" Na wspólnym zebraniu we wrześniu, po
szerokiej i gorącej dyskusji, uchwalono, że
w związku z ogromnym brakiem tkaczy stało się koniecznością przejście na większą
obsł:.igę maszyn.
Dyskusja toczyła się wokół zagadnienia,
czy przejście na dwa krosna przyczyni się
do bezrobocia tak jak przed wojną. Po cał
budowę naszego kraju.
kowitym wyjaśnieniu tej sprawy jedno- Jedność d-tiałarnia - stwierdza tow. Ba- myślnie przyjęto wniosek,
że
przede
ryła wipły!nęła na wzrost mocy i auto.ryte· wszystkim nrzystępują członkowie obu partu na<Szych pra.rtii. PPS wz-rosla .z 300.000 d-0 tii do pracy na dwóch krosnach. Obecnie
. 700.000. członków, PPR z 450.000 do pneszło na 64 krosno-zmian 44 ob§.luguj!} :f.PS
800.000. D-0!SZQ zacJeśnfun.ie a.ie współpracy i PPR

W

swo~el

pracy ,

związku z komasacją

z fabr:vkami i politycznego peperowców i pepesowców,
d. „Szpiro", .,Szejkowski 1 Piekarski" po- w duchu jedności robotniczej. Brak świa·
wstały pewne
organizacyjne trudności domości klasowej jest na.iwiększą przeszkowspółpracy kół. Aeżby skutecznie zwalczyć dą zarówno u członków PPR, jak i PPS w
te trudności i w szybszym tempie zbliżyć usuwaniu dzielących nas jeszcze różnic w.
peperowców i pepesowców po::itanowiono po poglądach.
zorganizowaniu
partyjnych
organizacji
Przykładem niechaj dla nas będzie War~
skomasowanych fabryk, aby kierm.vnictwo szawa. Peperowcy i pepesowcy stolicy zakół PPR i PPS opracowało plan regularnej początkowali wspólne szkolenie swoich
współpracy. Dotychczasowa bowiem współ- członków. Tak i my winniśmy zrobić. Ropraca, która ograniczała się jedynie do botnicza Łódź, ze swymi starymi tradycjaokolicznościowych, wspólnych zebrań człon• mi jednolitofrontowymi w tym względzie
ków PPR i PPS w doniosłe rocznice lub rr nie powinna zostać w tyle.
wypadku szczególnie doniosłych wydarze1i .
Koła PPR i PPS na•szych zilkładów, ikitó·
już nie mogła odpowiadać potrzebom chwi- ne doskonale uporały się z walką o pian,
li, potrzebom naszych organizacji. Jest fa· dążą także do tego, by posiadać taki aktyw;
ktem, że dotychczas wspólne zebrania od· PPR i PPS, któryby swoją Ś\viadomością,

bywały się u

"'"w atmosf.,.., wza;lemD~'°'!Phn

""'°bieniem polityoznym i o•gani·

go zrozumienia, jedności działania i wyka- za'Cyjnym vrzodował we spólnej naszej wal•
zały, że w naszych organizacjach jest pęd ce Of!Ocjali:mi..

do wspólpracy.
W jednolitym froncie naleźy obecnie Zl"o-

bić następny krok:

naziomu

chodzi o podniesie
ideologiczn

or11::anizacyjne~o.

-•-

Waclaw Dwojacki czl. PPR
Seweryn Koźmiński czl. PI?B.
eracown.f!cy PZPW Nr,
·
im. 9.-!Jo. Mają.
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różnych 'szl<ól

wszystko dzieci pra- 1 Eyl
I. powszerhnych,
cownil{ÓW tej fabryki, przetykane gdzie j
~le

1niegdzie j:ikąś mamą., ba.beią,
dziadkiem, lub małym „prze11szkolakiem". A te
i·az '"re«zde o Sll.ntym przedstawieniu:
dzieci. ~d~gr_uly .:erJ•:ą. z. baje~ Andersena
tak p1ę1rn1e,ze mnmuf!tE' 1 habc1e popłakały
się ?.e wzrnszf"•iia. ml'>rfo :ii::ma zaś publicz·
no86 tek cUugo i moi-n.o biła brawo, że
pewTlie jeszcze dotącl ma odciski na rę·
karh.
Jfomdyjkę p.t. „Z i:;ly widły'' odegraScena z bajki Andersena
no h!i, że newet „rrzedszkoln.ki" pokłada
,,
ły się ocl śmiechu. Nie mniejszym powo1
. Domyśfacle się, że chodzi tu 0 artys- d7.~mfom cies~y!y się . _i . poz~stałe • ~ęści
tów-dzieci. Nie wiem tylko, czy wiecie mogram~'· l'rA!ne osobi.„c.ie na.Jbard~eJ spo
wszyscy, co to takiego „Dom Kultury im. ~lob~ły ~1ę _tauce: n. przede_ ~'szystkim ~u
Waryńskiego"?
Jaw11k 1 goralski (w przeshcznych kostmJest to po prostu świetlica robotnicza mach~·,, .
. .
.
przy fabryce, która przed wojną była właW1e'..~e _wrn~eme w~arła o!kiestra
snośdą niemieckiego fabrylmnta, Sza:h'<>· mando'~ri1~tow I t? ~rownua~e: ~rah z nut
ra, a dziś należy do naszego J?(!f ~'
:\ uczyh się p1-zem0z zaledn'le lulka tygod.
i. f,3two było zgadnąć, że każdy z mioi~·rh 'widzów, którzy do żadnego z
tych
· jłek artystycznych jeszcze
nic należy,
iv śli Mbie po cichu: „muszę i ja do nich
"z:1st").pić-,j:'k oni potra.fią-to ja prze.('Ż ni.e 3ors:r"'"· .Ja zaś myślałam sobie:
·'llta szl;'.>da, że nie ma tu terr.z wszystkich
czytelników i przy,l:telół „Promyka". I
jeszcze jedno sobie myśklam; gdyby ci
młodzi artyści sami chcieli o sobie napisać, napewno zrobiliby to lepiej ode mnie.

Ta.k neki
l - choć był lwem,
przed zwierzj\t śmteehem
s lasu zbiesi.
Lew
szedł wproet
drogą do miasta
(licho wie, po eo lad tam).

Ie.w, który wcale nie ryczał,
który chodził na smyczy,
był wielbłą,d, co nie był garbaiy,
była świnka chudziutka jak patyk.
Wszystko było niezwykle cudownie.
wsz stko b Io inaczej. n~ nekór,
:' _ . Y
P
choc swiał chodził na norach od wieków,
:r.aczą,I tańczyć wesoło na głowie.
był słoń,

Lazł, lazł,

at do cyrku
Tam

Jako „lew od zaraz".
Miał występować

na arenie,

I

I

miał zęby

Jak· należy
na pn:ed&tawieniu.
!\fial poda.wa6 łapę
I rozdymać chrapy
miał kiwać ogonem,

~
_

miał nosić koronę.
wzdychać,
kichać,
I

i

*

spodobała się lwu
robota taka.
. Ale c6:l?
Tenz jui lew za krat~
a stamtąd uciec nlełahPe
Dobrze przynajmniej,
te miał towarzystwo:
w qsledniej klatce
mieszkał słoń, któ17

1

włecbłał wniałko.

Taki

był

stary

miał plę&et

Warszaw„
ltQtm,

Pa.ryt,

rozradała.

cały świat.

ai

się

cala

Pnyala DOO,

PUHCZA

a w nocy

śmiała

Drodzy

lat.

wic!złał:

rozbębplla.,

z tero lwa.
zn. do wszystkich, a
I do Was, mali
1n·z:1jaciele. Ale nie o samq. świetlicę-bar I
A to ka.wał
clzo piękną zresztą-chodzi mi w tej chwi
z lwa ~ę śmiała nawet pchła.
li. Chcę Wam opowiedzieć - co w tych
Nikt się go nie bał,
dniach w tej właśnie śwjetlicy widziałam.
WS'ZY!ICY byli bezPiecznl,
Zacznę od poc:r,ątku:
powiedziała. mi na
bo le'W nie był groiny,
na ucho moja sąsiadka: „Niech Pani przyj
tylko bardzo śmieszny,
dzie-w sobotę-będzie teatr, chór, t.ańce,
Kujawiak
Lew się wąciekl
mandoliny. Pogoda była w tę sławną sobotę taka, że psa z kula.wą nogą żal było
i powiedział:
wypędzić, ale poszłam. Jak sami zre~z.tą ,
Tym~zas~!11 wyręczyla.m ich, ale może - Nie będę dłużej w lesie aiedzii.I,
dobrze rozumiecie, każdy z ll'llS zrobiłby ' na przy.,,złosc nie będzie to więcej po· opuszczę tę obrzydłą puszczę.
to samo. Już z daleka uj1'Za.łam sporą gro , tnebne.
pójdę do ludzi.
H •WISNIEWSK.A.
madkę małych „wartowników",
pilnują
cych wejścia.
• · Czego się tak rozpyc!l:tsz, Ant.eJ;
nie widzisz, że pani chce wefść? -· krzy'
nął jeden z wartowników, gdy tylko mni
ujrzał. A inni zaraz grzecznie, jeden prze:
drogiego:
- Proszę, proszę, pani wejdzie.
Sprawiedliwie musz~ clodać., · że o bile'
nie pytali, bo wejśde było bezpłatne, r
tylko wewnątrz kto i o ile chciał, rzucar
do skrzynki
na odbudowę • Warszawy.• • .
. P
k „
•.
d
.
.
c·1eb.1e, -1a·
. k T we k o0 rogi " romy u 1.
,
~ ze poz rawiamy 'Zarowno
Choc przyszłam. o. godzinę za '!czesJ?I~, .
Piszę
po raz pierwszy i nie wiem, Ja.ik zo· leżankł oraz rodzeń51two (o 'ile je masz).
wielka sala pełna JUZ była. pubhcznosm. 1slanje przyjęty mój list. Od dawna Juri miaRedaktor.
łam chęć naipi'Sllć,
ale nie miałam śmiałości.
---llillJlllll!ilHl'IWl'lld' ~llłlal'll!fllllllllllllU 171111 11111111 JlllllilDflllDIMl!:lllllilr.m~•llflll!l!lf.ll~
„Promyk" mi się bardzo podoba i zaws'Ze z
młodzi kores1ondtRci
ciekawości ą oczekuję ku:idego wtorku. Jes-tem
11
uczennicą klasy VII Szkoły Cw.iczeń, mam 12
i korespondentki
Macie tu literę „a"
la-t. Czy możnaby przyisiać re9adki i rebusy
Prze.z cały ubiegły rok z prawdziwym IQ·
i ułóżc.ie 'Z 111iej wyraz „SZ'koła".
do „Promyka"?.„ Kończę już i azekam na od- dowaleniem czytaUamy I drukowaliamy w ga·
Jeśli nie potrat'.de,
powiedź.
zecie Waszej liściki oraz opowi<Ickmka.
dopiszcie SQlbie wy,ra.z „szkło".
Pozdrowienia d!la całej Redakcji.
TerCl'Z z kolei chcemy Wam., milJ pr.zyja·
I tera;z: rze sz:kła i "Z jednej
Wewi6r6w.na Bas.la.
clele, zrobić przyjemność, a mianowicie:
jedynej li:tery wylbudu,jecde szikołę.
P. S. Pr06zę napi&ać, ile zrobiłam błędów.
chcemy na gwia.:r:dkę każdemu z Wa.s pOda·
Tego nawet najlepszy budowliliczy
Odpowiedź Redaktora:
rować książkę książkę taką. jakle/ najbarnie po!Jrafi.
Kochana Basieńko, dobrze zrobiłaś, że w dziej pragnęlibyście. O Ue komuś z Wa.s trukońcu 'Zebrałaś si ę na odwagę, choda:ż rupel- dno zdecydować się na wybór, to chclelibyś
Nie ślimak - a przecie
nie nie rozumiem, oo napawało Cię takim my przynajmniej wiedzieć, jak.lej książki NIE
dom nos.i ma grabiecie.
strachem do tej pory. Za.gadki t rebusy przy- życzyłby sobie (bo mo:i:e jq już ma) a wtedy
Nie ryiba a codzi eń
ślij. O ile będą ciekawe i o ile będz i e dosyć już my sami postaramy się wybrać co~ cJe·
cltlua>ie, chlapie w wod'Z.ie.
miejsca w „Promyku", to je wydrukujemy. kawego i godnego czytania.
Nie ptak, a przed chw.H!l
Błędó'h\ w Twoim liście nie było wcaile, tylko
A więc, d~iewczęta I chłopcy, którzy bodaj
1 jajka 6ifl wylągł.
ra.z pr7.e'Z omyłkę naipi&ałaś „Promyk" małą jeden raz r.apisaIJ do „Promyka'·, odpowiedź
Jedno wiadomo o nim,
literą, no, i trochę niedomagają ZiDaki prze· cie nam szybko
l podajcie dokładny W<lft
że wiat.ro nie przegoni.
sta.nJ.::owe. Za DO'Zdrowienia dziękujemy i talk· adira"J.REDAKCJA.

l.am:.glówki

i przez kółko 1kaka6J

INie
w rniew,
bo mu na głow'
spadła uys1ka.
To jeszcze biedy połowa.
ale szyszkę •
widziała myuka
i · powiedziała o ł7m wronie.
wrona lisowi,
lis sroce,
na łym nie koniec.
Sroka wszyałko ronknlecsala,

I

płakać

Ufff ! ! !. ..

Lew

więc

szczerzy6
wazystko

robić

l

wpadł

;

załazi.

dostał pneę

odwiedził }wa
stalUlł

przed

8ZakaL
klatką

I zapłakał.
- Mój biedny lwie,
coA s łobą tle,
nie będę prawił morałóY
ale lepiej cl chyba było
w lesie.
1dyi wyruszał na łów tak nsekl.

„Promykt

A lew
wpadł

l

w rnlew

łaplł rozbił

krałę.

Z szakalem wraz
zbiegł

z cyrku

w las.
Bajka

na

się kończy

łym.
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8miliardów zł. na inwestycje wprzemyśle wókienniczym
.

I

PrzeD1ów1enie dgrehtora qeneralneqo C.

z. P. 11'1.

I

tow. ll'endeqo

br-

. - Jeśli przed waj?ą fatni,ał a~tagonizm. po prze~ysł bawełniany, przemysł wełniany, kon ten cel 8 miliar~ów złotych. Nieda.l~ki je~t
Już wkrótce ok;aże się, że nasza dr~ga
m.~ędzy przemysł.em i_ ZW1ązila1Dl Zawodowy- fekcia (nowe maszyny szwalnicze) i przemysł czas, gdy na inwestycje w przemysle wló- ła drngą sl!uszną I najklrót~:rą do podW.esien1a
m1. to w naszym ustroi u antagonizm ten znikł. lniarski.
·
. kiennkzym będziemy mogli przeznaczać tocz- stopy życiowej robotn:lika.
Zm~ły. klasy posiadające i fródła wyzysku ł
Mamy już pewne rezerwy finansowe 1, nie od 18-tu do 20-tu miil.iardów dotyqh.
W zakoń-:,zeniu zwrócił tow. Wende uwagę
kap1talistycznego. Dziś wszystkimi fabrykami trzeba to podkreślić, uzyskaliśmy · je bez poRuch wielowarsztatowców umożliwia nam na .:r.~mieczność szerszego wciągnięcia inteli·
dysponuje. Sejm. :Ustav:ooawczy, a Rady Za- mo-:y obcych kapitalistów. W róku bi!!'~ącym szybsze mobilizowani!'! rezerw, przyśpieszenie geucja pracuj~ej, kierownictwa fabryczneg~
:kladowe 1 . adm1n1stracia f~b.ryczn~ stoją tyl- mogliśmy prz02naczyć na inwestycje 3 miliar re~onstru.kcji przemysł-Owej i . budownktwa personelu te,c hnicznego d0- wspó!!zawodnictwa
ko na stł'azy praworząd.nos'.ii panstwa ludo- dy zło-tych - w roku 1948 przeinaczamy na m1eszkamowego.
pracy.
we90, ustaw sejmr>wych i dek.retów rządo- 111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111 111111! 11111111 11 •11n11m11111111111 n1«11111111111111111111:1 11111111M111111111111H111111111111m11111111111111111111111111111m1t11:11t111111111111m11111111111 1111111111n111m111u1111111111111111111mn1n1111111n1111n1n11111111111111m11111tt1111w11111111:1n1111n11~n1n1n1111nmnlł1lllllllnm111111ł1111
wych.
· .
Powstają wprawdzie konflikty, !!Cle nie -po
&iad.ają one charakteru klasowego. Ad.ministra
ej• dba o zysk przedsiębiors•.wa, o rentowność, a z drugiej strony Rada Zakład-0wa dba
o to by I<Jbo't nik i pn;aownik otrzymał to
wszystko co gwarantuje ustawa i umowa zbio
rowa.
Wzrus,zające i ni·ez.ap-0mtt1iane ćhwile prze- kój, aby każdy człowiek, 1 w Pol~e I w Cize- pr.terywall'l.e jest owa.cjami.
- Narody Europy dość uciapiały od gnę-.
Następme przeszedł dyr Wende do omó- żywa1'i wszyscy obecni w ciągu drugiego dnia choslowdcjJ, mógł żyć, jak prawdziwy czło·
biących ich faszystów.
Naj!€'p8Zą g<WCJJMI!.cjq
wienia długofaloweq-0 pla.nu dwudziestolet- Ogólnoikrajowego Zjazdu Włókniarzy.
wiek (•burzliwe o-lclaiski).
niego, rzucając szereg fascynujących cyfr.
Tkwiące w na.rodzie nais.zynn, od stuleci
Republika l!lJa!Sta stoi na grainix::y pomiędzy odbudowy jest zjednoczenie klasy robotniczej.
' · - Obecnie przemysł włókienniczy rozpo- tr<1dy>ej-e rsolid.arności narodowej, traidycje Wrschodem i Zachodem. Aby utrzymać s, ię na W ostatnich c;msach toczył obó.z deimomatycz·
:rządza 1.300.000 wrzeoon, przeważnie starych. w<rlki „ze Warszą wolność i naszą'', -z:n!ll1ruzły takiej pozycji, mUrSimy być silni. W tym po- ny na Węgrzech cJęźkie boje ze w.spk,ronq
Pla.n d'Wudziestoletni przewiduje w-ybudowanie W1Spaniady wyr/'l-Z w obradaich Zjazdu.
mogą n<aJm nasi wi·eky bracia _ Polacy i na- prze,z obcych impe.riaJJstów reaikcją, Dziię1cJ Je·
w Polsce trzech milionów nowych wrzeci-On.
Przew<>diniotwo objął t<ow. Szymań-ski, t<>w. rody Związku Radzieckiego (o'Maisiki).
,
dności robo.mi•czej
u.dało nam się 11111kc7!emne
W przeciągu pierwszych sześciu lat winien Bur.ski serdecznie powitał ~,anicz!Ily>eh de·
Mów.ca zakończył okrzyk.a mi nia. cześć jed- zrnlmsy reakcji sparaliźowa~.
otrzymać przemysł włókienniczy 600 tys. wrze legatów, którym sala .z.gotowała owa,cy.jne nolitych i odrocL-zollly>eh Związków ZawodoPłomiennym okrzykiem na czeAć pr~jainJ
cion. . Należy -zwrócić uwagę na to, iż przed przyjęde.
wych, n:a cześć w}uszu po.lsko<Z€&ki.ego i 60 • polsko-węgiersltiej U!lkońaył mówca sw<>je
wojną nie wybudowaliśmy w Polsce ani jed'jusru na,rodów shlwiańskiich.
wywody.
n ego wrzeciona.
PRZEMAWIA TOW. AKERMAN
Burza oki1&sków towa:rzys-zyła ors,ta:tni'm słoPo chwili staje na mówmcy towairzy5zka
N a tym jednak nie koni.a::. Już w chwili
z CZECHOSŁOWACJ'l
wom mów·cy.
Józefa Gomori, członltini Socjal.istyc:T!nej Par·
Na w.stę-pie ,za1brał gło'5 gene,r.ailny sekr·e <>?ecnej. b.uduje się .fabryka zgrze?l~rek w
tii Węgier. Wśród powsrechnego entuzjazmu
Z1el?nei Gorz.e „ Będ2le on.3 zatnidn1a.c 1.500 tia.rz Czechosłowackiego Związku Włók.na.irzy,
O JEDNOSC KLASY ROB01N!CZEJ
oświadaza Ollla, i:ż Związek Węg'i-er&ki p.l'Zysłał
ludzi. W n.aibhzszym cz~s1e pr.zystąpm~y ~o crzłonek K.C. Czecho,slowacbej Pp,rti1 SocjalPRZEMAWIA TOW. DOEBRIENTm
w podarunku włókinianzom polsk!rn s:otandar
Z WĘGIER
budo:wY . fabryki obręcx~iaków 1 wrzec1ennic demokratycznej, tow. Akerman. Przymiósł oill
z wyszytymi na nim emblematmnl Polski/ i Wę
w Cieplicach. ~~ystąpil;śm'y do odbudo_wy sno ·zjazdowi pozdrowienia od 280-<ty.sięcmej maNa <tryff:iunie ukazuje się Kawl D-Oebrentei gier.
wadeł szybkob1eznych, itrc>chmalarek l szere- sy czerskkh włó'knia.TZy li od całego I\.a'Wdu _ za~tępca .ge:ner.alnego · sekr·e~aTZa Węgier- Siitandar ten nieich~j będ.7lie ' dlla W.as
gu innych _maszyn.
.
.
.
czechosłow.ackiego.
skiego Zwią;i;ku Włókniarzy, o,i:ło1nek Komuni- bodźcem w dzi ele odbooowy.
1
Są to P erwsze kroln w budowmgwie no- My tak jak i Po.tacy 'walczymy o po- stycznej Partii Węgier. Kari:d.e jego .warn.ie
HUTaqan ok•le.sków z,agluszył rerdec?me sło·
wych zakładów i nowych prototypów mas,zyn, - - - - · - - · - - - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - wa fow. Gomor-i, która następnie WII'ęczyła
ale niedaleki jest czas, kiedy będziemy mogli
Ntfff srę.brnąn1 ekranie
WS[la1niały
dacr- przedistawicleke włókni.any
wyrzucić wszystkie stare maszyny, kiedy bę
p'ol!rkk:b, t-0w. Irenie Piwo-wa!Sk.iej.
dziemy mogli skasować budowane przez za·
chłannych i sk~py-h
kapitalistów budyn~i
JAK TRAKTUJE SIĘ ROB011NIKóW
bez światła, powietrza, przestrzeni.
Z TAMTEJ STRONY „ZBLAZNEJ KURTYNY"
Brak nam inżynie1ow-projektodawców. Roz
Wy.-soki poziom artystyczny, świetny scena· jący bardzo wysoki poziom W•Slpók;zersnej ki· PRZF.M'A W!A TOW. LEUSKIN Z HOLAiN'DH
poczynamy od początku. Mobilizujemy zdoi·
W Cannes nagrorius'Ł, dyskretny umiax w operowaniu środkami nematografiki francuskiej.
Na trybunie stanął tow. Leus1dn, pnedstianiejszych pracowników i na małych odcinoto główne dzon-0 poważny obraz o obliczu 6połecrny-m wiciel jednościowego Związikru Wł6kmiar.zy
kach pracy uczymy się, aby po nabraniu do- technicznymi, prosit-Ota ujęcia pt. „Praeklęci" oraz „Antoni i Antoni:na"'.
Hodarndid j opowiada o ~j ciężkich
świadczenia przejść d-0 prac powa.iniejszych. walory, dzięki którym film franc.u-ski crie&zy <S; ę
Poza. wytej wymienionymi, uz,nany:mi pr:zez warunat.a.ch p.racy i byitu !l'ob<l'tlllików w jego
Już w najbliiższym czasie
przystępuiemy ogromnym p01wodzeniem. zarówno w Polsce,
opmię międzynarodową
oibra.zaim:i za.sługują kraju.
do bud-0wy fabryk.i bawełnianej, w której jak l na . forum m·iędzynarodowym.
z pewnością na i111ia111.o dobrych fi~
Miarą jes·t tu decyzja, powzięta. pnez 'lądy jeszcze
- Ho,l andia okirorp nie ucierpiała w wyniku
znajdzie pracę 4.500--6.000 ludzi, w której
zm<>ntujemy nowe maszyny,
zbudowane w festivalów filmowych w Wenecji i Cannes. mów takie, jak: „Cafe Du Cadran", bezpre- okupacji. Zostali<śmy prze-z: hi'tlerowców ogra•
kraju. Fabryka Jo>Sephiego w l;lielsku kończy Z obu prób film francuski wyiszedl zwycięt;ko: tensj.onalny O'bra,z o życi'll pewnej kawiami, b!eni. Ówczesny r:ząd emigracyjny o<bi-ecyw<d
projektowanie i przystępuje do budowy pro· w Wen~ji nagrodz.ono „Wybrzeże złotni!ków" na!kręco111y w przeci~gu 52 dni „Kruk" i wre· narodowi złote góry. Gorik.o rwc.za.r01Wał &ię
totypu ll<>wego automatycmego krosn~ weł ż świetnym aktorem Lou1s Jouive 1 ciekawy szcie UEany za a,rcydz!ieł<> w BruksE!l!i „Le di.a· naród. Rząd nasz jest !koailiGfll stronmlC!bw.a
k.iatolic:ldego ! Pawtii P~y. Ale choclialż t&
nianeg<>. W r. 1948 otrzyma nowe maszyny film dokumentarny ,,Faarribigue", .reprezentu·. ble ;iu C<>nse".
orstart:nia uwarża &:!ę za partię socj~ą,
prowad:z:ii ona. politykę s~e:tnatyan<&j obnirż
kl płac, I obecnJe w połurmtowej HoJand.fJ
stoją włókniarze w walce atra/JtCYWej pr«ecJw•

I

Potężna manił estacja międzynarodowej solidarności
Je,ność

klasy robotniczej

naUepszą gwaranc·ą poko~u

l

Wśród

nowych filmów francuskich

Usuniemy ni.edomagania - wykonamy pian 3-letni
Dyskusja podczas obrad Zjazdu

TOW. PRUS (AndrY<:hów) podkreśla., że w
W dyakus/l generaJrne/ ~r.ał ja.ko pierwny głos t<>warzygz z Bydgoszczy, iktóry nie niektórych Mlbrykach panuije brud. Szyiby są
szc,zędzi1 Z.a,rz.ądowl słów kTY'tyki z powodu niemyte. Towar produkuje &lę brudny. Mówca
nieutrzymywania do.statet:z,n€90 kontaktu z za.pytuje, gd'llie ~ w tym wypadku Rady Zakł.a-cl.owe,
organizacje połiityicme, aóministr<l"
Oddziałami Zwią7Jku.
cja?
TOW. JóZEFczyK fPZ<PB Nr 1) -zwrócił u·z dumą mówi tiow. Prus o doskol!lałej jawagę 111a k-0n1oczność walki o leps,zą jakość li
wykorzystywanie odpadków o.raiz n.a kOIIliecz- koki wyrobów Zaocłaidów BawełnLainych w
Andrychowie, przyrzerkaj1jc, że i nada.I zek.la·
ność zlikwridowania 'kradzieży fabrycznych.
- Swieitli<ce robo·tnic2'1e powinny slę stać dy jego będą przodować wśród włókn±arzy.
TOW. JANECZEK (Kons-tantynów) zwrócił
praw·ooiwym.i ośrodkami wychowawczymi.
TOW. KARGIER (.P:Z1PB Nr 1) ,z·a.stanawiaił uwagę na t.o, że źle się d,zieje w dmbnych za·
kił.ad.ach włókjen'Iliczych
w Ko11Stl!Jl1'1yinowie,
się
na:d za.ga:dnieruiami produ.kcyj1nymi. „Dajde n.am części z.ami·e;nne, poprawcie zao- zarządz.any<:h przez dyr-ekcję prz·emY'Słu miej·
patrzenie, a włókn;i,arze plan naipewno wyko· sicowego.
na.ją" z.aikończył on wśród oadais'ków.
Wiele uwagi poświęcił on pladze ikradzie·
TOW. PIWOWARSKA ""1WTÓci~a uwaigę na ży, 6'twierdzając wśród o:Ma.sków, że „z plagą
konieczno·ŚĆ
wśród

wzmożenia

mas zr·zeszonych w

pracy Jdeologi,cznej
Zw.Jązku.

- TOW. ROMASZKO (Jelema Góra.) orpowi·a da o ma.rno-t!'aw.s'twi.e odpadków, ikitóre ma
mieJsoee. w fll!bryce dywam.ów &myrneńskich w
Kowar.a ch (pod Jelenią Górą), gdzie odpadki
zdatne jes-zcze do wykorzystywa.ni'A, pr.zesyła
się do S'Ullr'p<Lrni, w wyl!l.l.Jm czego powstają
olbrzymie 6·tra.ty. Dyrekcje Brainrżowa nie in·
tei;€Suje sii: pomysłam~ ulepszeń ·1 n.ie udziela
iaid.nych odpowiedzi pr.ojekt.odaiwcom. Ubez·
piecz•aillnia Ś'po>łeczna na Ziem1ach Odzysk.a·
nyich m<lcno jeszicze s·zwa.nk'llje. Tow. R<omaisz·
ko stwierd:zJa rów:n.ie:ż, iż częś~e są wyipadki,
kiedy llkacz za wyuc-ienie ucznia nie otrzymu·
je na•leżnego mu wynagrod.z>enia.
TOW. KOWALSKI z PZ.PJG Nr 1 mówi o
płaoa,cb tkaczy pluszowych, kitóre są waid1i·
. we.
Transmisje i Jllal5-'Zyny 6ą często lll.iena.Ieży-

-.;ą

cie
zabezpieczone.
Wynikfom
wypadki powodujące
kalectwo
i o·biego
dążające nais"Zle
państwo nadmiernymi wydatkami
na renty.
I ten mówca również ]\'.rytykował pracę Uhez·
plec211'11ni S"°łe-€'l.Ilej.
Zyw·e o-klaisiki wywoł-ałe teza, że jeśli za
salll•a<:jd mogły brygady remontowe pracować
w sobotę J w niedzielę, w celu przygotowania
milszyn na poniedziałek, to napewno można
w ten sposób :rorgooizować pracę w Demokra-

tą trze.ba walczyć, aby.„
tli Pia.ilu Trzyletniego•".

złodzieje

nJe nadgry-

l kadry . technficzno -

~nży>n.ie.ryjne,

· mursi ~budzi6 i vrśród nich rucli WlSpół:rewod
nktwa prarcy. „Nie tylko rękami, ale mózgiem
musimy
o Plan".

pracować, jeśU

chcemy

pNynoszą skmltu wi:n.1·ełll
Zu~du Głównego.

uciec

11ię

do pomocy

.Dlrugo ok!l&'!kiwała &a~a wywody tow. Bie·
dr.zyckiego.
"
TOW. GRABOWSKI (IPZlPB Nr 5) mówił o
braku umywalni, powle:trzia. i śwlatł.a w budyn·
ku faJbryC'l.illym.
- Bo ®api<taliśd budow:a!li je nie <fila rolb<>t·
ników, a dla wyzyig,ku. Wiele . ,p racy musimy
włożyć w fo, by odrobić ziaległości,
W daluym ci~u dyskusji zarbierałi głos:
towa.rzyrsz.e Michałkiewicz, Jaiskólis,ki, Szybczyń-ski, Głtiiszyn, Gan-domki i Ruibik.
TOW. MORA WICKA fNowa Rml·a) mow1
o p11acy wśród 'kob!<et i dol!lag,a 6ię utworzereferaMw

lltia

kobiecych

przy OddzJaJach

Związku.

(PZM Nr 4) żąda rozbudowy
EJoo,nomicz.nego przy Zarządzie Głó
wnym. Zadamtiem tego wydz.tału byłooy pid.ne
bada.nie cafogo życia przemysłu włókiennicze
g<> :i umi-ejętine k'5'Zltałtowainie w porozumien:iu
z CZPWł. w~ów pracy i płacy.
TOW. PRZYBYŁA ipośwlęcił swe przemówl·enie sprawom orga.nizacyj.nym.
Rady ZaJdadowe często nie znają doibrre
dekret~ <> Rad.ach, n1epotrz.e.\;Jnie re:'LJ"9Il'llją
wielu w.;ta'Yf:0Wo zargwarmtowainych im przywtaejów. rtady o:ęto nie odenbują się w
S'Z·czegółaerh Układu Zbiorowego, co powoduje
Sltraty dla robotników.
- Muisimy - zaikończył t<>w. Przybyła pracować wydartniej.
Pra.cuj<emy nie dla ka·
pi1tarlizmu, a d!la siebie, dla całego narodu.
Na tym dyskusja została zak<>ńczona.
TOW.

BĄK

Wydziału

"

TOW. BIEDRZYCK'I wygłosił znakomi't.e
przemówieni·e, . w którym stwierdził, że kJ.asa
roiboitnicza musi prrzyctąg•nąć do współpracy
majstrów

Włókniarzy

wygrać bUwę

MóW<:a wyjaśni'ł dlao:ego w uistroju demoik:racj! ludowej w miej1Sce prostego
a.ko~du
<S'tosuje się system ako·rdowo·p.remio·
wy, dlap;ęgo dodaillk·o wu wymaigrai;faa siię wzmo
żony wysiłek.
Przechodząc do spMW or.ganizacyjnych, twierdzi tow. Biedrzyd:i, że jeśli
oddział Związku widzi jakieś hraki czy u.ster·
ki, wi.nien on samodzieil.nie in.berweiniować, a
nie biadolić. Dorpiero, jeśli je.go zabiegi nie

Polsko - czeska wspo'lpraca 11·1mowa
Umowa ta . napewno wyjdzie obu stronom na dobre

Dla zr-ealizowa.111ia wysuniętycli ha1Seł uzgod·
nion6 działanie w nastąpujących -dz.ied,zinach:
I wspólna pr.oduk'9ia krótko- i długometra.źio
wy.eh filmów, wz.ajemna wymiama i narady
pracowników fH.mu 1 dzienn.iikarzy filmowych
tycznej Polsce Ludowej.
oraz regularne spotkania rpełlnomocnych przed
Przewodniczący Rady Zakładowej powJnlen stawicieli olbu kinematografii, współpra.roa w
czuć się gospodarzem .w swoim zakładzie pra- ksztakeniu kra.dr filmowych,
współpraca incy.
stytutów i s~ół wyderwnidw prasy i. po:noc
Je~li zwr6cimy uwagę na wszystkie niedo· w {l.zi~zinie techniki.
W,z.a jem.ne ud'Zi-el-a.nie
ma.gania - to Plan Trzyletni napewno wyko- informacji, uwzględnienie lrulturaln1ych i sponamy.
.
lecz.nych potrzeb obu kra.jów w usitalaniu te·
TOW. JAGUSZEWSKI (Warszawa) 'Zwródl ma;tyc:znych planów prodrukcji, wzajemna u1n<>uwagę na dający się ostatni-o zauwariyć nJe- wa o wwo.zle i wywozi.a filmu oraz o',:Jczen;e
no.rmalny ro.zrost pr~edsJębiorstw prywatnych specjalną oipieką ro·z1porw..s'Zecltniaxi:i.a filmów
w branżv wlókienn.iaeJ.
b.Iiatn!et nroduilt.c.li.

Od wyaniainy li współpracy należy oczekiwiele. Wyświretla.ne u nas obe·:nie· filmy c,zeskie wzbudzają zasłużone i ezcie.; e umanie. Należy do nich w p:ierwszym nędi~e
film historyczny, w którym Wip.lata się m~łość
Czeszki i ryoemi. po•l skt090. '
Obecnie, po podpismiu umowy, roba-czymy w Pole.ce wiele da1szyoh 'Pięknych ob ~a
zów czeskich. Z drugiej :i:aś strony }ak
wiadomo - w Czecliosłowacji realizowane są
obeonie obrazy polskie, w kinach zaś :dą pol·
s'kie krótkometrażówki.
Prcca .z.a .mierzona już się r.oz:pocz~h. Dać
ona może i da z pewnością obu krajom du:że
możliw<i.śct w dziediinie fi1lmu. te.go potężne·
go oręż.a kWtu.ry i sztuki;·
wać

ko nowoplanoiwooej obniżce płac.

Na sali ro-z:lega1ją s.ię 111i~iMmą,oe <>krzY'k!
na cześć wailmących w Holang1H 'W'łómi~.
U rn.as ~ni·e je 617ieroko rek.1.amo'Wl!l.na de.IDJO'"
ik:racja - c~iie dadej m~ - U IlJll!S wolno
r.olbić Wl!zys'tko„. aiby złamaić stril:jk. Do lteigo
celu zaprzągnięto ~ duc:howień'S1WO kMQilidcie
i niaoczyciel'Sltwo· d cały szereg :innych czynni•
ków. Zwią-z.ków szczerze wadozących w olbro·
nie interesów r-0~otnkzyioh n:ąd po p.rostu. nie
uznaje.
Prześladuje 1 uykam.uje się n.ais rów.nie'i
dlatego, że jesteśmy pnzecJrwnfkam.i wojny w
lindonezji. Na,zywaj(\ nais zdrajcami l twiel'ooą, że „jeśli stracimy kolonie będuemy w
biedzi.e". Ale i przed wojną, gdy panorwald~
my w Indionezji ~ posiadaillśmy przecież w
haju pó-ł miliona bezrolbo•tnych. A wodna kro•
szituje nas oo d:z:ień 3 millfuny d0!1ar6w„ Ro·
bO:tnicy narsd cierpią głód li poo.ierw.i'E!rkę.
• Z z.a'Zidrością patrzymy na W~z enrtuzja:mn
w pracy. Nas.z robotnik nie odczuwa :midO'Woleinia z prarey, bo ni•e «przyiooisl mu ona taidnej
kmzyści. Tumą się tyJk<> kapi<tailiści. W Buropie Wschodniej żyje rolbotniik ~ełnie inaczej, niż u na•s.
Wy, robotnicy porlisicy, zn.a.jdu.jede się na
dob rej drodze.
Niech żyje Demokratyczna Po~skra. Ludowa.

MANIFESTACJE SOLIIDARNOSot
Sala żywo zarrea,g,owaiła na VfYIP-Owiedzl 'klwarzyisza z Holamdii, Gdy skończy! - ?'oZ'le·
g!y 11ię obzyki: Niech fyjq r<Jbomią.y HoloocJ.fii! Ni~ żyją Zwią;z·kl Zawpdowe Holand.ill
i niecha! rdobędą to co myśmy w n&zej Polsce Ludowej osiągnęli! Niech fyje przyjaźń
robotników Holandili i Polski.
Wszyscy śp(ewają. Ra,zem. P-0 polhsku, oesk'l.1, węgiersku ~ po hoUenderaku rozbrzmiewa
potężnie nasz:a stara, bojowa pieśń "Mię
dzynarodówka - pfośń g.niewu i zwycięstwa.
A potem „Czerwollly Szt~air" pi~li
śpiewana prze"!! jed.no<liłio.f!'O'I'lltowy, p&-tyjhly ~
bezpartyjny ipwletarialt. włó!kiennioy.

Za

wyścigiem

-

pracy wyścig

nauki

Ministerstwo Przemysłu i Handlu postawiło
sobie obecnie za zadanie stworzenie rywaliza•

cji. uczniów w nauce.
W podległych Ministerstwu szkołach oprócz
ogólnych ocen z przedmiotów ogólnokształ~
cących i zawodowych wprowadzone zostały
oceny według kolejności postępów tzw. lokaty.
Na końcu roku szkolnego trzej najlepsi
uczniowie każdej z k1as otrzymają nagrody
na kt6re fundusze przeznaczone są już w bud,-.
żetach szk~

· •· „
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Próch1-31

końcówki

'ecldełek.

HURTOWO. DETALICZNA Sprzedaż Manufak· MEBLE komplety 1 sztuki pojedyńcze, wyrób
tury ł Galanterii W. Donajkll, Łódź, ul. Więc własny. Zakład Stolarski ANTECKI JAN, jr.
kowskiego 8.
1-15 Łódź. Gdańska 42.
1-15
HANDL. PRZEMYSŁ. SPOŁKA WŁOKIENNI· WYTWORNIA- 1---siRZEDAZ MEBLI Józef
CZA „ T K A N I N A"
spółka z ogr. odp. Janaczek, Łódź, Gdańska 38 wejście z ul.
Łódź, Piotrkowska 48, tel. 145-94.
1-15 Więckowskiego.
1-31
SPRZEDAŻ
MANUFAKTURY, GALANTERil HURT - DETAL. Artykuły gospodarstwa doI KONFEKCJX, .M. Minkowski 1 S-lra, Łódź,
Piotrkowska 46.
1-15
GALANTERIA i KONFEKCJA „POWISLANKA" _i S-ka, Łódź, Piotrkowska 16, tel. 191-92 5-20
wykonuje z własnvch i powierzonych materia- ZAKŁAD STOLARSKI Stanisław Madaszek,
łów. T. Mazur, Łódź, ul. Narutowicza Nr 40 Łódź, Sródm.iejska 32.
1-15
telefon 260-58.
1-7 MEBLE Tanio oddają Zakłady Stolarskie
ŁODZKA SPOŁKA WŁOKIENNICZA Sp. z o. o. Spółdzielnia „B UD O W A", Łódź, PiotrkowŁódź, ul. Piotrkowska Nr 67, tel 108-82.
1-15 ska 154 w podwórzu, tel. 202-84, 209-76. Wykonuje również wszelkie roboty budowlane. 1-31
HURTOWNIA PONCZOSZNJCZO - GALANTEjadalnie, sypialnie, g!!-binety, urządzeMEBLE,
RYJNA, J. CENTURY 1 S-ka Łódź, u\. Piotr·
kowska 46, tel. 176-08
1-31 nia biur i sklepów poleca Me-:.ha.niczna Stolarnia WŁADYSŁAW JANKOWSKI, Łódź, Łom
HURT-DETAL Wyr6b 1 Sprzedaż Konfekcji źyńska 20/22 Sklep I Biuro, Piotrkowska 161,
damsk:ej, męskiej i dziecinne) „UBIOR" L. tel. 133-80.
1-31
Zawadzki i S-ka, Łódź, ul. Piotrkowska 5
ZAKŁAD
STOLARSKO
•
MEBLOWY
K.
Ltpińwejście z bramy.
1-31
ski, Łódź, Jaracza 18, poleca najtaniej wszelHurtownia Włókiennicza JOZEF MACIASZEK kie wyroby.
1-15
1 S-ka Łódź, Piotrkowsk11 Nr 91 tel. 200-60.
ZAKŁAD
WYROBOW
KOSZYKARSKICH.
Sta1-15
nisław Nowak, Łódź, ul. Nawrot 4 poleca meHURTOWNIA WŁOKIENNICZA „M OD NE ble 1 galanterię kos'lykową. Specjalność: Kosze
TK A N I NY". Łódź, Piotrkowska 91.
1-31 dla fabryk.
1-15

UMIĘCKI

Łódź.

nlk a 16.
KLI NIKA LALEK reperacja Parasoli KAROLINA
4-10
SOŁTYS, Łódź, ul. Ws-::hodnia Nr 32.
KLINIKA LALEK. S. POWIERSKA I_.ódź„ S1en1-15
kiewicza 50.

I

Hl

SPOŻYWCZE i CUKIERNICZE ·-

BLACHOWIAK I S-ka Sp. z. o.
~~w~~~kaG~:~~f~:e.m~:~~~~A~ó~~Rt;~~~i ~lo trkowska
11 tel. 117-32. Hurtowa

SPRZEDAZ KONFEKCJI
I
GALANTERII
damskiej, męski!!i i dziecinne) KRZESZEWSKI~ATUSZKIEWICZ i S-ka, ~ódź, Piotrkowska 144

I

.J.

BIBUŁKĘ

K OSM E T Y I A·

I

AR TYKUŁY FRYZJERSKIE i Pe.iumeryjno·Kosn. etyczne JOZEF POl'ŁAWSKI, Łódź, ni.

I

łykowych.

I

TAPICERSTWO

44.
1-15 SP

OŁDZIELNIA PRAC TAPICERSKICEI
GO DA", Ł6dź, Zawadzka 18.

PAPIEROSOWĄ

I
„WY·
1-15

WYROBY JUBILERSKIĘ

I

I

I

RADIO I ELEKTROTECHlllA
-.

I

PACHOWA NAPRAWA
Radloodbiomłk6w
ZEGARKI, srebrne pudernke, papierośnice, Sprz edaź lamp radiowych L Piszfeld, Łódź,
1-31
złote obrączki poleca najtaniej Z a k ł a d Sr6dmlejska -4 tel. 256-65.
Zegarmil;trzowski „GWARANCJA" Zawad*a K. BORKOWSKI 1 T. SCHMIDT. Sprzedaż
17. Tamże naprawa.
•
6-21 ŻYTimdoll, lamp t Innych artykuł6w elektrotechnk:znych. Łódf., Piotrkowska 125 teL 214-56

I

Łódź. Piotr1-15 1

BA ZAR AMERYKANSKI Hurtowa sprzedaż
matei:ia.łów włó~ienniczych-:!lal~nt. Konfekcji,
męskie], damskiej i chłopięce], Łódź, Plac
Wolnośt::i 10, tel. 159-17. Członkowie Zw. Zaw.
10% zniżki.
1-31

pap. art. intro„ i

I

I

1-31

HURTOWNIA MANUFAKTURY I GALAN·
TERII Stanisław Sawicki I S-ka. Łódź, ul. Gdań
ska 31a.
1·15
HURTOWNIA GALANTERYJNO • TEKSTYLNA, E. Hybsz, J. Janicki l Ska,
kowska 9, tel. 129-29.

I

„PODKOW A"
z bocianem poleca Wytwórnia B:bułek, Łódź,
Piotrkowska 49.
1·31
KUŚNIERSTWO
SKŁAD MATERIAŁOW PISMIENNYCH Józefa
Nowak, Łódź, Główna 9. Sprzedaż ozdób -:.hoin- PRACOWNIA KUSNIER'iKA wykonuje wszel·
kowych.
1-15 kie roboty w zakresie kuśnłentwa, Łódź, Ja1·31
WYTWORNIA PUDEŁEK TEKTUROWYCH
racza 12.
Łódź, Piotrkowska. 135 w podwórzu, tel. 116-98.

WŁOKIENNI·
Więckowskie

HURTOWNIA WŁOKIENNICZO • GALANTERYJNA „M I N E R W A„, Łódź. ul. Więc
kowskiego 7, tel. 184-29.
1-31

WYROBY PAPIERHICZf
wiSNIEWSKI I S-ka.. Łódź, Pi~trkowska.

Sprzedaż

WYTWORNIA KONFEKCJI Sprzedaż Manufaktury H. ZDZIEBŁOWSKI I S-ka. Łódź, ul.
Próchnika 16a. tel. 102-70
1·15
HURTOWNIA
WYROBOW
CZYCH, Kubiak 1 S·ka. Łódź,
go 10, tel. 204-68.

Łódź,
sprzedaż

Sienklewicza 63 tel. 152 02.
1-15
LABO RATORIUM CHEMICZNO-KOSMETYCZNE
„CORDEL"
właśclctel Piotr Andrzejewski, Łódź, ulica
~o womiejska Nr. 3 tel. 204-81 poleca: Kremy
WYROBY Koszykarsko-Drzewae E. BEREZKA, pa stę do zębów, pudry. pomadki do warg, róże,
Łódź, ul. Zachodnia 29. Poleca: Zabawki dzie- pe rfumy. wody kwiatowe łt.p. artykuły włacięce. Foteliki-leniwce, galanterię koszykową. sn ej produkcji. Uwaga: Pierws-zą tranzakcję
zaw ieram za okazaniem potwierdzenia zgło1-31
nia o koncesję.
sze

SPOŁKĄ DLA HANDLU Tow. Włókienniczymi
i Galanterią M. Piewik i S-ka Łódź, Więc~ow-

skiego Nr 1.
1-15
PALTA Damskie 1 Męskie w dużym wyborze,
Konfekcja, Galanterla i Manufaktura „ANNA",
Łódź, Piotrkowska 126.
1-31

o.

art . kolonialnych 1 spożyw':7yc h.
FA BRYKA CUKROW f Czekolady „DELICJA"
Łó
dź, Żeromskiego 31 tel. !85-27. Radom Za:Cła
de wym udzielamy rabatu przy wc-i:eśniej·
1-31
szym zamawianiu.
WYTW ORNIA WAFLI
AL EKSANDER MACIASZCZYK, Ł6dź ul. Piotrkow ska 92, tel. 173-62 poleca opłałkt choinkowe kolorowe l '!.afle różnych formatów,
1-31

GALANTERIA

sio·RZAllA

I

PRECISIOUS-RADIO Łódź. Sienkiewicza 2. ReGALANTERIA PODROZNICZA, Stallisław Tęgi. mont radioodbiorników i budo~ nowych na
Łódź Piotrkowska 3 5 tel. 183-31.
t-31 zam ówienie. Wzmacniacze Szybko - tanio 1-31
- - ' - - - - - - - - '- - - - - - - - - fachowo.
TOREBKI DAMSKIE l Walł.dd ZYGMUNT
KARON, Łócli, Piotr~owska 115, tel. 173-50
ARTYKUŁY TECHllCZIE

--------------------------------

I

I

I

I

HURTOWA I DETAUCZNA sprzedaż manu-•
MUZ K A
faktury, L. POMARANSKA CZ. ŁUKASIAK ._-._ _ _ _.;.... _ _ _.;..._ _ _ ___._ ~RENGEL I S. PAWŁOWSKL Skład Arty6w Technlcmycb,, Łódź. Piotrkowska 150
Łódź, Plac Wolności 11. tel. 108-94.
1-31 SKŁAD INSTR~NTOW Muzycznych „ME- te1. 100-84.
1-31
DOM MODY Józef Kobustewicz, poleca: ubiory LODIOPON" L Stępniewski, Łódź, Piotrkow·
HUR
TOWA
I
DETALICZNA
Sprzedał artyku·
Męskie, Chłopięce i Damskie, palta, Łódź, ska 155
1-15
16w wodoclągowych, plecowych I naczyń
Piotrkowska 157, tel. 256-82.
1-31
ELART", Łódź Narutowicza 22 tel. 135-82
A..
1 S-ka Hurtowa
LALKI - OZDOBY CHOlllKOWE
„z
ANISŁAW
MAKOWSKI I S-ka. Sprzedaż
Manufaktury I Galanterii, Łódź, Piotrkow- PACIORKI I PRACOWNIA KWIATOW SZTU ST obów żelaznych, narzędzi i art. gospodar159
5
63
890
ska
tel.
l-l CZNYCH „ALEKSANDRA
WOELFLE", wł. ~a domowego. Łódź, Piotrkowska 109, tel.
- ·
ZYLETKt, smoczki, gruszki gumowe, drobna ga Aleksandra Zieglerowa Ł6dt, Piotrkowska 208-63~ Przedstawicielstwo wag firmy Hess w
lanteria Z. JUNGOWSKI, Nowomiejska 3. Ce- 118 I piętro.
1-15 Lublinie.
1-31
ny hurtowe.
2-16

SZYDŁOWSKI

Sprzedaż

y

I

I

ZARZĄDZENIE
DUZY WYROB konfekcji Damskiej, Męskiej
I Dziecinnej dla Zw. Zaw. Zniżka EUGENIUSZ Prezydenta m. Łodzi z dn. 29 listopada 19ł7 r.
FIGIEL i Ska, PiotrkQwska 38, tel. 260-40.
w sprawie urzędowego badania zwierząt i mięsa przeznaczonego do spożycia we własnym go
spodarstwie domowym.
W związku z niebezpieczeństwem zaraźllP~ACOWNIA
KOŁDER
I BIELIZNY Janina wych chorób zwierzęcych oraz· stwierdzeniem
Kapalska, Łódź, Zawad1ka 11.
1-15 zachorowań osób, które spożywały mięso poPRACOWNIA KOŁDER I WYKWINTNEJ chodzące od chorych zwierząt - · na. podstaBIELIZNY wykonuje szybko s:>lidnie, ceny wie art. 6 I 15 ust. (2) rpzporządzenia Prezyprzystępne
F. KUNICKA( Warszawa. Plac denta Rz. P. ł dnia 22.3. 1928 roku o badaniu
Zbawiciela 8.
1-15 zwierząt rzeźnych i mięsa (Dz. U. R. P. nr 60
poz. 454) w brzmieniu ustawy z dnia 1.3. 1938
SPRZEDAŻ MANUFAKTURY Kołder i Dodat- roku (Dz U. R. P. nr 18 poz. 132) zarządzam
ków Krawie-:-kirh. Wielki wybór kołder i ada- co następuje:
maszków !tołdrowyc h, JOZEF NOWAK, Łódź,
§ 1.
Jaracza 8.
t-15
Na terenie m. Łodzi wprowadza się obowią
PRACOWNIA KOŁDER I BIELIZNY Zofia zek poddawania urzędowemu badaniu zwierząt
Łukaszewicz, wykonuje szybko, solidnie i tai mięsa przeznaczonego do spożycia we włanio Łódź, Nawrot 6, tel. 107-41.
1-15 snym gospodarstwie domowym.

~-~~K_O_Ł_D_R_Y____I

l ___W_Y_R_O_B_Y_Z,~A_K_ilP_l_A_j_S_Kl_E__I
SPRZEDAŻ

MA 11lR1Ał.·Ó'W ŁOKCIOWYCH
Galanterii 1 Wyrol;>ów Zakopia1)skich. HurtDetal TADEUSZ SITEK i S-ka, Łódź, Piotrkowska ll'ł.
1-31

~---_;;..B~l~E~L~l~Z.~N_A~--il

WYROB TRYKOTU I BIEUZNY TRYKOTOWEJ
Ludwik Raziewicz 1 S-ka, Łódź, Próchnika 5,
tel. 131-74
1-31
WYKWINTNĄ BIELIZNĘ Męską. uszyjesz
sobie tylko w f-mie Łódzka Wytwórnia Bielizny
CZ. BOGUCK1 i S-ka, Łódź, Piotrkowska 6.
Zakład przyjmuje tylio z powierzonych materiałów. Specjalność koszule sport~we.
1-31

I SPRZEDA.Z Bielizny Damskiej,
i Dziecinnej, Łódź. Jaracza 10, wejście
z bramy.
!-15

WYROB
Męskie

OGŁOSZENIE

PANSTWOWE ZAKŁADY
DZIEWIARSKIEGO Nr 3
Ł6dź, ul. Sienkiewicza 82-Sł
POSZUKUJĄ SAMODZIELNYCH rułynowanych KSIĘGOWYCH
Zgłoszenia kierować do Wydz. Personalnego w godz. od 9-13-ej.

PRZEMYSŁU

I
PAN"STWOWE

ZAKŁADY

PRZEMYSŁU WEŁNIANEGO Nr 2
im. Norberta Barlickiego w Łodzi,
zatrudnią
natychmiast na warunkach
przewidzianych umową zbiorową nastę-

pujących fachąwców:

1. TECHNIKA-ELEKTRYKA ze z:iajomQścią kre~leń instalacyjnych i ma·
szynowych,
2. ELEKTROMONTEROW,
2. SLUSARZY MECHANIKOW.
Zgłoszenia osobiste w godzinach od
8 - 15-ej w Wydziale PerS<>nalnym,
Łódź, ul. Żeromskiego 108.
11887

~

I

I

CENTRALA ZBYTU PORCELANY
PAJANSU I WYROBOW SZKLANYCH
r.akupl natychmiast
biurowe:

następujące

2 maszy'lly d<1 Ucz.
na 4 działania,

I

maszynę do
działania,

Ucz.

1 arytmometr

maszyny
I

„Faclt"

ręczne

elektryczną

10..mtejscowy
wie marki ,,Brunsviga".)

na

'

• I

(moilł-

i

Oferty z podaniem ceny prosimy skła·
dać do dnia 16.12 rb. w Wy<h. Adm.lniatracyjnym Centrali przy ul. Dra A.
Próchnika Nr 5, m p.
11982
Wytwórnia Aparatów Rentgenowskich I Elektromedycznych
,,ELEKTROSAN" - Łódź, ul. Swlęto·krzyska 11·13 poszukuje:

Państwowa

Kalkulatora-cbronometraiystę,

I
I

,1·

Urzędnika

do Wydz. Zaopatrzenia ze
znajomością metali.
4 elektryków warsztato\vych,
1 lakiernika na roboty natryskowe,
1 kreślarza-łechnika ze znajomością
rysunków warsztatowych,
1 elektryka-nawijacza na motory.
Podania wraz z życiorysem prosimy
składać w Wydziale Personalnym w godzinach urzędowych.
11951

w

'

POSZUKUJE SIĘ OD ZARAZ:
4 KIEROWNIKOW TECHNICZNYCH, .
TECHNIKOW-WŁOKJENNIKOW

1 INZYNIERA·BNERGETYKA względnie
technika-energetyka
1 GŁOWNEGO KSIĘ~mWEGO na wy·
jazd do Złotoryjl
2 PLANISTOW NA WYJAZD do Złoto·
ryji i Dębna
1 MASZYNISTKĘ· SEKRET~
wraz z życiorysem do
Zgłoszenia
Wydziału Personalnego Ogólnopolskiego
Zjednoczenia Przemysłu Kapeluszniczego
11888
w Łodzi - Gdańska 93.

Miejski w Łodzi - Wydział Komu·
do wiadomoś'.:i,
Dl'k-acji- podaje niniejszym
że dla osób które z przyczyn od siebie niezale żnych nie dopełniły obowiązku z9łoszeni!&
pozwoleń na prowad2enie pojazdów me-::hanicmych, przedłużono termin rejestracji tych
Pozwoleń do dnia 31 grudnia rb. pod warunkl·em, że powody niezgłoszenia się w tennin ie głównym zostaną potwierdzone i zaopatrz one opinią dodatnią przez Związek MotoP ANSTWOWE ZAKŁADY
cyklowy w stosunku do posiada-::zy pozwoleń
Przemysłu Bawełnianego Nr H
Automobilprzez
prowadzenie
motocykli,
a
n
w Łodzi, ul. Senatorska Nr 6
Klub w stosunku do kierow-::ów nierewodo•
wy eh i przez Związek Zawodowy Transporposzukują pracowników do przędzalni:
towców RP w stosunku do kierowców zawodo1 MAJSTRA na oddział przygotowy eh.
wawczy,
Pozwolenia niezgłoszone do dnia 31 grudnia
1 MAJSTRA na maszyny obrączlto947 r. po upływie tego term.inu stracą swą
we,
ażność.
w
Komunika.1 jako pomoc zgrzeblarek.
Zgłoszenia przyjmuje Wydz' al
Zgłoszenia w Wydziale Personalnym,
w
z tym
na te- c ji, ul. Pi-otrkowska 64, I piętro, pokój 23.
11906
ren m. Łodzi do spożycia we własnym gospo- Ł6 dź, dn. 4 grudnia 1947 r.
ul. Senatorska Nr 6.
ZARZĄD MIEJSKI W ŁODZI.
darstwie domowym winno być zgłoszone na
stacjach kontroli wyznacznny-:.h zarządzeniem
a11111u11111IWllllMl!l11111
moim z dnia 16.1.1947 .r. (Dziennik Urzędowy
Zarządu Miejskiego w Łodzi nr 3/47), dla
sprawdzenia czy zostało poza Łodzią uTZędozatrudnią natychmiast:
wo zbadane i oznakowane przez lekarza weterynaryjnego.
TKACZY
§ 3.
PRZĄDKI
Winni nieprzestrzegania przepisów §§ 1 1 2
UCZNIOW (NICE) na tkalnię po
będą karani w drodze administracyjnej areszwyżej lat 18o1
tern do 1 miesiąca lub grzywną do 10.000 zł.
Nawijaczki
z mocy art. 8§ 1 przepisów wprowadzających
3 SLUSARzy·MONTEROW
kodeks kamy 1 prawa 0 wykroczeniach (Dz. U.
R. P. nr 60/32 r. po-z. 573). Mięso ulegnie kon3 ELEKTROTECBNIKOW
fiska-:.le.
2 TOKARZ'!'.
ZA PREZVI>ENTA MIASTA
Zgłoszenia do Wydziału Personalnego w Łodzi. ul. Łąkowa 23.
(-) Staniislaw Duulak
lllll!lllllll!lllllll!llli~llllll!!~ · ~.
Wicen:rezvdent Miasta

związku

Zarząd

się dnia 10 grudnia 1947 roku

o godzinie
10 rano w S:llpitalu oo Bonifra·
trów
w Łodzi przy ul. Kosynierów Gdyń·
skich nr. 4 (Chojny). Cena wywoławczia ko·
nia 35.000 zł.
Konia można obejrzeć w Szpitalu O.O. Bo.i
nifratrów, przy ul. Kosynierów Gdyńskich -ł,
w godzinach od 9 do 13.
Wadium kaucyjne w wysokości 3 proc. ceny wywoławczej przy}mowane będzie na miej~
scu w dniu przetargu, od god'Zliny 9,30 do 1~.
Odczytanie warunków przetargu odbędzie
się przed jego rozpoczęciem.
Łódź, dn. 3 grudnia 1947 r.
ZADZĄD MIEJSKI W ŁODZI-,

.

~i~~o przywożone

.
P.Z.P.B.Nr9 w L 0 d zi Ogłaszajcie
się
wGłosie.

l

Robotniczym

----- _,___"'. .

--~----------------~łllfli~

Nr.

33V

GL0S

Sir. i

l(ALISK!

~~ek~~;~~~;~l94~raiisza Rozbudowa przemysłu
Ziemie Odzyskane, a w

Te'efonv

~

·

szczególności

Dolny kJadów tego rodzaju.

Na terenie

lniarskiego

Wałbrzycha

Komenda MO 16-62.

początkowe stadium przetwórów
ściślej mówiąc o t. zw. roszarnie.

lniarskich, dze ll(lCZelne.
Bo dopiero
Aby zobrazować obecny stan naszego przePożarna 21-77
z za.okładów tego typu surowiec lniarski idzie mysłu lniarskiego priytoczymy następujące
"r!formacja Pocztowa - 12- t 1
do odpowiednich fabryk.
charakterystyczne liczby: w roku 1945 len . uInform. kolej. i biuro podróży .,Orbis"
Roszarnie lnu są porozrzucane wszędzie, prawiano w całym . kraju na powh~rzch.ni 4.5
gdzie, uprawia się len, ale większość pędob tys. ha, w 1946 r. - na. 9 tys. ba, a. w bieżą
tel. 12-95.
nych zakładów znajduje się właśnie · na t~re cym 1947 r. - już na 16 tys. ha.. Według za.nit Ziem Odz~·ska.nycb. Mamy tam prawie 70 k1•eśloneg<> planu, w nadchodzącym 1948 roku
a:J>telc
Od dnia 30 listopada do dnia 7 gru<lnia procent ":'szystkich, istniejących w ktaju za- będziemy uprawiać len na 40 tys, ha. Roszarń

Miejskie Pogotowie Ratunkowe I Straż

Dviurv

br.

dyżuruje apteka mgr. Sumińskiego,

Plac

\

Kiliński~o

„

Akcja stypendialna w Pol~cP zakreśla coraz diów wzrosła do 6.200, ich wysokość wynosi.,, Kino „Stylowy" wyś\,·i~Ua film NO·
kręgi
Cyfry porównawcze na prze- ła już 1.500 2ł„ co dało łączną sumę 9.300.000
cukcji a!1gi-elskiej pt. „SpotJ.:ank" i ·kro szersze
strzeni trzech lat. są ilustracją stusunku Pań zł. W roku akademickill'l 1947-48 przvznann
ni ka.
stwa do sprnw mtorhieży akademickie.i . W 4.500 stypendiów pn 3.000 zt 3.500 zł . oraz
„Bałtyk"
film produkcji fran<'uski€j roku ttkademickim 1944-45 pr1yrnano 20 stypen 1 tys. zł . na łączną sumę 15 milionów z! .
W roku akademickirn 1946-47 resorty pal1diów po 500 zł.. na łączną sumę !O.OOO zł. W
pt. „Baryt~czka".
. . r·
roku akademickim 1945-46 _ 3.000 stypen- stwowe przyznały - 5.400 stypendiów na ogól
Kino „Wolność" wyswt~t1a
1-!m pro- diów po 500 7J na łączną sun:ę 1.500.000 zł. ną sunię ok. 22.500.000 zł.
dukcji radzieckiej „Błyskawica".
W ro:-u akad e mickim 1946-47 lic:oba stypen-

I

Pomyś

ny ro zw Iój P. S. S~

Onegdaj odbyło się \q ]ne z.ehrarJi•e Usta'!lowiono
jX)Jn'-r-' <;i0nie
wkładów
Do . składu nowej Rady Nadzorczej.
ezkmków Powsz~dme.i Spó!<l.zielini Spo· ozlon·kowskkh <l·'l I .OOO zJ"°tych (dotąd który pozostał bez zmiany przyjęto ob.
żywców, ktńremu przewo·d•niczyl pr<e~es 1OO').
dr. Koszutsl<iego.
Rady Na1~<lowaj hIBp. Borzęcki w asy- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~śd~ członlów:
dr. Ko:ozut"k·l€g-o. dyr.
Kaczmarka i lustratora Związku Rewi·
zyjnego ob. Wójcika.
Ze sprawozdania flożoneg-o pr7n !)fC
zesa Zarządu - \Ą. Szczęśnia.kn wyni·
Użytku W
bieżącym
ka.
ż~
Sl}ółdzieloia
mimo
pocz
atkmn-rh
I
..
1. '
•
b"
cy3",
1
1v_
eh·,
S"'·oln
ych·,: "'c,"ITI";l"Z''
. d ClWVCh,· na
po\\· ażny'ch trudności wykazuje szybki
po\Yiec ·e rnlisl\Jm \\' ciąiru u ieg<- /\
•
"
"
'!
•

11 nowych· szkól wpowiecie

w

Qc'dann dO

rOkU

. .

roz\\·ój. Ilość członków w końcu roku
·1vynosila 2.61 l - obecnie ponad
4.000. Na<lwyżki za omawiany .okre-; wv
no.siły 4.693.13.5 złotych, z cze.go 2.300
tysięcy p()stano»viono przelać na podatki, a 2.393.155 zlotych na fundusz spou
I · pracy na o k res 1948 Iieczny. 1v
Panie
1949 prze\viduje
się dalszy "'zrost tak
'
sklepów spoż.y\\'fzych jak i .hranżowych.

!ych d\\'óch IRt \\ zn iesiono 25 nowych
budynk.:Sw szkolnych. z czego 14 o<ld::i·
ny<'h zostało do uż~ tlrn w roku ttbiej;r·
iym , 11 zaś w roku hieżącym.
W urocz y~ tą .:ci s~ mholicrnee:o pr7e kazania budynków prz<'z Pow. J\'omih't
Bu<lov:y ,s zim
• ·1 - w 1ad zom sz,.;o
I Inym,
która się odhyla częściowo \\' ubogiej.
w Ias:i.l'h Jeżą<'ei wsi Czempisz; a czę1m111•ur.1immmmll!llllHl1lllllłlliWil!tr.l!"'.' !i\l\H~u~!i'!:~ 1 11~!1liłlillilHlllllllllllllllll!illll,1f-tiowo ,,. <lsadzie Iwano\vice, "'7:ięli uI dział przedstawic iele władz arlm• nistra-

1946

''

-s·u· kc es

Bi eIar ni''

W wy:>cigu pracy za

pierwszą

polowi;

listopada rb. tkalnia „Bielarnia'' odnio·
sła nowy sukces. wykonując plan z.a •ten
okr~ w 114,9 proc,
Zaznaczyć należy.
1z muchor\]iono
pienv.c;ze „czwórki'' (j.ęden tkacz obsluguje cztery krosna Je.dwabn~), w wy•ni·
ku cze~ z arnbki tyc:h tkaczy wzrosły
0

l

I-go

42.s proc.

Urzędu

Oto lista tkaczy, k>tórzy pl acując na
czterech krosna~h jedwabn:i·ch wvkaza· · · ·1 · I , ·
Ii, si~ najwię I<szą wyd a_Jnoscią
Ja <osci:i
pracy: Ma.rkow~.ki Stani•sfaw - 15 5 ;3
proc„ Muckus Kazimiera - J 50,7 proc.,
Cliałaj Alfons 152,9 proc., Zawieja
Marian - 139,6 proc.
. Dalsza lista tkaczy pracujących na

Przodu ,iąC'ymi

zakłaiłami

na tym odcinku
roszarnie w Wi•
taszycach, Stav-ym Oleśnie oraz w ToruniuMokre. N;1 Sląsku Opolskim przoduje Glo•
gówek. Wykonanie pfann jest przestrzegane
nale:i:ycie. Jl'dnak w zakresie akc.li wyścigu
pracy oraz współzawodni•·twa. mimo niewiit·
'pJiwego entuzjazmu i zainterespwania z•
strony samych robotników, wycznwa się na•
razie pewien brak powiązania międzl' so"pos.,,czl'gólnych ośrodków.
W ramach „ro;-:k~~c:i.jącej !:"ię" dopiero od
niedawna. akrji wspób·awodnictwa na czoln·
we miejso wyhiJają się: robot1tica na paku•
Jarce - Franci!!zka Kolbucb ze Swędzisła•
oraz ob. ~taś, ma,ister pr:iy roszeniu .,,
Starym Oleśnie.
Pow.
przemysłu włókiennie:i:ego są

KOMUNIKAT

wy szkół.

ttfL!Chorn ione Ieczeni<e prom:eniami Renł
gena w Szpitalu Powsze.chnvm.

I

Chorzy

z no·wotworami-

złośliwym\

zmuszeni byli wyjeżdżać do m1e1ocowc

odległych

rlziej
miasteczek i. wsi Wielkopolski.
Inicjatywa Poznańskiej Dyrekcji Powszech
nych Pomów Towarowych obejmie w pierwszym rzędzie te miejscowości, w których do
te.i pory nie uruchomiono Powszechnych Domów Towarowych, zaś realizowana będzie w
ramach lokalnych targów ·i jarmarków.

Ś{:i odfrg·lych: jak Kraków, Warsz aW(!
Obecnie dzi<;ki ni•ezwyklej ucz y nn()ŚcT
Arnbasa<l()ra C7.€chosł-Owacji Heireta
S
zpital mógł zakupić lampę leczniczą
JXl zrem0ntowaniu aparatu, udostępnić
ludn;0ści tak konioeczną dziś m~t<l<lę !€·
.
czen·a promieniami Rentgena.
Wohec częstYch wypadków ch<:>I·
rób no\\·o·tworowych,

wiadomość

stała niewątpliwie przyjęta

Skarbowego w Kaliszu

Wobec ukazania się w Dzienniku U.
R. P. Nr 71 stawek opłat za zezwolenia
na prowadzenie przedsiębiorstw przemy
sio ych, rzemi6ślnk7:ych i zawodów
wolny.eh oraz wobec ustalenia termh1ów
tych opłat dla przemysłu do dl')ia 10. 12.
47 r., dla rzemiosł do 20. !2. 47 r:, dla
zawodów wolnych do dnia 30. 12. 47 r.
wzywa się wszystkkh wyż~j zainlere'lo
wanych· do uiszczania tych .ypłat w kadwóch kros.nach jedwabnych, którzy wy sie tutejszego Urzędu Skarbowego coróżnili się najwię.k-szą "' Y<lajnością i 1akcścia:
Wieczorek Czesław - 164;7
proc„ Swięcicka Janina - 162,7 proc.,
Szmaja Stefa'll - 162;2 proc ., Bud1elt
Feli le - 159. 7 proc., Melka Paw~ł 157, I proc ., Luczak Stefania - 156,9
proc., Hoffman RGman - 1511 proc„
Kołódzie iczyk Genowe.fa 155,9 proc.,
Wanat Ryszar<l - 155.2 proc„ Piętkow
ski Jan - 153,8 proc. i inni.

niu oraz zniszczeniu.

zyczne) i 43 iz.by mieszkalne. Te cyfry
Szpital Powszechny im. Przemysfawa
mówią za siebie i za tych, którzy ofiaroą pracą i bez•nteresownością przyczy-· II-go w Kaliszu podaje dt0 wiadomości.
nili się do szybkiej reafoacji rozbudo- że w dn 1u 1 grudnia 1947 roku zoc:.tało

KOMUNIKAT

1

na tereny, poło:ione na prawym brzegu Wisły. O Ile chodzi . o zakłady, istnie.iące
na t.erenle Z''em Odzysk:tn:rch, to llaleiy podkreślić, iż już VI'. marcu 1946 roku 98 procent
wszystkich. zgrupoiw:inycłt tam zakhdów, zostalo cloprowa.dzone do pnrządku i ()dd~u~ na
użytek dla. naszego przemysłu. I tu na<ln1iei\•
my, ii jest to właśnie dowodem <>fia.rnej i wy•
d?.jnej pracy samych robotniklłw. bo w:;;kntek
wojny i rabunkowej gospodarki nićmieckiej

uczycielstv.-o oraz Jiczni.e z.ebrana lud· wa
ność i dzieci szkol ne. Oddano do użytku
szkolnego w p<J•\1vierie 42 duże, ja ne, zdrowe i·zby szkoilne; 18 •JXlkoi ·~wB>?c'or'·" --,~~\'7;~~~~·o/ff".f~:t-'m'r~"?.~"!!"''.''"i?~'.,;;&1'
pońioc.niczych (prac()wnie; gabinety fi.

Z m., as I a -, · z woJ. ew o· dz twa
Dyrekcja Powszechnych Domów T,owarowych w Pożnaniu zainicjowała. tani okres
przedswiąteczny. W okresie tym od 1 grudnia
do świąt. ceny za wszelką konfekcję zostaną
obniżone o 25 proc„ Obniżka dotyczy ubrai1,
sukienek modelowych, jesiennych płaszczy
damskich. kostiumów itp. Towary rozwożone
pnez samochody reklamowe dotrą do najbar

nionych w tych rószarniach sięga prawie 3.!
tysiąca nsób. Ocz;vwiście licllba ta. latem, to
~na.czy poclczas właściwego sezonu, wzrasta.
Roszarnie istnieją na terenie całego kraju,
jednąk większość lcll ilotychcza,s była skuplo•
na, biorąc ogólnie, na lewym brzegu Wisly.
1 W okresie 11)4!l 51 r. ~edług zamierzonego
1
planu, ekspansja. wytwćtrcza przeniesie się
również

Akcja stypendialna w Polsce

4.

K~nc:r

HO Wy

w 1945 roku mieliśmy tylko 4, 11a.tómiast o•

Sląsk, odgrywają wielkie znaczenie w naszym znajduje się -centrala owych roszarń, mocno becnie posiadamy juT. 39 Z tych 39 zakładów
przemyśle lniarskim. Zwłaszcza, jeśli chodzi o zwią7.ana z Łodzią, gdzie mieszczą się jej wła 36 jest czynnych. Ilość robotników, zatrud-

ta Z()·

z zadowole·

niem

dziennie za wyjątkiem · ni~dziel i świąt
od 8 rano do 13.
Jednocześnie zawiadamia się zainteresowanych pl<itników, że wszelkich informacji OO•no~ni~ opiat Udziela się CO·
dziennie w pokoju Nr. 10 tutejszego
Urzędu ul. Kośd'tlszki 12, 1 piętro w cza
sie od 8 - 13 .
Naczelnik Urzędu
Zbigniew Kaczmarek.

Przy szpita.lu istnieje roi,,vniez Pora'.ł·
ni'a Przeri\nalwwa , ·dostępna dla cho·
rych uoot;id1 i niezamożnych, która mo
że kierować chorych do lecz-eni a promie
niami Rentgena za zniżonoą oplatą. ·
Rentgenoterapia przede wszystkim ma
obsh1giwai:: chorych szpitalnych.
Dyrektor Szpitala
Kierownik Poradni Specjalistycznych
Dr. med. Radwan Stanisław.
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UWAGA SEKRETARZE KOŁ
LEWEJSRóDMIEJSKIEJ.
Dziś o godz. 16-tej w
Iokolu własnym
przy ul. Południpwej 11 odbędzie się odprawa
sekretarzy wszystkich kół Lewej-Sródmlejskiej,
UWAGA SEKRETARZE KOŁ KOLEJARZY.
Dziś o godz. 17 .30 w Iokolu dzielnicy przy
111. Gdańskiej 75 odbędzie się zebranie sekrelarzy kół kolejarzy całego węzła łóda:kiego i
Centrali Dyrekc.

*

*

•

Uwaga! Sekretarze ltół dzielnicy Starotniejskiej! We wtorek, dnia 9.12. 4'1 r. o- godz.
17-tej odbędzie się od1>rawa sekretarzy
wszystkich kół i Komitetów Fabrycznych w
lokalu własnym przy ul. Nowomiejskiej 6.
Stawiennictwo obowiązkowe.
ZEBRANIE KOŁA LEKTOROW.
Wydział Propagandy Łódzkiego Komitetu
zawiadamia, że dziś o •godz. 17-tej w świe
tlicy KŁ odbędzie się kolejne zebranie kola
Lektorów. Referat na· temat „Pozycja spół
dzielczości w Polsce" ''VYgłosi tow. Szubert.
ZEBRANIA KÓŁ PPR.
W dniu dzisiejszym odbędą się zeJ,rania
kół w następujących fabrykach i instytucjach:
RUDA PABIANICKA.
O godz. 13-tej przędzalnia PZPB w Rudzie Pabianickiej, Oddział I, zmiana I. O
godz. 16-tej f, „Hausmann". O godz. 17-tej
15 Kom. MO.
O godz. 16-tej wYdział elektryczny PZPB
Nr 5, przędzalnia. amerykańska zmiana li,
tkalnia - zmiana Il, f. „Jarysch".
GO::tNA.
O godz. 13.30 PZPW Nr 6 - zmiana. I,
PZPB Nr 7 - zmiana I, PZPJG Nr 8 zmiana I. O godz. 16-tej robotnicy dniówkowi
l,ZPJG Nr 8. O godz. 15-tej CZPS.
GÓRNA-PRAWA.
O godz. 13.30 PZPB Nr 6 „B" - ki>ło 9.
PZPW Nr 4 .- koło 4. O godz, 14-tej Fabryka Ta'Siem i Sznurowadeł - koło I. O godz.
15.30 robotnicy transportowi Fabryki im.
Strzelczyka.
SRóDMIEJSKA.
O godz. 15.30 f. „Kublik". O gotlz. 14-trJ
f. „s~· lwia". O godz. 17-tej CZPWł. Dyr
Włókien Łykowych.
O godz. 16-tej Centr.
Zaopatrz. Mat. Dyrekcja Lasów Państw.
STAROl\UEJSKA.
O godz. 14-tej przędzalnia, zmiana I, od- ·
p adkowa i tkalnia, zmiana li PZPB Nr 2,
12 Kom. MO. O godz. 15.30 Urząd Wojewódzki - Wydział Ogólny. Fabryka Nr 39 _.
oddział 4. O godz. 16-tej f, „Lemke i Heike",
f, „Silwars "i Paget",

q
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Ze sport'!

L.K.S.

•~wukrotnie

Pisarski

GEDANIA 13:3
•

na deskach, Oleinik remisuie z Ch ychlą

Mecz boksersk1i o dm-, DRAMATYCZNA II-ga RUNDA PISARSKIEGO
mistrzositw~ P<_>lPi~rw~za rulllda ni.e zap?~iadała ?czywiście
ski rozegrany w med7.le- czegos ciekawego. P1samski 1aikkoilw1ek ro:z.;polę w hali Wimy pomię- czął wa,Jkę dziwnie niemrawo i z pewną doz<1
dzy gdańską „Gedanią" nonszalamcj1i w stosunku do swojego prz·e ciwa ŁKS-.em, zalkońaył się nika, to ·jednail!: rundę rozstrzyignął na swoją
wyisokim
zwycięstwem korzyść. W drugim starciu nast~uje mome«i·t
ŁKS-u 13:3,
tragiczny dla byłego wkemis1rza Europy. JeObsada sędziowska. den z iych znanych, krÓ'tik.ich ha'ków Rajski-ego
Ring--'Kal1iniak (Poznań). w chwili, gdy PiiSarski majdował się na 11inach,
na punkty _ Rosiński ląduje na szczęce łodzianina. Pod Pisarskim
(Warszawa), Stępowski- załamują się ko.Jana, wzrok mętlllieje i popll'l.a,r(Pomań) i Markowski _
!llY „Pisarz" usuwa slię na des.ki. Widow.nia, (Sląsk).
wśród !której jest większość zaiprzys.ię:<>nych
Wyniki walk (na pier- kibiców ŁKS-u, zamiera. P. Ka:liniak, sędzia ri:n
gowy rozpoczyna liczenie. Na 4, Pisa.risk1i z trud
wszym miej.sen zawodnicy łódzcy): ŁKS-Gedanija nokią podnosi się, a~e gardę ma opuszczoną i
~łędne spojrzelllie. Momerutu tego nie potrafi
Kaliniak (Poznań).
Jednak wykorzystać Rajsk·i. Dopada do PisarKamiń·ski zwyciężył Kleina
2:0 skiego zbyt późno, ail e li tak jeden z przY'Padkowych jego ciosów zmusza znów Pils<us.lde.go
Sta1sia.k zwyci ężył Zielińskiego
4:0
do zapoznani·a się z deskami. Tym raz.em ło
Popielaty przegrał z Drążkowskim
4:2
dzianin odpoczywa na klęczkach do 7. Gdyhy
Bonlikowski zwycięż y ł Musiała
6:2
nie gong, nie wiadomo czym by się ta ru!llda
Olejnik zremisował z Chychłą
7:3
skończyła.
Pi/;an;ki zwyciężył Rajskiego
9:3
Zyilis zwyciężył DolecJdego
11:3
...I IMPONUJĄCY FINISZ ŁODZIANINA
Niewadz:i znokautował w 2 starciu
Krótka przerwa wystarczyła aby Ws.areki
Szałkowskiego
13:3
prz yszedł do siehie. Z chwiolą g.d y odezwa.i się
Pierwszym przediw- ~<mg rozpoczynający trzecie starcie, Pisarrski
'1 ild '(!m ŁKS-u w rozpo 1111k bur~ poszedł do przodu !i ro'ZIPoczął impoTeraz Rajski już nlie !istniał.
czętych drużynowych nuJący fllllJ'SZ.
mistrzQstwach Polski Przez cały czas, jedynie jak mógł bronił s.ię
w boksie była „Geda· przed la.winą cioisów mistrza i w rezuJ1tacie
"'a". Pomimo, że n·i e wrulkę przeg,rał: Sensa-cję jednak zgotował nam
'lawn-0 gościliśmy u nie małą.
ży~owe

~ i ebie
re:prezentację
r;dańska, zapow1ie-

REWANŻ OLEJN~KA

:przyjazd ,Ge·
nii"
wywołał
w
··1iatku
sportowym
'.odzi wielkie :reintere·'.lwanie. Już na ty·„i-eń przed
meczem
1 uzjaz.mowano
się
'jed}'lllkiem Kamiń1iego z Kl•e inem, a
' rzede wiszystkim O·
Chychla.
lejniika z Chychłą, do
któr-ego nie doszło na
meczu Gdańsk - Łódź. lnn-e wai1ki już nie
wzbudzały 'takiego zainlr> resowan.ia, tymczasem
jedna z nich na kró tko za.parła dech widowni
Nastąpiło to podczas walki Pisarskiego z Raijskim.
•
Pi~ars k i opromieni ony
sławą ,niedawnego
zw ycięstwa nad samym Kolczyńskim a później
BAŁUTY.
illad Szymankiewiczem, w s.po·bkaniu tym był,
O godz. 15-tej f. „Mewa". O godz. 16-tej jak to mówią, stuprocentowym faworytem. pracownicy ruchu i biura PZJG Nr 8. O godz. Nikt z w idzów zapełniających szczelnie ha,Ję
17-t ej odprawa referentek przy Wydziale Ko- W:Wzewskiej Manufaktury ani przez ułamek
biecym
5ekundy nie spodz iewał się zapewne, alby wyn iik tej walki ważył się niemaJ do ostalllliego
ciosu. A tak jednak było
"
0

'

----

Zapowiedziany reOlejniika z Chyc hłą
nie
przyniósł
nam już tylu emocji.
Chychła
tym ra:iea:n
nieco nas zawiódł. W
drugim starciu n~e potrafił Z'ltaleźć sposobu
na zasto,powanie ~tlą
cego niezmordowanie
do przodu Olejni.ka !i
Z ciekawszych rwy.n.ików niedzi·elnych s.pot•
ut,rzymać go
na dy- kań boksersk!ich o drużyno0we Jni151trzostwo
stans. Zwarcia miał ~e Polski notujemy:
psze oczywiscie ło
W Gdyni: MKS - Zj-e.dnoc.rone Hl:6
dzfianin I zawdzięcza
W Szczeciinie: Odra - SteMa 10:6
j ąc głównie ifm,
jak
W Krakowie: Wisła - Gryf (Toruń) 9:7
również większej agre
W Poznallliu: Warta - Lublinianka 16:0
sywności
wa~kę na- (walkower).
·
szym zdamiem nieznaW lodzi: ŁKS - Oedania, 13:3.
cznie wygrał.
wanż

'1 zi~y

szej strooy. Młody t~m chłopliec ro:ąporządza ~o
brą kontrą :i ref.leksem. Zwycięs!two swe łodzia
nin ma do 7iawdzięczenia ·przede wszystldll!l
szafonemu tempu jakie na.dał waike, a oo wiaż
ni-ejiSze - temu, że ipoitrafił je utrzymać prrei&
wszystkie trzy 5tarcia.
W trzec;ej mnd7Jie Klein już nie był w sta.nie celnie kontrować, wyczerpamy tempem wa[•
ki.
Wys•tęp Popielatego illie pnyniósl mu powo
dzenia. Łodzianin nie mógł sobie da.ć ll'aidy z. a~
gresywnym Drążkowskim; !który !W5-zy~tklie stat
cia po1tr afił rnz.strzygnąć na &woją korzyść.
STASIAK I ŻYLIS ZA WiODZĄ
Z pozosta-łych zawodnikó:w ŁKS-u zarwiedlł
:nieco Stasiail!: i Zy.Iis. Jaikkolwielk ob11Jj swe wał
ki wygra'li, to jednCl'k wykazailli. pewne obndże•
nie formy. Zwłaszcza Żyłis obna!i:ył jeszcze r~
swe brak'i taktyczne. Chłopie'C ten olbd<!ll'Zon:Y.
przez naturę wisz0<1kimi wa!lo.rami na to, alb?'\
S1bać się jednym z n<l!jgroźI_!iejszych naszycli
półciężkich, w ri!ll.gu traci często głowę i staję
się dziwnie be:iramy wobec 5iłalbych 111awet
przeciwniików.
Pozostały j-eszcze dwJe wailki. Bonilk.ows'kiieo;
go z Musiałem -I Niewadziła z Sz.ałkolWSikim. Jeśli chodzi o pierwszą nie różniła się ona Old
przeciętnych wal>k, oglądalllych często 111a na-o
S"Zych ringacll. Musiał ni•e ibył zawoooikie!ll
zbyt zaawansowanym technicznie. Jedynym je-:
go abut·em był cios z prawej, a wielką wadą.„
nieczysta wrulka. W ogólnym pTZekroju Bonli"
lkowski .wypadł lepiej i 111a zwydę'Stwo zu:peł•
nie zasłużył.
JESZCZE JEDEN NOKAUT NmWAOZitA
Niewadz:ił nie miał llliestety iprze<liwnika.
który zmu'5iił by go do pokazania s'w ej formy•.
SzałkoW'S.ki wyższy o gło:wę był śmi€5znie ni~
poradny. Chwilami oz.dawało się, że wakzy. t
cieniem, większość bowiem jego ciosów wy•
prowadzanych z itaikim rozmachem, że sam po
nlich padał na dooki - nie trafiały ce'lu. W
drugim starciu ciosem z ~ewej łodzianin za•
kończył wCl!lkę na swoją korzyść.
Z. Kr.

Na r.ingach Polski

Olejnik.

Łódzka

DRUGA MŁODOSC KAMII'l'SKIEGO
w spotkaniu z K'leinem dowiódł
jeszcze raiz, że przeżywa swą drugą mlodo'Ść.
„Ciapek" znajduje się obecnie w doskonałej
kondycj<i fizycznej i WZ'bogacil bardzo repertuar uderzeń. Klein poprzedzony sławą zwycię
stwa nad Sowińskim pokazał się z jak najJe.pKamińskli

Z

& ntinut oo n1eczu

„13 :3
Dziś

dnia 9.12 r.b . o godzinie 19-ej
edbędzie się zebranie sekcji matematycznoprzy rodniczej.

-

ŻflCia Zrąwu

Uwaga

to wynik ·prawdziwy••

pływacy!

Dnia 10 grudnia 1947 roku o godzinie 17-e}
zebranie sekcji Pływackiej w l"
::Calu Klubu przy ul. Pogonowskiego Nr 82.
odbędzie się

mówi prezes P. z. B. p. Bielewicz

Obecność członków obowiązkowa.

Qbecny/ wym mo;.i;na się zupełnie pogodzić.
- O ile Olejnik weźmie się za t.reining Obecność członków obowiązkowa.
lew1cz,
. .
. .
mówi nam da1'ej pre.z<*i PZB. - a co warżniejWojewódzki ośrodek W.F. przy Woj. Urz~
---- 01e3n1k - mow1ł po mec7-u p. Bielewicz, sze, zmieni iryb życia, może wyrównać swe po
11
1
11
111
11
dzie WF. i PW. w Łodzi, wyświetli w dniu
'" (lł•molml '" ~ ~
n'lllJll ll~• 1111•11ll'm 11[') - wal~zył z Chychłą o wiele lepiej, aniżeli po~ rachunki z Chychłą.
li~ l",d ~:q
1' ·~l 4)1)
1111 11',11
przedmm razem: Kilka j~dn~k ciiosów, które
- Ogólny wyn1ik meczu uwarżam za słuszny 10.12 br. o godz. 19-ej w świetlicy na bois::Cu
mud mm 11 "'"''"hu
„,„,h~n annd am
lak P?dobały się w1dowm, me mogły zadecykonkluduje nasz rozmówca. - Szczęśliwte „Metalowca" (róg ul. Pogonowskiego i Cuńe
Z BR. POMOCY STUD. P. Ł.
dowac o wyniku walki. Z wynikiem remiso- wygrał swą wa11kę Pisaraki.
(Kr.) Skłodowskiej) film z dziedziny wychowania
fizycznego i sportu (pływanie, gimnastyka, nar
Bratnia Pomoc Studentów Politechniki
ciarstwo) dla uczestników kursów organizowa
Ł,ódzkiej przyjmie dwie kancelistki z umie-! ll'czoraj n~ stadionie L6'S·u
nych przez Wojewódzki Ośrodek W.F„ Wstęp
10 zł.
jętnością pisania na maszynie. Zgłoszenia o-

łI

11

Na mecz1;1 ŁKS -:- „Gedainia"

kl. A

Widzew - Concordia 6:1 (3:1'
LKS IB - Boruta 3:2 (2:1)
PTC - ZZK 2:0 (1:0)
Zjednoczone - Lechia 2:2
TUR (Tomaszów) - TUR (Łócli) 5:2.

był

pre~es Polskiego Związku Bokser·s kiego p. Bie-

Sport na

taśmie

Nowy

przydział

filmowej

I

:~~i~~ c~vdz~=~~~!a~a~~~z.Ł~~14~\~~;~~~~~';~

omówienia.

WZNOWIENIE ZAJĘC W STUDIUM DZIENNIKARSKO-PUBLICYSTYCZNYM
Studium Dzienni karsko-Publi cystyczne w Ło
dzi rozpoczyna trzeci rok swej działalności
pod patronatem Zw i ązku Zawodowego Dzien
nik any R.P.
Zapisy przy jmuje się w lo kalu Spółdz . Wyd.
„c;:~ytelni k " ul. ~iotrko w ska Nr 96, II p. pok OJ 210 od wtor.rn dn. 2 grudnia br. w godz.
17-19.

pI•tk arze. po kona I!'I hoke1stow
• •
3: 1

Wczoraj na stadion ie ŁKS-u odbył 5ię ciekawy mecz piłkarski pomiędzy piłkarzami a
hokeo:istami tego klubu. Zawodom przY'Patrywało się wiele młodzieży, z której wielu tym
razem nie potrz cbowaiło przechodzić przez par
ka'lly, gd y ż wejście było bezpłatne.
·
Hoke iści, jak i piłkarze wys·tąpili w swych
najsilniejszy ch składach, a więc piłkarze z Baranem na„.obronie (żaden z piłkarzy nie grał

promocją
DNI PRZECIWGRUŻLICZE
W dniach od 14-24.12 47 r . na terenie caW zwi ązku z mającą się odbyć w dniu 14
lego Pańs twa Polskiego pod wysokim protek- grucl/:l,ia promo cją nowej partii ofi:erów toratem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyc4owanków Oficerskiej Szkoły Pol.-Wych.
ob. Bolesław a Bieruta, odbędą się „Dni Prze- w Łodzi, w dniu wczorajszym odbyła się w
ci wgru żli cze'.'.
siedzibie tej szkoły konferencja komitetu orŁódzki Komite t Wykon awczy .. Dni Prze- gan iza cyj nego te.i uroczystości , złożonego z
ciwgruźliczych " upr zej m ie prosi o przy bycie przedstawicieli wo jska 1 społe:zeństwa.
n a zebra nie · K omisji Propagand owej. które
!':a konfe~en<:Ji teJ ustalono, że uroczyodb ~dzie się w dn. 4.12. 47 r. o godz 14-ej .;~osJ odbędzie się w cb1iu 14 b.m. na Stadiow lokalu Wy dz. Zdrowia przy ul. Piotrkow- me W.K.S . przyczym wezmą w niej udział
k. .
w charakterze w idzów człon'.cowie organizas ICJ 113, I . piętro.
cji polity cznych, młodzież szkolna, harcerZ a praszaJąc Oby watela, liczymy się z tym. stwo i tp.
f~. cenne_ je~~ wskazówki. ~ czasie dy skusji i _
Po promocji odbędzie się defilada
pizy~zymą s ię do sprawnie,szego przeprawa- , Jednostek stacjonujących w Łodzi.
<lzenia a kcii o ro paganclowej,
--- - -

Przed

nowych oficerów W. P.

na swojej pozycji - przy;p. red.), a hokeiści
z Głowackim, po,ptila.rnym „Kanadą" w bramce. Zwycięstwo 3:1 odnieśli le1lJiej czujący się
na murawie boiska piłkarze. Bramki zdobyJi
dla nich: Łuć U, Karolek i Sidor. Ho'llorową
bramkę dla hokeistów strzelił S~yC"Zyń.skL Na
wyróżnienie
zaJS!ugiwał
Głowacki
pomimo
trzech utraconych bramek.
Mecz · trwał 2 razy 30 minut. Sęd7Jiował
ob. Krachulec.

urzqdzeń

sportowych

Wojewódzki Urząd WF i PW w Łodzi, podaje do wiadomości zainteresowanym Okrę
gowym Związkom Sportowym, Klubom i Stowarzyszeniom, że z dniem 1 stycznia 1948 r.
dokonany będzie nowy przydział użytkowania
pływalni, dużej sali, małej sali i sali boksu.
Polskiej YMCA w ramach wydzielonych do
dyspozycji Woj. Urzędu WF i PW przez
YMCA, godzin przeznaczonych dla WF i sportu pozaszkolnego.
Zgłoszenia na piśrrli.e należy składać do
Woj. Urzędu WF. i PW ul. Curie Skłodows
kiej 28, do dnia 20 grudnia br.
SMIERC W RESTAURACJI
Woj. Urząd WF i PW przyjmuje również
W restauracji ob. Kazimierza Kostrzewskie- zgłoszenia na godziny pływalni w Miejskim
go przy ul. Łagiewni-:kiej 33 zmarł nagle Zakładzie Kąpielowym przy ·ul. I{Uińskiego
Franciszek Frnntczak, lat 49 zam. przy ul. Ma- 132,
I
rynarska 8. Wezwany le:karz stwierdził zgon.
Przyczyny śmierci nie ustalono. Dochodzenie
..._.___
prawadzi 1 kom. M. O.
OFIARY
· ~~-;~Zamiast kwiatów. w dniu imienin rfia GruJESZCZE ~EJ;>EN DOBRY SYN~K ,
sa Wiesława - D yr~:.:t,> ra WPB - Stolarni
.zkł d~u.. rodhzicz~wl ' pkr~y ul. Legion?W _2.5 ~1· r'· 1r' - n .i YT
'.
- • ·~
ż ·':leni·a i
ucie
OJCiec
1e ms ·1, lat 15, zab 1::; ru ; ąc · - -: '; ·- · : · , .,.11 z r ki
z sobą nowy garnitur o~ca oraz jego pan 'c· .·;·1p·r;; ,,
- ·- - •
ę
a.. .
y
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