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Do dnia 20-go grudnia wydobylo w ·kopalniach
polskich 57 i pól miliona_ lon węgla
bi11żący pla,ny produkcyjne.\ tran!"f Ortowe wy-I "i<lziane nil. rok <'hlubnego
bilansu górnic- Pl:>"' 1k' ort u,

produkcji węgla hrumitnego. którego
twćrczość wyniosła 't276.000 ton.
0!'-iągnięcie '1.ych wyników było możliwe
dzięki ofiarn ....j prary gómików polskich 'I
o~az harmoni.ir:,"mn współdziałaniu pom1lc-

Zamknięcie

twa polskieg9 w roku bieżącym stanowi
wy~'r,nanie planu rozprowadzenia węgla
p~·ze~ Centralę Zbytu .Prod11k.tów Przemysmcz:.1ela zakładow prz~myslu węglowego. h Węglowego. Do dma 13 bm. załadowano
które z równą dokładnością wykonały prze ogólem - pokonując zwycięsko trudności

Atak na

40.700.000

ton węgla.

11rzewidujący wywóz zagra·'c~ 17.000.00() to11 został zrealizowańY: "''

(!Liu l .'j b

.
W. najt-1.iższ_Y~h trzech dn!ach si;iodzie\rn e Jest rt..\V!l:c<: pelne ueabzowame pia·
nu 1:1011~trzenia k1·aju w węgiel, kt~rY, w
.rvi,u l i <•ż. w:.·1!" •„:e 28.357 .OOO ton.
W Z\<a~:'l·u z wykonaniem w. całości
rocznc.~o ·planu produkcyjnego, dyrektor
generaln y CZPiV inż. F. Topolski wysłał
meldunki do Pn•zydenta Rzeczypospolitej
P.oies.awa Bier- ta, Prezesa Rady l\linstrów
okrążają Muł\den
,Józefa Cyrankiewicza Graz Ministra Przem.
już do niego na odległość 30 km. W mie~cic i lfan '!u Hilarego l\fiu~:a, w kfórych zapew
nia o pełnej gotowości i woli wszystkich
słychać wyraźnie huk d,?,iał.
Sytuacja w Mukdenie oceniana jest jako I .irn.ec.wników przemysłu węglowego do
kr)'tyczp.a, czego dowodE-m jest wprowadz:nie I cl 1 b:uj wytężonej pracy nad wykonaniem
w nim stanu wyjątkowego oraz godziny po-1 •: lam1 Trzyletniego oraz zadań 11ostawion)ch przez Rząd Rzeczy)fospolitej.
11cyjnej.

·andżurii

stolicę

Wo;ska komunistyczne

LONDYN, PAP. - Agencja Reute•·a tle-'
nosi z Szanghaju, że fornncje chińskiej armii
ludowej pod.ięły genf'ralny atak na stolic~ ~Jan

I
:'~~1E~·:sTR~.".:;.~:, -;;y~~;~· .:.~';i Rob o

cl:iurii l'ilnkclen. Oddo:ialy armii lu:lowe,i, któ
re otaczają miasto z .trzi>ch stron zbliżyi:v ~ię

Iprze.c iw

ni cy f ~-· ancuscy w aIt z ~

Scl?umana-Bluma. Wyra1:1: '!"dzieczności dla robotni-kow polskich za pomoc dla slra1ku1qcych

r~qdu
KATOWICE. PAP. w godzinach wietzor t;i.c'1 dnia 20 bm. w~·dobycie węgla kal'ARYż, r J'. Zde1·ydowana akcja l·olemieunego , koJlal iach poi kich osiągn';'IO
i.?rzy dapro vadziła do 1·0Inic:cia zarządzeń
l l' J,;u bieżącym J7.5011.000 ton. W 1en spo
69. kol".
o • plan 11r duke. jn, na rok , l_ • jn r_h v . o t
~1 •
.do.I?.,\ brah udział w "h
; z tal wykonany.
VI przedterminowym u;ykonaniu "akreś

represjom

I

Z:wycięstv•em zakończyła się również prz ·ięcia do pracy zwolnionych pracowni·

ak<'ja. robotników w
~. ·
b. o
mm1stttstwa,

1

li rersalu. Minister
n· · d~ie urzę~dom:cga.Jących

'81ę

BI 0.m· ..5I uga.d··e·. Ga0 Il·e, a

• lunych przemysłowi węglowemu zadań pro1u1'.r-yjnych w-ysunęły się na czoło: Rudzki·~ Zjednoczenie Węglowe, które wykonair. 1J1anu zameldowało już 9 bm., wydow '
bvwa:iąc: w cią;gu ·r~ku ?.458.020 ton, Zje- Rew~lacyjny:
klikę
~liwcz~me Bytomskie ~siągnęlo do _13 b~.
'i
J.111.390 ton wydobycia, Dąbrowskie, ktoP ARYZ (PAP). Francuskie Zgromadzenie sunku praporcjonalnym do liczebności tioszre::i"O produkcja wyniosła w dniu 17 bm.
~.2'33.300 ton oraz Zjeclnoczenia Rybnickie, Narodowe na wniosek posła degaulistows!:ie- czególnyl'lt klubów parla\nentarnych.
_ UstM~a zmierz.~ do pozbawieni:i_ kai:i~nisF'horzows~e i G~wickie, ~tóre wykonały go Violette. uchwa~i1o pierv-:szy .a rtykvl_ usta. wy, na mocy ktorego. w1cepr:rewodmczący tow - Jako partu dotychczas naJhczmeJ re; Ian w dmach 18 l 19 grudnia rb.
Poza węglenf kamiennym, został wyko- zgromadzenia wybierani będ:t większo-icią gło- prezentowanej w zgromadzeniu, stanowiska
nany w dniu 23 listopada .również plan sów a nie jak dotychczas wyznaczani w sto- wiceprzewodniczącpgo zgromadzenia.
.

I

Zgro:s;nadzeniu aro"d owym
wn1osek
Bluma-Schumana .
prze'orsowany przez

ków.
olegle rozwiJa się akcja pomoc"
Re
Zwirzek Kobiet Francuskich przystąpił do
zorganizowania świąt dla ·dzieci pracowni·

kó". którzy wzięli udział w. strajku, związek zawodowy pracowników przemysłu buclowlanego p08tanowił zaadoptować 5 dzieci
Heill'yka Justei, który zginął z rąk policji
w Vai.ence. Pona!1 tysiąc dzieci str~jkując~~h .zostałę .u.m~eszczonych u rodzin belgIJS1uch. Związki zawodowe fatksemburg;t p1·zękazały 100 tysięcy franków na akcję pomocy.
~ziennik.i

I

Lud

włos. ki

.nie chce

o·broży

Palmiro Togliatti o machinacjach niekonstytucyjnego

I

Trumana

rządu

de Gasperi

w dyskusji w wysunięte na zjeździe neapolitańskim

partii czeństwo wyrzeczenia sii; nieuodległości.
Togliatti
Prze~hodząc do deklaraqi Trumana o gwachrześcijańsko - demokratycznej,
nad de:Clararządu de Gas- stwierdził : „wzrost sił partii komunistycznej, rancji niepodległości Włoch. Togliatti uważa,
pen, Togliatti, se- f»'Z.enikanie naszych itleałów ~ · coraz szer- ie gwarancja ta wyraża tylko dążenie oddageneralny szych kół i wszystkich kła~ społecznych - nie nia Włoch pod p10tektorat Stanów Zjednoczokretarz
nych. Gwarancja ta jest sprzeczna z kartą
W.toskiej Partii Ko- raz zdumiewa nas samych".
zagranicz- ONZ, która przewiduje tylko. gwarancje kolOmawiając zag.adnienja polityki
inimistycznej, zarzu
fił rządowi, że spo- nei. Togliatti stwierdził, że nikt we Włoszech Iektywne.
Togliatti uważa, że głównym zadaniem posób, w jaki powstał, nie jest w stanie powiediieć, co przedstawia
narusza konstytucję plan Marshalla. NHn nie . umtał powiedzfeć, ja ·utyki zagranicznej Włoch powinno być wznoi zasady parlamenta kie plan Marshalla nakłada obowiązki na Wło wienie kontaktu i współpraca ze Związkiem
chy. Z tego powodu Toglią.Hi uwal;a, że zawie Radzieckim, którego przyjaźń może dopomóc
· ryzmu.
Zamiast utworzyć ra on w zarodku najstraszliwszl! niebezple- Włochom do zajęcia w Europie i na świecie
niebezpie- stanowiska państwa wolnego i niepodległego.
rząd bardziej repre- ; czeństwo dla nara.du wlóskiego. zentacy jny, de Ganajs'pen • wybrał
mniej ludzi reprezen
tacyjnych, jak nac
przykład ·przedstaw.
Togliatti
·1arl.U .saragata nie po~iadającej zupełnie pogęś w państwach,
się rzQdził
narcia w kraju. Jak wykazły wybory do związ
~ Ó! ll zawodow.. parli a Sar ag a ta uzyskała nieupokorzyły się
ałe 2 proc. głosów.
PARYŻ PAP .. Omiawiając projekt mianowa- ten. tak samo jak doktr yna Trum ana, ma na
Co sif. ty czy parti republikańc;ldo j, ·to To- nia prze;., rząd amery!(ański specjalnego ,,Ad· 1celu zacie~nienie pętli, . j aką ·imperializm amery
·1lia1 li st \~ i (?rdził, ŻP 1ej zmowa z de Gaspcri minislratora planu l'vlar~halla'", ciziennik ,,Hu- !rnński zarzucił na Europ~. . ,I~to tnvm ce lem
-:harakler o- manile" podkreśli!, że adminis trator ten hę- planu Marshalla - pisze „Daily Worker" d emas k o w ała konse rwatywny
d:iie prawdziwym „gauleiterem" Stanów Zje- jest powstrzymanie· rozwo ju ruchów demokrarientacii je j przywódców.
tycznych i ludowych w Europie. Amerykańdnoczonych '~ Europie zachodniej.
Odpo'v i adaiąc na ha s ła anty~Jmunistyczne ,
,,Gauleiter Trumana w Europie. - pisze ski plan odbudowy gosllodar-::zej Eurdpy nie
„l'Humanile" - będzie posrndal nieograniczo może dać • wyników cho c iażby rll» t ~ąo, że
ne pełnomocnictwa w sprawie roui"Ziału po- czynnJki ręakcyjne, będą c e u wf„·' -Y .w palimocy amen kańsli.iej. Bę dzi e on miał prawo stwach źachodnio-121 r rc:" i '3 , ·;ą absalutr.ie
leJ pomoc , j eże li niezd.olne do n"a lt ~ ania ~pe lrnl antów i machir.ałk owil e qo $kasowrn :o
b.m~
pon: ed~iałek
polityka (:ł:m eri n kra iu me b ę dzi ~ ~zła P.Ó 1i - nilcyj na ~Żi'rn '.': i gieldi ie".
WARSZAWA·, PAP. - Marszałek Sejmu nii · jego dezyderatów".
„Jedyq1e rzą d y_ ludo we - konkluduje „Dai
'stawodawczego Wł. Kowalski zwołał posiely \Vorker" - byłyby w stanie wyprowadzić
,;,
<hiP:ń " 0
iumie Sejmu Ustawo„<n-:c1,~r-LONDYN PAP - Kom en tując olali Marshal Europę Żachodnią z pri.P?:vwaneqo -0ho~~ie
n d n ia br. o 2'ild:!lni<- 10-P:i..
la dziennik D~ iłv W o r~er" stw !er dza , że olan kryzysu gosp(ldarcleiJI}~
RZYM PAP.

PARYŻ

Sesja Sejmu

w

29

jak szara
przed dolarem

0

które

*

*

*

Komi;;ja administracyjna
CGT opublikowała rezolucję, w której protestuje przeciwko stosowaniu przez rząd reprePAP

-

sji wobec robotników

za · udział

w strajku.

Rezolucja wzywa wszystkich prac<iwnrików
do prowadzenia 'dalszej akcji, zmierzającej do
cofnięcia ;;ankcji i zwofoienia aresztowanych .
dziataczy związkowych.
Jak donoszą, akcja robotników francuskich
w całym szeregu miejscowości, m. in., w Pa·
została
ryżu, Lyonie, Ma;rsylii, uwieńczona
powodzeniem i przyczyniła si·ę do zwolnienia
are5tzowanych towarzyszy". '
Jednakże w okręgu Valenciennes, mimo
protestu robotników, 27 górników za „zamach na wolność pracy" skazanych zostało
na karę aresztu od 15 dni do 3 miesięcy i
wysokie grzywny. W Lens policja aresztowała dwóclJ kolejarzy.

Gauleiter Trumana wEu op·e
beidzie

francusk~e kła~ą s~czególny

nacisk na pomoc polskich zWJ.ązkow· zawoclQW;'l-'(;h. Dary, zebrane przez polskich praC(•Wnków, posiadają warfość ponad 25 mi·
Henów franków.

Wieści

z Hiszpanii

PAP. - Hiszpańska demokratycz·
na agencja prasowa donosi: w więzieniu Ca·
rabanchel z wyroku sądu wojskowego powiePARYŻ

szony zo s tał Julio Nova, bolJateI francuskiego
ruchu oporu, znany pod pseudonimem ' „Fa· ·
bian",

Julio Nava oskarżony został przez . trybuni'ł
franki5lowstki o przekroczenie granicy. hiszpa11skiej za fałszywym paszportem oraz o
kie rowart ie ruchem partii komunistycznej w
Hi;;zpanii.
oficjalnego dziennika armii hl~
rozporządia 900 tysią
cami !Udzi pod bronią. Armia lądoiw·a liczy
625 ty ięcy ludzi, lotni{)tWo i maryn:iarika około 75 ly5ięcy, gwardia cywilna, używand
w p: erwszym rz~dzie do zwalczani.a paxty:zantów. - 200 tysięcy. Wydatki na utrzymanif
arm i1 1Jocl11aniajq 52 proc. budź e tLL hiszpn1i
·
ski ego,
Według

pańskiej", g'e n. Frainco

Nł„

GŁOS

Kandydature Hen " Wallace'a
na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych -

popiera

Zw1ąz~k Posiępowych

I

ały

zamiast

1

bu·nować

domt d

tysięcy

bezdmunych

An~lików

SJ>rawa przedst<>wia !lię bardzo cieżko.
W ciągu ostatnich 2 l~t rząd b1·;tyj„ki wy·
dal o wif'lł;' wir.ce.i na intęrwencje w. Grecji,
niż na ,.budownictwo mil'S%kaniowe w Walii.
..'3ry\.yjska polit~·ka" pigze Cox - idzie na
:r..a·
rPkę imperializmowi aml'rykańskiemn,
miast współpracować z Ju·ajami demokucji lu
dowej i Związkit>m Radzieckim co 1.1iew:,\tłlli"'je przyniosłoby poprawę !l;vtuacji gospo·
Poruszając sprawy budownictwa mieszka- clarc1e,j kraju".
niowego. Cox stwierdza, że w tej dziedzinie

LONDYN. PAP. - Sekretarz partii kom11-1
nistyczne.i w południowej Walii. Cox, w ::irtykule zamieszczonym w „Dai1y Worker"
stwierdza że ni"'zadowole11ie panu.i~ce wśród
mas robotniczych Walii wzrasta poniewa~ iząd
a.nitielski nie jest w strwie zaradzić d~żkid
sytuacji gospodarczej Walii.
Cox podkreśla, że w ciągu ostafnkh 2 lat
103 tysiące mies:rkanców opuściło Wa.He.

I

•

Do

P. T. Odbiorców anergii alaktrycznaj
Niniejszym komunikujemy', że wobec usprawnienia i reorganizacji inkasa u. ener·
u poszczególnych odbiorców. możliwe są pewne zmiany w dotychcz<t·
sowych terminach płatności rachunków, po<"zynając od miesiąca stycznia 194l! r.

W n.iedzielę dnia 21
wyb-0.ry do Qbwodowych
Federacji
i dzielnicowych ra<l pracujqcvch
Rosvjskii!j i irepnbllk u.J(raińsklej, orrmańsikiej,
kairelo • łiń'OkieJ i mołdawii/ki.ej.

Prosimy naszych odbiorców o przy ji;cie powyższej zmiany do wiadomości, a. to ce·
lem uniknif',cia przyszłych ewentualnych niepotrzebnych reklamacy).
DYREKCJA ELEKTROWNI LÓDZKl1U

g-ię elektryczną

z.·s. R~ R.

MOSKWA PA.P. odlbędą

moźliwości '

Obywateli Am,ryki

pracujących

gr11dn~a

Kra i ,,n ·eograniczonych

pieniądze, na Grecją

Bevin wyrzuca

„

·w

Na łnarąlne~

kratów lub reakcyjnych republikanów, ale naRoosevelta - Wallace'a.
Dziennik „New Yffrk Daily \Vorker'' stwicr leży przeciwstawić im blok p05tępowycb sił,
dlil. że uie wolno postawić wyborców wobec które w no'\<ym kon9resie bęiią, zwałczaly dok
allema.lywy głosowania na reakcvjnyC'h demo trynę Trumana, Marshalla i Dułle-ia.

NOWY JORK PAP. Osoba Henry Wallace'a
"Pozostaje w dalszym ciągu w centrum zainteu-hwale
resowania opinii amerykańs'.ciej po
nrganizacji „Postępowych Obywateli Amery1'ańskich", żądającej wysunięcia jego kand)'dalury na prezydenta i zorganizowania tHeclej putii politycznej.
Za utworzeniem trneciej partii wy powiedz1a
organiz·acji we
postępowych
ło się szereg
wschodni-::h Sianach pr1emysłoy;ych. Wallace
•dbyl w Nowym Jorku konferencję z priedsla
wiclelami 23 związk-Ow zawodowych, reprezenht}l!,CYch ponad lwierc miliona iorganizowan.ych robof:ll!i1ków lewicy CIO i AFL oraz z
10 uniwers •tetów stdml N.
grupą stu<l•mtó
Yorlr..
Situdenci pn yue.kli 'l.<Jorganito'I' ać komitety
wyboł"CZ.e dla pa.tli Wallace'a na Jecrenie wyż
'S7ycib uczeJni stanu New York. Poza tym
Wallace konferował z delegacjami kół postę
ew Jersev i Massdchus ·ets,
powych stanów
które Jlł'ZJl'Tek\y mit ja · naj11zersze p-0parcie
w k1lflAi}>anii wył>o.rc:zej.
Grupy 1 Mg;m.i.zacje, popierdlące 1u.ecią pat"
rezolucfi, wt:ywaijących
tię, ogłosfly s-iereg
llM'ód am.eryckańsłti d<> wałki z wrogami demo
kracji, ktÓ!rzy opanowali zarów:ll.O pa1t.ie republik..ańską. jak i demokratyczuą, i do poparda
jedynego człowleka :td<>lnego ueallwwać kie-

Wybory do ·rad

549

~~ę

' ich wyailm wybrane :wsl<łll<I setk.i ty-·
llO'\\'Ych depulowcmych. \'\o"śród ;kandy-

1.lęcy

datów obok Stalina, MołotoWd, Zda.1iowa i innych lcie1-0-wników -pań· wa aad1-ieck·iego figarują nari:wis ·a dziesiątek t1;sięcy slachanow·
ców, chlop6w, uczonvch i urtystów.
W o.;tal1'.lid1 dni.ach. kampania w1•borcza
W"t..mo.qła ;,-ię iwydalnie. Wi>ród wyborców panuje wielki.e ożywienie, zwłaszcza' w związ
lm ze zn.iasleniPm .i;ystemu kartkowego i oqólną :miikq cen. W fabrykach i urzędach
orłlprwają „1ę masowe wiece prze-dwyborcze.

WARSZAWA. PAP. Dnia 20 bm. komisja skarbowo - budżetowa pod przewodnictwem posła Jędrychowskiego wysłuchała
referatu generalnego referenta budżetu na
rok 1948, posła Mitury (SL).

francuscy

Rozłamowcy
nie znajdujq poparcia

wśród

klasy robotniczej

PAP. - Pra;;a francuska Żywo 1rn- łdllnu, przygotowanego pr71~z najw:ięk zy h
,,fo~ce Qu- wrogów ludu. Dzięki jt>.dno§ti - Q1gar11zacja
rnen11Jje f<1kt ustąpienia grupy
1rriere" z CGT .i 'lltworZi!lltd przet mq w.Id Hej .zwiqzko va we Francji była nafvotężniejsrn
na świi>eie. I 'l lega właśnie powodu reakcja
rrntr ·li związkow<"j.
lj~.ależny „Franc TJreur"', ni,; neyuj4c Zlld po1:1lawiła sobie za cel rozl:>icie tej potężnej si<:1,P..n·ia. rozłamtt w ru.chu tZawodowvm, pod· ły".
W kvnkluzji dziennik stwiertl?.a, że akC]a
k!es\a, 7.e znal!llla wjękswść ro'l,olników ro.ro.zł-O.mowa nie znajd?.ie zwolenntków wśród
111m1e absurdall)DŚĆ rozłam.u w chwili, ydy jePARYŻ

dn0okowe

zagraża

niebe:r.picc:zeńslwo

i:ntere-

·•om p1aco1\'niczy1;1, gdy ta su111a l)ędza 1e-ol
u wszystkich, gdy ncua:leni ~ą ua tln >CJ111 v:y
xysk.
stw.ierdia dt:ien·
W«:e~j ca.y pó:l.niej ni'k - rozsądek odnie.sie zwycięs.fwo nud n<1czy późn.iej zmysł
iedności :rogluśz'f ducha· podtiafu.

~ięfnościa.wi,

wcześniej

Ze .;zczególną silą •!}ięl.nuje ro-zla.lJlO' ców
„H u·mal!llte", pQdkreśla jąc, że „Force Ouvrie·
re" Wy5tępując Z C<JT na rozka.t i.mperiali-

.przygniata jqcej większości J'Obotników
cuskich, którzy przywiązani są do CGT
ją do niej :taufanie",

Na posiedzeniu

obecni byli: minister

-.l•:n·bu Dąbrowski, 1nzedsta.wiciele MinisJ crsi wa Skarbu, min. Administracji Publicznej min. Przemysłu i Handlu, CUP·ll i

Eim·a Kontroli.
Referent generalny oświadcza, że po u·wzgllidnieniu wszystkich poprawek, przyję
tych w trzecim czytaniu przez komisję,
o~Mna ~uma dochodów zwyczajnych pań
st w·1 zamykać się będzie sumą 317.444.150.'
l. :,.!ęe;1· złotych, oiólna suma wydatków uad\\--yżkl\ budżetowa
277.ba·łAOi.OOtl 'l.ł.
Odnośne pow~ 11il'sie :ł9. 798. 743.000 zł.
z ·cJe w Ustawie Skarbowej wg. przedło
żenia rządowego zamykają się w następują
cych cyfrach: dochody bieżące 311.261. mi-

lionów złotych. wydatki 271.515.U00.000 zł,
naflwyżka budżetowa

39. 716.000.000

zł.

Wlłle
Ustawa Skarbowa przewiduje, że nadfran- w~ika budżetowa w sumie 39.798.743.000
TCZEW (PAP). W dniu 20 bm. w obee„
i ma· zł.. }Jrzeznaczoua. jest na pokrycie W)"dat- naści wiceministra komunikacji inż. Ba\iekieg«i
ków inwestycyjnych.
i przedstawicieli gdańskiej DOKP odbyła sie

W czwartek 25. Xll.

w Kinie ,,POLONIA"

PRE/lflERA
NOWEGO fILl\'IU PRODUKCJI POLSKIEJ

i>\ÓW amerykańskich, dokonała zbrodni wobec
0?.iennik przypomina, że
klasy robotniczej.
siły 1-eakcji francns·
iu:ź: od dłuższego cza.,;u

ŁANY

JASNE

kiiej i llliP,dzyniaro<lowej zlączyly swe wys,ł
lci, aby do.prowadzić do osłabienia jedn.ol!tego frontu robotniczego.
„Wy6t('lpujemy 2decydowa11le i ja.k Daje·
iergicv.niej - stwierdza „HUlIUauite" - prz~
hvko tym wsrzystkim, kfórzv dol..ooaU TOZ·

- nzię-ku.i• :vanu
g-0dnością, sia 1 dając

Nowy most na

generalna próba technłczna i Jłł'Z~j ęci• .,ne7.
PKP mosiu koleJowqo w T"ewie.
Podczas uroczystości wiceminister :Balicki
podkreślił w krótkim przemówieniu wainoiić
odbudowanego obiektu„ który t,ez~ centnam
kraju i pert.ami. Mówca stwierdził, że odbudowa i oddanie do użytku· tego mostu tlrl'ćiei
o 115 kim. drogę z Wanza.wy do Gdań11ka.

Olllulllllllull-lllRnlll!!11ll1-

!(~bU 11a~
,..

;:tzdCICt„ ,_

- -0dipo wiedz.iafa z szczegóły z życia pani, ale
'bez p-0śpiechiu na nie służbowo.
0

robię

tMt

to

wyła\CZ

Zubowa, milcząc wysłuchała· ostatnich
przedstawiciela prawa i nieznacznie
w bok. Po1oyślała chwilę i naspojrzała
\•.rraSlPrawiafocym
tonem,
Zorin
zapytał
żeule, że chodzi t11 -0 <l10.pełnienie zwyk- stępnie uśmiechając się zlekka - powie-

krześile

-

N~z\.\'isko -paaii, imi:ę.. imilę ojca? -

zdań

działa:

łych forma.lności.

- Pan wybaczy, ale ja absolutnie ni~
Zn•bowa Maria, córka Pawła. Już
ani pańskich słów, ani pański.e·
rozumiem
staod•powiedziała
11rnie {1 to. pytano,
pan to wszystko mówi.

-

;-ur~zka.

- Urodz.iła .się pani w Leningraidzie?
- Tak„ - brzmiaita nd1powiedz - -0 to
lllnie również. pytano.
W Leningradzie? -

ten sposób,
Starn»zka, którą konwoj·eut 1\ p101\·1- No, 1tli0ść :inż! - Zorii1 przerwał wyw-0~y zawstydzo1iego Cztt'hienki, Zwrócił dził <lo galbim!ttt Zorina, \veszła z n1ewyCzy Z1vbową już tu mu1Sz-0ną godnością. człowieka, wierzące
Rię ido Paw'ł-0wa. go \V S'ł11s.z1wść za.ięrte1go 'Przez siebie sta·t>nypro wa:dron<>?
n-0wiska. Caqy jej wygl.ą'll. i zacbo\.\'anie
- Tak jesŁ!> towanz.ysza ma•.i-0rze!
1
- Dawać ją ńu, natychmiast - Ja k-011i- d-awały do zr-0zuil11ienia, że are.szto\\"allie
C?1nie- r-0ikaiząił Zarin i znów. zwracają.c nastą·piło na slrntek 11ieprzy:iem~go n:esięi

d'° Czuibienki,

rzekł:

-

A,

WY-

towa- poroznmienia, które

oczywiście

wkrótce

r;t,yszu Czinlbietl'kD, zaipamiefa~Ćie raz ua zostanie w1njaśnione. P-0 d-01}śdu do biur-

- nasz.a praca. wy.maga 11ic po- ka•, przy którym siedział maj-0r. zatrzywierizclJ.ownej Q!))serwacJi,, ale gruntowne- mała si.ę w wyozekującej pozyoji:
- Pros~: 11,ająć 111iejsce - nader 1:przej
go. roa•dania. iVlo7.ei.:i:e odieti'ść! Zacze;ujcic
~rnwsze.

'Tlowied.ział

w gabi'ne.ci-e obok. Przyipi1J·nuijede. iam a- mi.e

~·,,.-&z-towanea Osi.Ui:nv_ -.

się

z

fo1tela~

Zzyrin. zlekka podnos.zac

powtórzył

jakby nie zwrócił

major w
uwagi na

go tonu, którym
Mam wrażenie, iż należy pańskie słowa
rozumieć chyba w przenośni, alegorycznie?
Odwrotnie, proszę ni~
- Dlaczego?
za- przenośnię, - odpowie
uważać tego
nie tracąc uprzejmości Zorin. dział
Śledztwo wykryło, że pani zmarła osiem
miesięcy temu. Z tej właśnie racji poproszę wyjaśnić w jakim celu i dlaczego pani

ostatnie słowa staruszki. Profesor Zubow,
to pani mąż?
- Naturalnie, - odpowiedziała. - Prze raczyła zmartwychwstać?
cież wyjaśniałam to już dziś niejednokrotStaruszka jeszcze raz bardzo uważnie,
nie.
pełnym wyr.zutu wzrokiem spojrzała na
- Zupt:łnie słusznie, - bardzo uprzej- majora i powi~działa z godnością.
mie zauważył major. Popatrzył uważnie na . - Ani ~~j .wiek, ani moja sytuacja
staruszkę. ~ Kiedy pani raczyła zmart- n;e upowazma1ą pana do podobnych źar
wychwstać?
tow. Mogę tylko powiedzieć, że jeszcze ani
pana zrozumiałam! razu nie umierałam i tymczasem nie mam
- Nie zupełnie
O czym właściwie pan mćJwi? O co chodzi? zamiaru tego uczynić.„
- Chodzi o pani śmierć, raczej o zgon,
"'.ów.czai: n;iajor powoli ·wyciągnął 7.e
który miał nastąpić osiem miesięcy temu, zna1du1ąceJ Slę na b1uku teczki jakie.~ do~
tonem bardzo po- ku~enty ty,m samym pełnym wjszuka·
odpowiedział major
Bar- ne) uprzeJmosci głosem rz~
ważnym, a zarazem uprzejmym. .it<:
dzo przei=ras~am, że por~am tak smutne
De Ct 11t /.

!
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„"ROLETARIUSZE WSZYSTKICH KRAJÓW, tĄCZCIE SIĘ1 11

Jednolitt) front stanowi w»próbo..vanł) Ol'ęż polit»czn» kla#; pracu-

1-Blko jednolit» front PPR i PPS
wiedzie do now»ch zw;ycięslw ...

; qc:ej ...

W dniach 14 -

I
oświadczył

na Kongiesie pOJłOWnie wybrany
· Sekretaiz Generalny CKW PPS, low. J. Cyran·
k.i~•icz

p

17 br. obradował we Wrocławiu

XXVII Kongres PPS.

W imieniu

rządu

i Wojska Polskiego powiiał Kongres Nar zelny Dowódca W. P., marszałek M. Rola-Żymier~ki

(na zdjęciu). Kongres zak9ńczył się potężną manifestacją jednolitofrontową.
.,„,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,„,,„,,,,„,,,,,,„„„,,

~

-

~

UHtt11nu1uu111u11ru11tu11111111u111111u111111un1Juuuu11111111111u1111111111n

powiedział na Kongresie Sekretarz General•
ny K(:: PPR, tow. Wł. GomuJika-Wlesław

uh11111111tt11nu11on111n111111n1t1u11u1111uu111ottntn11n 1 u 1 11 1111111111 u 1 u a
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PRZYJEMNA WIZYT A

BRAWO, KOLEJARZE!

WIELKIE ŚWl.ĘT O ENERGETYKI POLSKIEJ

19 b. m. odbyło się pod Łodzią uroczyste otw
największe ośrodki przemysłwe Polski: Łódź

arcie linii W'YSOkiego napięcia łączącej dwa
i Górny Śląsk. Linia została wybudowana w
rekordowym tempie i wyłącznie przy użyciu materiałów krajowych. (Na zdjęciu - Min. H.
Minc, który po dokonaniu symboliczne~o uruc homienia linii, dekorował pracowników za~łużonych przy jej budowie).
Wszystkie niemal zakłady pracy w Polsce
zostały odwiedzone przez popularnego .\V sre- ;lłlllllll„flOlllllUllllUłUłlllłllHllłlllłłlltll:lłlllllllltlłllllHlllllllllUllllTllllHlłlłlUlfłlłlUllH•łłJllHlllJtllłllllllłllłllUllłllłtłlłlUllllłllll'łtltUllłłUllltE Kolejarze nasi nie tylko przejeżdż.a/q tysfqcel
rach dziecinnych i młodzieżowych inspektora ~
~ a nawet miliony km, ale również budują nowe
od podarków gwiazdkowych, św. Mikołaja. Nie :
§ lin.ie kolejowe. 15 bm. otwaito baidzo ważne
trzeba dodawać, że wizyty świętego cieszą się ~
GWiAZDKĘ
„GWIAZDKĘ"
~połączenie kolejowe Tomaszów-Maz. - Drze·
wszędzie gorącym przyjęciem.
~
~ ·
wica.

WSRÓD JYCH, KTÓRZJ NA

DOSTALI

Jll11łUl tlllllllllllłUlllllllłlllłllllłltllllłlllłllłlUUllłłllllllllllll1111111Ullł,IU1ł

W łódzkiej Szkole Oficerski ej i Pol.-Wychow.W. P. odbyła s i ę 11 bm. uroczysta pro!Ilocja
na „podpomcz1'tika" . Na zdj ęciu prymus Szkoły, ppor. Królik (przemawia), w szeregu
gości- I wicewi,n iste.r ON, gen. M. Spychalski (pierwszy z lewej) i słynny inicjator współzawodnictwa pracy, tow. Pstrowski (drugi z prawej)
Zaprzysiężenie

nowego rocznika

HłłllllllUl11111111111łllłlllłllllllłllllllllllllllllllllllllllłlłlllOlłlllllłłłłlltłllUt"

Wręczenie

---~-·----

„

sztandc:ru

Klubowi
--·

Szkoły_

SDortowemu
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Około siódtn(!j Jaś i Knyś K\Jnefałowię je<'h.alł w stfonę To\)Olowa, !,udzie wyścibiali

Stanl§IOUJ Pięta!!.

re go trapiły. „Za jakie pięćdziesiąt lat nieza.
leżnie od wszystkich walk dzisiejszych brato·
hójczych. i w Białej Wsi będzie wielka isU.o•
ła, kino, teatr może. Lud~ie wtedy .W.pOJDJlil
pracę Jasia i moją tutaj bezstronniej 1 111cze.
rzej' - szeptał do siebie.
na trakt .i a
Cię_mniało już, gdy wjeżdżali
UłanoweJn. Tam właśnie napadła Ich bojówka.
Było około 15 ludzi.
- Z wozu, hołota -- krzyc.zał hajwiękny,
Ze~ć.
dwumetrowy niemal mężczyzna. Który .jest Jan Kunefal1 Ręce do góry.
Gwiazdy zdawały się słaniać. Za Wisłobrze
giem nastąpił i,akiś wybuch, tak jakby mh\a
strzeliła w powietrze. Krzyś drżał stran:ntę,
podJiiósł się, chciał zejść. Mimo woli jednak

na ni<Ch oczy zza płotów i okien.
Niebo był~ w,'1rtż bl1t'kitne, tylko wiatr ustał
f żyto plowe już nil~ falowało na nizinnych
palach. Czerniły stę lekko kh>$y, widać poczy
nato się już kwitnienie. Łąki Zółclły slę 1 różowiły l\11. Zagaju, 'w d11li spoczywały nad
Furka tymczasem pełzlił po piaszczystej d.ro- Nie wiem, jQ ' nie wiem.
Wi•łłl kfosy zielone, wysokie, grube topole,
- Wracajcie, abyście ża1echa1! do wsi z dze między żytami w stronę spalonego Ułano
otoczone plątaniną nisldch wi,rzb,
Niebo się oddalało, las ciemniał I sly. \ Jechłli dość szybko•. Z. wsia przys!t1.dł się zachodem ~ przemówił Jaś i objął Krzysia wa.
Ch!łć było nawoływanie chłopaków we wsi za
ucałował się i z Chmurą.
® aieh Stach Clun.ura, wril(:lłj!l<;:y z llosiedze. na- pożegnanie,
'
Nie zapominaj o matce. Może przyjd1ie torem.
JUił l'o'?1atowej R'a dy Narotłowej w Topolo.
II.
wje, ktocy o<l razu zacz~ł kląć, dowiedziaw- mi jej już nie zobaczyć! - krzyknął w stro.
Zapuścili się już w uliczki Ułanowa końmi.
nę Krzysia. Chwycił swój pakiecik i już nie
szy lilł o wyp11dku Jasia.
odwracając się, skierował się ku pocze:talnl. Krzyś nie przestawał dumać nad myślami, któ
-To •Il cholery ....... :mówił. - Co to będzle1 1111111n1n111111~111111111111111111111111111111111111111111n11!1111111111111i1~11~11111111~11111~1111111111111111111~11111P11111111~11~11!111111111111~1111111111:1:,111111111~111i111111t11111111111111111111M1111:111111111111m111n1111111111:11n111m
Grot11, obiecują, zabiJlli'ł·
jęknął.
Za R•dwtńcami $kf~cfili aagle w bok na le. Stanl•law PJ.~!P"
- Bracia, za co1 My Polacy. O co w•~
śn• dr-ogi. Cień tu 'był 1upełtw, leciała · wuń
idzie?
zQutwi1tłli!90 mchu i żywicy, Chmura i Krzyś
Chmura jednak nie miał wcale zam,i11ru pod
zamie1\iali .tlicho zdanta na temat ostatnich
padł w półkoszek i mo~ent&1Jłłe
dawać się,
zdan:eń, Jaj tyJn~za1em ziuny§lił się głęboko
wyjmując nabity pistolet, dał kilka. strzałów clo
uciekając horyzontem,
brzózki
Te
śmierć mogla znienacka przyjść w
Tilik,
.
.
1 pocl\yl~ł głowę.
Jadzie sromu, bojówki.
zapach łąk :tlodk.i, że niosący cierpienie,
,,Powiedziałem kiedyR, że trzeba oderwać
a ja nie wypowjedzlałem jencze usty
Konie w te razy szarpnęły się 1 skokami. w
Te myili barcie poparzone Jak lontem
się .~d demi,_ r: której sic: wyil'osło. trzeba slloj.
galopie ruszyły na przełaj w pola w kierunku
swolmt świata. Zcu, ogień noszę w sobie,
i te światła, błękitu górą milczenie.„
rr;ec na ludi1 jej l na nil' ·obie)ctywnię. Bo ja
który nie jednemu wyst.arczylby na wiek pastwiska.
byłem l'lll bardzo związany. To prawda, naj.
Opiłl'ty w bezsile o ścianę wagonu
poecie.„ O, oni tylko krzyż na groble
W bojówce :.Ctoś padł, bo wszyscy się roz·
·
wlęk~za prawda.
umieją stawiać, by wstydem on czoła piekł.. biegli i pocz~i się kryć po . rowach. Potypanłe C!llłem bółu jakby, zdziwienia pustkę.
- Ten obłęd minie - 1zekł znc>wu głośno
trafiło
ły się jednak strzały. · Kilka z nich
Kny$ i i11ruszal sl;ę na wiązce. - Ja wierzę,
wciąż stojącego jeszcze w osłupieniu Krzysia.
te n·aetępstwo ·długiej,
że to, ~ się d;deje,
Za<;hwiał !i,ię i padł, jak podcięte drzewo, w
str(!.~zUwej wojJiy,
·
stronę dyszla. ·
„A wic;c l ni~"bo biało'Y{iejskie umie się zaChmura ostrzeliwując się wcij\Ż, prHJllD~
czM,
ten
przyjd2.ie
zbrodni
przekór
na
że
Wierzę,
chmur:iy6 myślał w dals21ym. ciągu J11ś i przewciągnął
się i Krzysia za nogę z powrotem
w którym ludzie zgodni, szczęśliwi żyć będą,
Kochałem powroty z
cierał twarz dłońmi. wóz.
na
tr05zcząc się o prace swoje. Nie będzie nas,
ojcem. Furtka 1knypl ·PO piasku, oj<:ie~ sie- Spokojnie, Krzysztof, Spókojnie:_ - wo.
lecz potomkowłe najii u pól zasiędą. ·
dzi przy ;mnie i opowiada„. A potem to niebo
- Tu już wieś. A ja dam nura •. bo mnie
lal.
błękitne, las, me<:h wilgQtny na dachu, ·mirt w
Siwy starzet: wyjdzie spokoJnie . na błonie
będą .chyba szukać te dranie.
o)c.nle„, To j•R zhtda prieclei, to było tylko
i paląc fajkę 1 w~pominając d11ie.je
Bił wciąż, ale gdy wjeżdżali w plerYsz- zamoje ~ruuenie jedynie, Oni, mies~kańcy
dawne patrzyć będzie, Jak to zl słońcem konf41
istotnie wyskoczył n• drabinl• i rugrody,
tych utopionych w nędzy chat wszakże tego
ścigać s~ będą. Dziewczyna sł~ zaśmieje
nął z niej w pola, koziołkując się kilka raiy
nie czuii\· Moje to tyl-.:o upiolm:o'fte, p;r:ni.iena ziemi.
i wyJ°dzie f>Płonlona z uecrkl, koJo nlo1'4=
aUzowane m"rzenla o iVciu. Jakiż dureń Z!l
złote w włosach. Chł-0:pil!c, który biegł za trzmielem
Od razu też przepadł j11.k cień, w •adsłe
lllnlc„."
z zachwytu upuki kwiat ł zaśnie z JH>sa
Walka Kupały, może zresz·tą przebm-ł przez ,
-i.. Ale p121..-:h1* idziemy ku l~pue1t1u ~ po
z ptaiizklem na ramieniu. Chwil tęskny eh ni,. wiele
staw w stronę szosy biegnącej do Zieleniec.
wlledział narlll twudtł Chntura i n11srotył brwi,
1 nad chalilmi u pól zbh\dzł noc„.
przemknie
jak drapieżny
A konie ciągle leciały jalt szalone; l'Ż(t •
ża Y(ygl,d.ał z ostrym. n.oaem
Następca m.ól w poezji, który nie będzle
tylko ku gwiazdom · błyskały im niekiedy
(
~~
spienione krzyże. Już na brzegu wsl luchde
dr~ył się jui myślił swoJ~ t o ńviata l",
.... Octywiicie, że to, co pneźywa!lly dziś,
w oWlł chwilę przystanie na szumów gn~rl~
chcieli je sch,wycić, lecz pfe zdołali. Pod Kół
to "' wielkie 1'kokt napr16d - odu:ek.ł mu
kiem dopiero Franek Kutyła 1 Ludwik Brela
i ze snu kWiatów czarnych f~tastycrny glt>s
Ja§. - I włdnl• lud1ie Jl.Hl dlatago tak o•tro
ujarzmili je I w półk0:11ku znaleźli • wł~śn.łe
wyprowadzi. Dzieci i starcy rbudzeni
występuJI\ przeciw llbn, ba to •• nskakuj,ce.
jęczącego, skrwawionego Krzysia.
wyjdą b~dać, jak w promieniach fCłl'mu je się klot
icl\ wyobrrienia rewolucyJn• wiawoicl. A w
•) Fragment z powieści „Nagi Grom~·. kt6r11
.1boia - i b(dą Iść z nim. o, przemie nleni
na-tur21e tuckl l"*v racsej chwalenie tylk~ tycb
w najbliższym czasie ukaże się nakładem Sp.
w rencie usiędą nad rzek11o. O.n im po wleśd
pr.aw, w kt6ry-:h się urodzili, w ktl$rych się
Wydawn. ,,Książka".
sł<>wa powie I ZilMl~ znów w Q"aw szeleście.„
wychowali„.
L111 •lę urwał jut 1 wyjtchaU na l)iam:;i.y11tĄ
droiy.n~ Jliit:dzy .tyto. p1nnicf1 1 !!iiolęne łany
zie1mnlaków.
- I i• o.pu11•ei:Q chyba .wi•ś ~ 5Z41P:nął na
raz Kr.:yś• t gło• mu jt1tai uclrżał.
- A to dlaczeaoł
~
- ZddttJll up~os:i:~on' lWl.llłUf' I zoJtańę
ten, kto stworzył swym azym rzędzie, \4względnia. słuszno6ć i 1011będzie
filmu
Twórca słynnego radzieckiego filtnu pt. rem
wykltdow·clł w S1kolt llol'ltlcnf.
1
słowem i czyMm pokolenie z.wycięzeów pa·
poczucia
obrazującego
,
kę walki, prowadzonej przeciwko f&lł!JYS•
„$lubowanie'
Zaj~b.a!ł jut do · •tł~yj1'l ~ytf!j czerwo11ym
·
mowi.
dachm, •toj~eJ u bn:egu łanu *Yt i 111ewiel trioty~u i obowiązku obywatelskiego na- Generalissimus Stalin. Akcja scenariusza
• Scenariusz jest już zasadniczo zakono.sokiego 11pllkowego ~ąµ. W dali widać było rociów radzieckich, znany reżyser M. Cziau- toczy się w okresie przedwojennym i, poSuchoz6w. - Wieś zd«.wałt afę parowi\ć zielenią reli pr11.euje obecnie z pisarzem P. Pawlenko przey całą wojnę, jest doprowa~ona aż do ny. Obecnie autórzy pracują , nad scenopid•1ia dzisiejszego. Film jest osnuty na tle sem . Według przewidywań autor6w, fili!\
ku chmurliom białym zatizymanym na wldno- nad scenariuszem do nowego filmu.
Iw~g1,1.
·· Tymczasowy tytuł tego nowego filmu materiałów ś.ciśle historycznych i, w pierw- będzie gotowy jesienią przyszłego roku.
Pociąg na Lublin odjechał. czy pojedzie? brzmi: - „Upadek Berlina". Zasadniczym
spyitał Jaś osowiałego, bosego chłopa, stoją
b~~atem jego będzie walka dwóch świato
ce!fO przy torie koJejowYlll i gapl~cego się nil
poglądów-socjalistycznego oraz kapitalis.
wróbl•.
tycznego, ukoronowana zwycięstwem socja' lllłllllllłlllllllllllllllllllllllllłllllllllllllłilllllllllllUllllllllllllłłllllJllllll
Najbliższy. 51-szy świąteczny numer „Kuź-1 (fragmenty) Beniamina Constant w pnekł.
lizmu. W ramach scenariusza będą "Qjaw1
nione zasadnicze cechy systemu raddeckie- nicy" ukażę się w zwiększonej objętości 24 M. Z. wiersz Federico Garcia Lorca p. t.
go oraz radzieckich ludzi, dzięki k~órym kolumn przy!].osząc następujące pozycje: wier- ,,Zwada'' w przekł. Wlodz, Słobodnika, artyWojn.a domowa we rozgromioną cytadelę faszyzmu-hitlerow- sze Paula Eluard'a: „Odwagi" w przekładzie kuł Pawła Hertza p. t. „W Paryżu i w Gene.MAJU<S KA!OL. P. Hertza, .. Denise mówiła do cudów" w wie'", W'ięrsz Dantego .,Canzona" w prz~ł.
l'lra.ncji, &tr. 100, zł 100, II wydanie, Bibliote- skie Niemcy.
przekł. Z. Bieńko:vskiego, „J:Iistoria wied~y" M. Jastruna , fragment z opowieści 0 Mickiera ICluykóiw M11rmUJ1U.
Jednocześnie będ:r.ie wyprowadzony cały w pr~ekł. J . Zago~sk~ego, wiersz Jean .M~r- włczu Mieczysława Jastruna p. t. „Wiek klę~
Dr.iurdziowte,
ORZBSZKOWA. .f1UZA.
Olcłaclikę pr~f~ktowal 1. i;it;eJeg pOl'ltaci, li pod imaku l!wastyki i mię- cen~c a p t. „śm1erc naszy~ nl~priyiacio.: ski", artykuł Henri Denisa p. t, „Human\ZJn
str. 24,, zł 250. d1;ynar(\dowej reakcji. Głównym bohater łom w przekł. St. Brucza, „Dziennik poufny i materializm a myśl filozoficina K•rola
Krvnu.
.- - - - - - - - - - - - - -.....- - - - - - - . . . . ; . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Marksa" w przekł. Ewy Fiszer, artykuł Ge-arga
A jak wygląda to zagadnienie w twórczości Łukasca p. t. „Powieść jako mieszcz,a(lska
Jan ŚRle'!'ą~
epopea" w przekł. Jana Kotta, trzy Wiersze
innych wybitnych pilarzy chłopskich?
ł
ja. Stg.nisław11 Wygodzkiego: „Droga oi\WęcimP1•ętak·1em ~No tak, „Nagi Grom" j,est pierwszą za·
ska", „Modlitwa" I wiersz bez tytułu, część
Wiadomo mi, że kilku świetnie
slr.ółk<ł. powiadających się pisarzy -:h-łopskich jak. Ga- druga fra9mentu nQwego tomu prozy KazimieStanłsław ' Plttt11k pt;~edwojeJuty h1.ureat '.Pol· 1suwa do r. 19.(6. Tak „Juś Kunefał" jak i łaj, Pogan, Dunarowskl i Inni, piszą k~ifiżki, rza Brandysa p. t. ,,Samson" (I), dwa frag!lłe
skiej Akadeniil' Utei:atu~·, •lltoi: kilku tomów „Białowiejskie Noce" pierwotnie były pruła. których akcja całkowicie przypada na lata po nty z książkami „Studnia c;udów" Andre Cham
wieruy .ltrycznycll l dwu 01tatnio wydanych dow.ane pierwiastkiem. egotycznym. W nowaj wojenne na wsi. Głaj I Dunarowski drukowali son'a p. t. „Szpicel" i „Wymiar sprawie<iliw l\l'!We.t l!dycjl powieści, jelit hez11priecznie edycji pun)tt ciężkości .iostał przesunięty na nawet w prasie fragmenty z tych swokh wośd , w przekł. Ryszarda Matuszewskiego,
naj1dolniejJzy11l w1pókzfl•nyJn poetą p!uą. obr11.z życia zbiorowego wsi. Całe partie liry- prac. Porusuili oni problem repatriacji I prze artykuł dyskusyjny Jana Kotta p. t, ,,Jeszcze
de wszystkim walki klatiowej, kt6ra zarysowa o ,,Lalce", ' artykuł Alfreda Gradstelna „l'o
cyui. o ·w•l, W ~Wl\lklJ z tym, *e w n•jbliż- czne zotitaly usunięte.
- W pierwszym i drugim tomie htnieje ła się szć"Zególnie ostro w okresie reformy radiowym festifalu muzyki słow!ańsklej" feszym c:u1!1 :ią.a •il; ulcauć trzeci tom je90
lieton Stl!nisława Dygata p. t. „Przygody p11trylogii, ud.aj• •lfl dp 'nlegq, 1tby dowiedzieć dośi: szerokie malowidłu obyczajowe wsi, na- rolnej.
- Owsr.em, książki te, sz'.:zególnie Gała 1 a 1 stej głowy", recenzje Stefana Żółkiewskiego
sti~ tzCHQólÓW o t•J lttlJlf;ce, :C.tóri _po ł'llZ tomlast socjalny obraz wsi nie jest dostateczpif:rws~ JIOruna iJ1T•dnlenie prnbu.dowy no rile u~ypuklony. Interesuje mnie jak ta spra- i Pogana wzbudziły ożywioni\ dyskusję w pra , .z książki Władysiawa Gomułki p. t. ,,W we!·
sie, padły ~arzut.y co do strony formalnej ce, o. d.emokracj~ _ludową" (artykuły J prze·
w~j w11l, uka'l:Uj.~c kl11owy cb.1raktar walki wa zostala rio~tawiona w trze~im tomie.
- W ,.Nagim Grnm1e", bo taki tytuł nosi tych utworow Zarzuc•no Im zbyt słabe opa. mow1enia), recenzJe Rysza1d11 Matuszewsk'ietoc:zonej pue1 {Hlr.cje re zwotennik:a"l!li potrzeci tom, n!P. ma zupełnie wątku osobjstr.go, nowanie rzemiosła literackiego , Jakie jest zda go p t, „Poezja optvmistyczna" z tomu J, Zit.·
stępu.
górskiego „Wieczór w WleMszewie" reeenzie
.
~ W wydawnic:twi• „K5illżka." . wychodzi punkt cięźkoścl niemal całkowicie przesunięty nie pana w tej sprawiel
- ·Zarzuty te są tylko częściowo · słuszne, Ewy Korzeniewskiej p t. „Nowa po~ieść Rem
lrylogla. pa1\a o ,,Jutu "Kunefal•"· Ciekaw je- zQ&tllł na życie zbforowe. ~zecz dzieje się w
steni ja'klt zmtanv wprowad•il PllD do nowej okresie okup'acji i w dwa pierwsze l11ta po atakujący bowiem nie uwzględnili tej rzeczy. t>aka". z książki Remhalta p. t. „Wyrok na
wojnh1. Szczególnie podkreś< am stornnld, ja. że powieść GałaJa, bo o nią głównie chodzlto, Franr.tszka Kłosa ·· , artykuł K. W. Zawodziń•
edycjl1
- Nad, tell\t.tem 11 Jasta Kun11fała" pracowa. kie panowały wśród tzw. urzędników wieJ- nie wyrasta z tradycji powieści znanej i uzna skiego P· t. „Książki dla dzieci w dóroałych
łem od r. t9a2 • . Pi•J1"1ZY tom pt. ,,Młodość skich z GB i z dru9:ej strony wśród ludności nej w ~iąlJu ostatniego dwudziestolecia. Wy- oczach", artykuł Heleny Bobińskiej p. t. „Dla
Ja5i11, Kunefala" ukazał alt w r. 1937 ł zo11tał n11JJ:iledniej•zej . Nastęr.nle opisałem pierws"ze rasta ona natomiast z . tradycjio pamiętnika i ga log o czarnym węż,u", felieton gospodarczy
stylu ich Kajetana Kotowicza p, t. „Hcmer, Szekspir
na.{łrodioJty pn:u ,olskll Ak•doml• Uteratry. na1troje po zakoń ~ ;i:eniu wojny na wsi, okr~s wędy chłopskiej. Niedoskonałość
Tuz przed wybucliem wojny ukazał się jesz- reformy r-0lnej , band, teroru„ jaki bandy upra mam nadzieję będzie przez autorów w najbliż i ameryka"ńska powieść gospodarcza'•, recen·
cze jędęn tODl 11 tego cyklu, pt. 11 Blaławiejskie wiały na ludziach, którzy wzięli udział w po- sz'ym czasie przezwyciężona. Oczywiście, kwe zje "Stanisława Lema z książki Józefa Hena
noce". W ozasłe o~upi<:jl 1 .tuż po wojnte dziale ziemi. Już to panu mówi, jak daleko od stia nie jest bezsporna. łedno jest jasne, że ,,Kijów-Taszkent-Berh11", reeenzJ• Adama
Tak
tak zw. powieści chłopskie 1 przynoszą najpeł , F?tuli z książki Ja·ka Wołowskiego
wielQkfotnif' · wracałęm, do pracy nad tym cy. biegliśmy od atmosfery z pierwszego tomu.
- Jak widzę będzie to pierwsza powieść, ł niejszy i naiosbrzeiszv obraz żvcia w powojen było", list XXXl Stefana Otwi11 Óws·kle1io
klem i w końcu napisałem rzecz na :iowo, do
·
uW. Krakowie'! ,
nei Polsce.
~jąc . trzr.1 iom, _ik.tóry; akcję !Q.OWieści p_rze· która. ukazu.ie socjalne oblicze nowe i wsi. -
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Dokument dziejoWych zmagan
„Upadek Berlina"
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dzieci obejmuje akcja

Zima jest.okresem szczególnie dokuczliwym
dla dzieci. W okresie tym w celu uodpornienia przeciw infekcjom młodzież musi być
specjalnie dożywiana.. Dlatego też przy.hiały zarówno pieniężne, jak i żywnościowe ze
&trony .Minis.terstwa Oświat znacznie się powiekszyły w obecnym okresie.
\.Vszystkle szkoły średnie, powszechne 'Jraz
przedszkola w Okręgu łódzkim objęte są akcją dożywiania, z której korz~·sta około 1"9
t:vs. mledzieży.. Fundusze. które w zeszłym
miesiąou wynosiły 7 milionów 400 tysięcy zło-

dożywi.ania

Łódzkim Okręgu

tych, l\linisterstwo Oświaty podwy~szyło do 1dagogicznej, a w niektórych zakładach prze(!,
9-eiu milionów. W szkołach akcję doż1wia- stawiciele samorządu uczniowskiego,
W zależności od warunków Jokalov..--ych w
nia przejęły samorzady i komitety rodzicielskic. Poza opieką ze strony Ministerstwa O- niektórych zakładach nauki wydawane są zuRwiatv, dzieci w przedszkolach, ogrodach jor- py, a tam~ gdzie nie ma kilchńi !nlddziea <I•
dano •skich i domach dziecka otrzymuJfl po- trzymuje kaw lub kakao. Za adniczo doiynadto od Międzynarodowego Funduszu Pomo- wianie jest bezpłatne, tylko za~ożniejsza mło
cy Dzieciom dodatkowe dożywforiie w -postaci tj_zię_ż p_okrywa ko$zty wł;isne„
. w trzecim kwartale Mini~terstwo Oświaty
.
codzi~nnej porcji mleka i tłuszczu.
Komisje Dożywiania czynne są we w.nyst przydzieliło na okręg łódzki dlą. wszystkich
kich szkołach,· a w skład ich wchodzą. przed- szkół: 49 ton mleka skondensowanego~ l!laś
stawiciele Komitetu rodzicielskiego, rady pe- Międzynarodowy Fundusz Pomocy Dzieciom 25
'
ton konserw mięsnych, 18 ton mleka. w J>rosz
ku i ponad 3 tony smalcu. Poza pomoc~ ŻYW•
1 nościową w związku ze zbliżającymi się Swi~
l tami ponad. 1~ tysjęcy dzieci szkolnych otrzy•
1
ma przydziały odzieżowe, a. mianowicie su•
kienki wełniane i swetry.

j

PZPB w Rudzie Pabia11icl;icj
tkaczek obsługujących 8 krosien
najlepsze rezultaty osiągnęły Irena Ziół
kowska (179,3 proc.) i Marta l';laier
(179,3 1u·oc.). Na „szóstkach" wyróiniły się .Stanisława Cieślak (154,l proc.) i
Slanis!l'.wa Baranowska (147,l proc.).
W PZPB Nr 1 w tkalni pierwsze miej
sca na „szóstkach" zajęly: l\'laria Pyziak (li7 proc.). Halina Lipińska (175,7
proc.) i Józefa Seweryniak (155,2 prnc.),
a na czwórkach Stefania Kaźmierczak
(117 proc.).
W

wśród

We

współzawodnictwie

Przemysł · wełniany

walczy o

pierwszeństwo

We współzawodnictwie tkaczy pracujących
na dwóch krosnach kortowych w PZPW :t-•r 2
pierwsze miejsca uzyskali: Bern d Wajngert
ner (160 proc.). Tadeusz Karliński (157,6 proc.)
i Mieczysław Kuźmiński (153,8 proc.).
W PZPW Nr 3 na czoło wysunęli się: Bolesław Sobala (145,8 proc.), Stefan Retelewski
(145 proc.) i Czesław Kopiec (140,5 prac.), a
w PZPW Nr 35: Stefan Szaliński (160 poc.),
Władysław Wlazło (158,2 proc.) i Władysław
Magie·r (152,3 proc.).
W PZPW Nr 1 wyróżniły się: Irena r~;;.r
bowska (147.!l proc.) i Maria Terpilak (1 ;39.5
proc.).

*

*

*

Państw. Zakł. Przem. Wełn. Nr 32 w Ozorkowie wykonały roczny plan produkc;vjny
już na dzień 4 grudnia.

UWAGA KOLPORTERZY!
„Trybuny Wolności"
przyjmuje kolportaż RSW Prasa, Łódź
Piotrkowska 200 TYLKO do 25 kazd<>go
miesiąca na miesiąc następny.
Prenumeratę

II

zespołowym

majster Skonka (143,l 9roc.),
W przędz:ilni
Jabłońskiego (1119 proc.).
cienkoprzędnej wyróżniły się: Zofia Kot:arek (180 proc.), Bronisława św•toniak
(178,9 prcc.). Maria Dubis (177.5 proc.),
Zofia Zaręba i Marta Deredas.
W PZPB Nr 2 w przędzalni pierwsze
miejsca zajęły: Janina Redlich (4 strony - 133.3 proc.), Genowefa Pawlak
(142,5 proc. - 4 strony) i Janina Przepiórka (3 strony - 140.9 proc.). a w
tkalni Bronisław Ciuła (6 krosien-124,9
proc.ł, Irena Kllcharska (4 krosna M5.4 proc.) i Władysława Maj (1 krosna - 11!4,3 proc.).
wyprzedził

I

J>roc.). Feliksa Wójcik, pracując na ud. erech krosnach, osiągnęła 158,2 pro~.. a
Genowefa Jerzykowska 167,5 proc.
przędzalni

wyroznił:v się: Kornelia Nowak (162,l proc)
i Władysława Jochim (161,9 proc.), a w
tkalni („czwórki") Stanisława Leszcz~ 11slta (170 proc.). Franciszek Kopacz uzyskały 170,9 proc. normy.
\V PZPB Nr 7 w

W PZPB Nr 8 pierwsze miejsca tdo-

w przędzalni: Anna l\la.jchrowska (162 proc.), a w tkalni („szóstki„) He
lena Lewandowska (175 proc.). T';.deusz
liowałski nzys!;;ał 1S7 proc norm.
były

W PZPB Nr 9 na czoło wysunt>Jy si<:
w ,rzędzalni (3 strony) Stanisław;i Andrzejewska (152 pro ). Iirystyna Gt·ylewska (144 proc.) i Władysława Obiedzińska (143 proc.), a w tkalni l„szóstlti") Władysława Krzemień (168,1 proc.),
Feliksa Pakulska (167,9 proc.) i Apolonia Leśniewicz (159,3 proc.).
W PZP'B Nr 16 najlepsze rezultaty
osiągnęły: Maria Milczarek (165 p.t"oc.) 1
Stefania Wachnik (165 proc.) i frena Ku
łesza (160 proc.).
W PZPB w Pabianicach w przędza!·
ni wyróżniły się Helena Prusino.vska
(145,6 proc.) i Helena Rajchert (!43,8
proc.), a w tkalni Wacława Bor°'"'·ska i
Helena Świątek.
W PZPB w Częstochowie w przędzal
ni (3 sti'Ony) wyróżniły się: Cecylia Gąt
kiewicz (149 proc.), Helena Nowak (143
proc.), Janina Poznańska (141,6 proc.)
Sabina Łebek (141,1 proc.).

skała Anna Woź'"' PZPR Nr 4
niak (na ośmiu krosnach aut.) 154 µroc.
normy.
W PZPil Nr 5 w przędzalni (czlery
strony) odznaczyły się: Kazimie.t• Kalinowska (165 proc.) i Wiktoria Ruoas
(165 proc.), a w tkalni Zofia Walis:zek
(175,3 proc.). Maria Pryczek (17•1.7 proc.)
l Maria Janiak (171 proc.).
W PZPB Nr 6 wyróżniły się w przę
dzalni Genowefa Olejniczak (151,9 proc.)
i Stanisława Szydłowska (148,2 proc.), 12 grudnia we współzawodnictwie miea w tkalni („szóstki") Stefan Dybała dzy fabrycznym w przemyśle baw:::łnia
(160,3 proc.) i Stanisława Cieślik (159,7 nym najlepsze rezultaty osiągnęły PZPB
Nr. 16.

Kto pierwszy?

W okresie
Dni

mięsne

świątecznym
i

bezmięsne

Miejski w Łodzi - Wydział Aprowizacji - komunikuje, że z uwagi na przy' padające święta Bożego Narodzenia dni mię
li sne i bezmięsne na terenie Wielkiej Łodzi
wyznaczone zostały jak następuje:
W tygodniu -0d 22 do 27 grudnia "1941 r.
Dni mięsne: 22 grudzień (poniedziałek),
Zarząd
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23 qrudzień (wtore~). 24 grudzień (środa).
Dni ~ezmi~sne: 25 grudnia (czwartekJ,
26 grudma (piątek), 27 grudnia (sobota).
W tygodniu od 29 grudnia do 3 stycznia

1948 roku.
Dni mięsne: 30 grudnia [wtorek), 3! grndnia (środa), 1 stycznia (czwartek), 3 stycznia
(sobota).
~ni bezmięsne: 29 grudnia (poniedziałekJ,
·
2 styczma (piątek) 1948 r,

Dni ciastkowe i bezciastkowe
Miejski w Łodzi - Wydział A.pro
wizacji - podaje do wiadomości, że z uwagi
na przypadające święta Bożego Narodzenia
dni ciastkowe i bezciastkowe na terenie Wiel
kiej Łodzi w tygodniu przedświątecznym wy•
znaczone zostały jak następuje:
w· okresie od 21 grudnia do 27 grudnia.
Dni ciastkowe: 21 grudnia (niedziela) 23
grudnia (wtorek) ~4 grudnia (środa), 27 grud
nia (sobota).
Dni bezciastko'we: 22 grudnia (poniedzia·
lek), 25 g,r11dnia (czwartek), 26 grudnia (pią-.
I•
tek).
Zarząd

CENTRALNY ZARZ.\D
PAŃSTWOWEGO PRZEMYSŁU

FERMENTACYJNEGO
zaangażuje

natychmiast

PIWOWARA

do jednego z zakładów podległych Zarządowi.

Zgłoszenia wraz z życiorysami składać

w Wy,dz. Pers. CZPPF
. 34-36.
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ROBOTNICZ'r

Przygolowujqc święla dla swych
najbliższych - pamiętajmy
o gwiazdce dla żołnierzy

I

Baro ane z
u~ominki

całego

tół wigi~ijny
k . Przybrać
J Choinka
naszym mieszkaniu

serca

r. iHdko"c

Jin hrlko pare dni d7ieli

ni!'!'

od · świ.it.

Tradycią Jfo;i:ego Narncl?e•nia je.si. pnrlnw1!P~, n/r7.}'n1C1nv l11b riorowony w dniu wigi/fj-

"1'

ghiwi ~ię i111d tym, jaki
.swoim ni!jbliższyrn nfiar<>w<lć: u·pominP.k, ldóry
sprawiJbr i m l'liljwięcej przvjemnoki. Trudne,
p0wojen11e j,.,szne czasy każą nam ne.zygno'ajskromwaf Z k~townych prP7.P.ntÓW,
nie is' ' podan;nek, bylP. d1„sto,owam' do po trzeb nbd~.rowanej n·~ohy, będ~i"' 1Rd0foie w1tll.Oy, pncłkrP~i< ho wiem nrtszq mi/o5ć, pn;y jaźń

nym.

Każd11 7. n11s

1i..a-liliputy. itp.).

Dla. n~wa~o~ów i pomv.si-0wyeh
dek<>ra to·row male:Menie sw1ezego k.;;7tałlu d1a
symbolicznej ch-0inki mo~e b yć oii!kawym : 11da·
niem.
• W miarę, jak rnzmiary choinki bywają red~l·
kowane w naszy<;h. miesTk.a.niach , IV'!ll więcej
miejsca zaczyna ona z do bywać so b ie, w symbo·
licznej wprewd7·ie formi e, jako motyw 1.dobni·
c7.y stołu wig-ilijnego.
gospody·nl
R~ec.z1t nakrywającej te.n' stół
będl.ie wykorzyistanie efektów d ekor.a cy jnyrJi ,
jdkie dać .m o że zieleń gałązek choiny, złoco·
poz.ostawione
ne lub w barwie naturalnej
5zv.;;7kl, palące ;;ię jedno- lub wielobarwne
dekoracyjny<:h będr. e
Rozwiązań
świec'll>i.
napewno wiele, !eh mniejszy lub większy
sukc'P.s jest uwarunkowany m nie.1szą lub
wie-k"S1ą pomy-słowośoią d ekoraforetk stołu, kh
poc7AH:iem e~tet.yki , Bmakiem. Ka7.da obmyśla·
<Ila dek<>racja stołu wigilij nego mu"li n'ienl~ż·
nie •d wszystkich innych względów oclcpowiamusi być
wa.run.kom.:
nast ępującym
dać
trwała, a wi,ę<: nie powinna rozpadać eię przy

lub zvc?,/iwnść.
możemy

v\'ielP. npomin1'ów qw iatdko-.·vC'h
wvkonać własnymi ~iłami.

Jal;a~

„

jed\.rab,u

chns•teci:ka. serwetka, kohli·~rzy 
r zek do przybrania snkni, pąsek, a n<1wPt to~
rf'bl;a -- to przedmiotr, które fitO'lóunkowo mlnima.lnyrn ko,c;ztem mogą zostać 1robione, a
będą prezentem dla każdei kob:ety . TP z MS, 1 ·
którP umiPją robić 11.11 drutach, mogą w·1;e;oT1at l\ res1tek . posiadR~Pj w.elny czap1>c;r'd , •
szaliki, rtau<;znik 1, rękawice, skarpetki, a na-1
we'! sportowe, wełniane krawaty.
Dobra wola, p<>myslowo·ŚĆ i z.ręr'lne ręce
potrafią w st.ostmkowo b. krótkim cza,;ie stworzyć ozdobne drobia.zgi.
Z upominh1mi dla dzicri 5prawa nie jest
.,.ri.awalnby się, tak prosta. .Tedna·k w sukurs
Niektóre
pom~';;lowość.
pr.zyjdz.ie nam i tu
lub watą zw i erzęta.
tro6na'lńi
w~•pychanP.
mozria <;aroej spospnę<lawane w !'klepach Pr7yqo.tow~nie w pre1encte
rządzić "' domn.
Ceremoniał wig:lijny, 1wią1-i!ny z niegdyś
kompJp+u
ITI"·idzdl(owvm mnle j <lzi€WC7)'nre
ifitniej4rą tn1dvcją, m1kazv wal deknrowanie i·l t'{"'-'Yth .i;11kienek dla jPj !'larej lalki, hędzi 0 h \', w której spo'i.:yvvana brta wieczer7il wiqil:j
'''lcdoSJi1p rr1v 1ętą nie<.podzi.an'-il· Sklepv 7 na , finop11mi 1bo7.a, jak rów1rrie7 stawianie t.alew hr. b-0gato -zaopalrzone, n:e<'z rz r na obrusie, pnde~lęnym !lianem. Zwyc111je
~ab;iwJ.'ami !
godnd 11znan•a, znbcJvAę '11107. na na·b ' Ć ju·ż 1111wet ?A sumę i;tps.u.nkowo s·kromną.
?'.a "!'-lP pl?:Pr. d7i<'ci i dorn.,,ły1"h mile wi·
d1ian,,m pre1entcm je"t k.<iiąl.\a. \\' k;ri'.de j : 'ifi
garn1 1n11 joz ' em y ksią7.kę, on ro ~· i cd n ią dla
-.q~h1 · u1interPsowań o "ob y, ł..tti·ą <·hcemy
R<1r~7c·1, ? 11.:zk11mi , rv)1a ·mdt.on~ • .i..opti- ' a
obdanyl. ,Je<li Tiaro sa1nym bętl1ie trudno
d0kn11ar w dJOru, dorarl'li nam wła~we kup · 1 qnybsmi , t~ nenre 1 nia1df'm.
Il
no pr r: wnik bięgarni. Ofinrow11jąc i Il·
Znpa gr1•,1h0w;,, ryba fa,;z 0 r-0wana, k'u~k:
wigilijnP pl)r1arki pamiętajmy n
trzvmnjąc
vYn, że n<1.jw:ęksn1 ich warl.flścią }est fakt, że z makiem .
HI.
dane nam one są i :ie je dajemy z całego
Zupa rybna z klu„karni, pierożki z g1zyhka >erca,
sporządzona

pierws~ym

dotknięci·u,

ni~

moż.e

takż e kr ęp o

ruchów biesi a d·nikó w przy s tol~ zajmo·
tu ?byt wieile miej6c;i, i nerażac iia
s2~...-ank ubrań o;;ó-b, 5ied1:ą'Cvrh priv 6to)>!'.
wać
wać

te zn i kły wral': 1,i> zmienionymi formami iycia.
Obecn iP i trncl yc , .iną rhoink~. lrśnego chojaka,
ze
1 nas1.y<'h m i es7kań ,
wypierać
7:ilCl 'na ·a
choinki symbole :
wzgl~du na i<'h :;zc.zuplość fwiAńce 7 rhoiny nulahianE' !'i7.yszka.mi, drzew-

Jadłospisy Wiec~erz y
m1, kompot
hala.

1e

Wigilijnej
s li we'·,

~tru<le,

pierni-ki, her-

JV
Śl 0 d7.ie

ckami. z

I

łąbki

z

m~rvnnwanl',

har<:?C1;-k 'l paszle·
ryba w szarym i:os1e, ga i gn:ybami, rai:uchy z k.onfitura-

knpusłij,

kaszą

m1, herbata, bakalie.

Organizacjaprzygotowań przedświątecznych
Rac\onalnP rozloie.niP .7ajęć i .:wysiłków,~tyrn posiłki.em. ~a . . to, bv .go.spodvni i 1rnH Ro1•.ądne rozlożenie. zajęć prredświąteczny:~
decydu 1e o powodzenm krnde i. a kC Jl. Zasto-. mogla do Olej 7.a.;1ą~c . w od~w. iętnym Q'l.' 1'T·· \ dP< "dll]P c>ęsto o !)·ffi, ~y i; ~ me s,~ Pta up1
~owanie tej zalia. dv w ~kresie. pr~e?świątecz-1 ;u. nie powinna być ani zmęczona_. an: .. :vy- nęły wszystkim. domownikom w miłym ! po·
:nvm we własnym, chocby naimme1szym go- czerpana nadmiernym, nerwowym Hy•ił,,,.•em. g ~>dnvm nastroju.
,
spodar.stwie domowym, oka7e się dla każdej
qosp odyni niezmiernie pożyteczne i celowe. Ofiarne PO.ŚUJlęcenle dla c ierpią cqch

Jako najpraktyczniejszy
GwlaZdkowy upominek
. poleca.my ZAS'rAWY ZE SREBRA
Państw F abryki S reber w Lł'fłli <'y
Fir ma
BOGU MIŁ KANTOR
HELENA ZIELINSKA
Łódź, Piotrkowska '72
Gnind H otel , t el. tel. 220- :~~

I

ngh~j[~
Wlłf Ól. Dienie nj@)
wn·
0dun
wu1·
~yg{~;~:~;~;~:~i],:~f:2:~;f,i:~fi1Na1·
p
~y
p onnjaJe~
li . J
·
u
~uJ
a I.i m'Jodl~0Hf
J 'ln
rozkładu. li
~w1ętani1,
I;
?.ilfOW'lO

wjęć

do

opracowania

9ospodars]j.ich, jak i do ustalentd bud-

i:P.tu , w ramach ktoregn Wydat.:\ci świąteczne
winny ~ię nmknąć. Dopiero~ ustaliw;;zy, jakie kwoly piP.niężne przeznaczamy na posiczególne wydatki. możemy ustalić rozkład przy.
got. owań świątecznych .
Ażeby gospodyni domu nif> hvła narlmi<?r·
nie przeciążona pracą l &b przvgotow;mia
do Swiąt nie odbiłv 1<ię n11 toku norrnalnvr.b
rajęć domowych, przygotowania te powinny
zostać roiłożnne na kilka dni.
pnedświ ątec;z.ne",
„porządki
Tradycyjl'le
ktńr·e w wielu rodzlnach powodują wywróce·
nie , jak to s.ię mówi, „do góry nogami" całego
loku żyda, ,c;ą .tuż w ohecnvch r.zasach w dobrz.e rorganizowanym gospoda1·stwie domowym - anachronizmem. Mieszkanie, sy,c;lematyc1,nie ~prtątane i utrzymywane w czysto-śd, nie wyma-ga żadnego generalnego sprc:l·
tania. Jeśli i w ti"j mierze nic chcemy od-stą
pić <>d tradycji, robota td powinna być ro·lł'J
źona na kilka dni i wykonana w ten s.posób,
hy nasze otoczenie jej nie odczuwało . Uło?.e·
nie ścislei i dokładnej listy wydntlrów świą
lecznych jest dla równowagi naszego b11clżetu
Musz\ zostać
sp1awą pierwszorzędnej w11gi.
zwiąZ't'H\ z
uwzględnione -zarówno wyclatki,
jak i
'\l'ykonanie1m jadlospi"u .świątPcznego,
t<umy, przeznacwne na 7.aku'p lub przyg-0l-0wa nle p odarunków św : ;1t~rrnvch.
raz :t5lalo:i~qo
Scisle przestrzegan!P ,. •n
budżetu, ::ioiwoli nam w ila<' / 11 c;miecb~m. i okres poświąteczny. Zakupy po tu „111·;rh ~·1y
).-ułów spożywczych, jak i innych k 'n '1c·< >.nvch
a przewidzianych drobiazgów, powinnv . IJyć
dokonane na parę dni przed Swięl.ami. Pr~y
gotowa.niu da;;t i potraw .świąlecrnych p'1·
Posi!P.k wig:.
liwięcamy dzień prtedwigiliiny
Ujny I.a.kie możP hyc Clę~c:iowo .· wr>earuej
~rzygolowany.

• Jlacfa wiqil\jna tef>! z tra.d"CJi

Odznacz"nie inr. Florence Nighli ngole pTZy·
nowego
o twarda
\AT czasie u roczystego
szp'itala PCK w Łodzi o dbyła się dekoracja znaj<> się ni"' za wyszkolPnie, czv wiedzę pi-elecz za oddanie się czlowiek•1
pie l ęgniarek p olsl;ich najwyższym międzynn- lęgniarską,
czerwon okrzyskim zbiorowości Judzkiej, za ofiarne i bezintere·
rodowym odzna czeniem medalem imienia Florence Ni ghtingale. Med'!J 11owne niesienie pomocy cierpiącym, za pełną
ten przyz.naw11.rry jest pne-z m iędzynarodową poświęcenia prncę w niebezpiecznych i tru dw Genewie nych warunk.ach w imię humaillitaryz.mu.
organizację Czerwonego Krzyża
Kim więc byla FlorencC' Nightingale, 7.e }ej
co dwn lata 36-<".iu pielęgniarko m całego . św1ata. 'N roku bieżą<"ym Pol5ka zajęła . pierwsze imieniem nazwano najwyż;;ze odznaczenie za
świata, pracę pielęgniarską?
m1e1sce przed innymi pańi!twami
Florence Nightingale urod7iła 5ię w roku
VI'
otrzymując dla naszych si6,tr 10 medoli.
liczbie tej 3 pielęgniarki :lo staly odznaczo ne 1823 w Anglii, jako cór kn bogatego właśoi
cie/a ziemskiPgo. Porzuciła jPd.nak dosta l ek
poś m iertnie .

I

Nasze porady gospodarskie

POTRAWY WTGILIJNE
BARSZCZ Z GRZYBOWYMI USZKAMI
Ugotować sbiak z w-.szyst'k:ich jarzyn i kilku buraków. Zakwasić bądż barsuz·em buraczanym, bądż też kwaskiem. Uszka do bar.szczu nadziewamy fal'tizem, sporządzonym z ugo·
towanych w odrobin.ie wody gnybów (npnP·
dnio parę go dzi n moczo nych) . Grzyby te mie lemy lub drob no s~eka my . Dod ać na1leży do
niC'h przesmażoną na maślE, dro bno siEkaną <:ebulę, tartą bułkę, jajko, piep rz, sól. Tak &.po·
rządzonym farszem. nadziewamy maleńk.ie kwa
draciki ciasta. zalepiamv je w trójkąt, 7. kl.6rego przez zale pienie dwóch rogów tworzymy uszka .
RYBA PO P O LSKU
Rybę, pokrajaną w plastry, obgotowujemy no
rosole. ugotowanym z dużej ilości jarzyn
wvjmujPmy ją
Gdy zaczyna bvć mię.kl(a '>: wody i przyrrotowujemv z płynu . w którym
- ni:\.6t:wu j ą<:v .sofl:
się gotowala
W <llz.klance płynu rozpusz<:zamy 5 dkg p1er·
uro-:.zy· nika miod-0wego 1 zaprawia!'lly zaflmazką. u::i-

•

'

'

z masła i m1ki. Otrzymany 50S doprawiamy odrobinę kwasku cytrynowego, do.dajem\' sól, cukier, p ieprz do smaku . Do sosu
wktadamv podgo owant' kawałki ryby i dosvpujemy garść rodzyinrk. Gotujemy chwilę
na wolnym ągniu. P ajr się na stół w salalerce.
,
PRZEPIS NA PTERNTK TORUŃSKI
1 kC] m iodu T07.'0Uścić i iaqotować z lvżecz
ką mielonych goździków i lvżec1.1ką mielonego cynamonu. Gorący miód wlać do 2 kg mą 
ki ~ytniej, ogna.nej · d-0br7.P w µiecyku . Do kł~rlnie wyrohić, aby nie bylo grudek, dodać
jedn~ lvikę -stołową potażu do ciast, kieliazek
Wvrohić
czystego 5pirvh15u i jetlno żółtko.
dobrze. by ciasto bvl11 dość twarde, uginają 
ce -się, jak quma. Jeśli ciasto jes.t zbyt i;uche
jedyni.e uorą<:vm mio rozrzedzić je można
dP"m. Rll7iożvć 2 i pół cm war~1wę n'a blasze
WV<;marowanej oliw'! l;.,h. wnf.ki"m, pipe wqn·
Prz„rl '.dn:-.rniern do piP<'Yk<l
rącvm pi.ecu,
pr2yb1·ac na wierzchu pr> posm111owa.niu ·Jajem , orzr.rha.rni h1b miqdalami
bioną

domu rodzinn ego i

/ecz ne;.

Zwiedza ł a

poświęci/ a

si ę

pracy

.~po ·

sz pitale w Angli i, badała
dzielnic robot niczych, dn -

warunki sanitarne
my pop rawcze. O ddała 6'ię ca łkowicie piel ęg·
now a niu ra'llnych i cho rych. Zostawila po o!io·
bie b o gatą spuściznę w p ostaci pamiętników:
„Uwagi na temat p i e l ę gniars twa". Jns t ona
tw órczynią n owoczesn ego piel ęgniarstwa.

Wszystk·ie p:elę.gniarki polskie, o d1,n acv1ne w ubiegły ponie działek - to godne spa.rl·
kobie·rczynie idei Mi&s Flo re nce. S. p. Marin
pio ni erka nowej idei p ieZach ert-Ba biclw lę gn iar-&twa, z-Ostała za.mordowana prze? Niemczasie P-0wslania W a rszaw.sik.iego.
ców w
S. p. Maria Wikty nek, .a re6'Zto wana przf'.t
Niemców i wvwieziona do Oświ~C\imia, n ioi;ła
w najtrudnie.iszy<:h war~1n
więźniom po moc
kach. Zm arła tam n a tyfus plami.sty, którym
gnu j11c chorych n a o.ddz.iri!'?
zarazil!! się, pi
S. p. Małgorza t a Żmuchka w <::i.a·
zakaźnym.
sie Powstania Warsiawskiego zginęła od b om·
by niemieckiej w szp ila.lu.
Sie dem pielęgniarek odznaczo·nych pt?e
Powsta ni e W aJS7,awskie, ocaliws zy 7.v·
cie wielu rannym, bez w ahania, p od gradem
kul, narażając życip w łasn e . Są to: Wi<ldys/.l·

trwało

K ar.p o wic;r.,
Bron is ła wa
D yczakowska,
wa
W anda Peszke, Jadwi ga Romanowici, l:Jalinn
Sw iątecka, J an ina P eszyńska i Alicja Wierz·

bielm.

•

Fakt, że Pol-ska z a jęła pierwsze miejsce w
najwyższy m od?nil.czeniu za pracę pielęgn:a
świa<lczy o międzynarodowym ll7maniu
rek,
dla naszy ch sióstr, dla ich prawdziwego rro·
zi:mienia idei niesieni a pomocy chorym i C1erp1ącym.

Oby 7rn1umiPniP Io ul.rwalil-0 ~·i~ I w ml(>
dym pok,olenw pi~lęqniar~k. którA ks:Gtal(a
w -..aszych nowych ~zkol<l.ch pielęg-Jt;ar~
si ę

.ltic:h..

M. 2 .,

ot es
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·Ujemny t,yp
rys. Karol Baraniecki
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Stary kapeluaz:n.i.k rozwarł ramiona i ruszvł
na spotkanie drogiego gościa, b. chorąży Że
słowami: „Hallo, Archibaldzie", uderzył krew·
nego w kościste plecy. K(ewny też radoinie
kropnął w plecy rębacza. I tak walili jeden
drugiego po pJ&each, wykrzykując: „HaJI.o,
lerg Zajączkowski
hallo" - podczas, gdy pozostali $plewakawie
stflli wokoło l aprobująco kiwali głowami.
Spiewak-milicjant ucałował serdecznie Archibalda, zasalutowawszy uprzednio. Ajent letni·
skowy, w kie.szeni którego szeleściły wymaNajłiorw służył u Hitlera.
u:one dolary, r~Hpchnął tłum i z bojarskim
KOll\l>inował gdst" ~ę da ul<(oneJJt wyrzekł:
RomJałe. aio kariera,
- Witaj nam, wita}, całym sercem - pro•i&ll, eia, a la. la.„
ilmyl
·
Na abrojenla, na }>Odboje
Sp1ewak-inkasent, trzymając na rękach
forso zdobyć wfoddał ~kąd ~
córeczkę, zgrabnie odepchnął bojara i wyciąg
~chacht sit dwoił, Scb.acht alt troił,
nął dziecko do Amerykanina.
•l>Y zasPQkoić front.
I tu nastąpi'lo coś, cz.ego nie spodziewał się
O~ea haussy w koAcu młnąl.
nikt ze Spiewaków. Archibald ucalowal d<:iewBerlin się ro11leeiał w pył ~
azy,nkę i zażenowany popatrzył na krąwnych.
Praęodawca Scbacbta zginął,
Maleńka jego twa.r z wykrzywiła się J cicho
lecz Sehacht - naturalnie - 'tył ..
wyrzekł:
- A ja nie mam na życie.
P~dzili ao na lawie
- Hallo? - krzyknął nie dosłyszawszy duosJuirtonych, ale c6t !
reń chorąży. ....,. Hallo, stary?!
Wypuścili ~ po •prawie.„
- Ciszej! - zakrzyczeli wystraszeni Spie„. że niewinny, no i jut!
Co on powiedział?
wokowię. Pottalem. drugi miał Schaeht •prawę,
- Nie mam na życie, dżentelmeni - smutd.0$ - niby - 02iem lat...
nie powtórzył Amerykan1n, - Dlatego przyjewięc myłlało li~ już nawet,
chałem do was.
świecie.
nareszcie iobuz wpadl.
Tym razem dosły11zeJJ wszyscy, nawet staDrugi $pi~wak, milicjant, zdfqł wo}&k-0wy
1 Ale gc.Uie tam! W tym obozie
kask, otrzepał się perkalową chus!kq i dumme rowina chorąży.
facet roblł to eo chciał - Przyjechałeś do nair - zapytał ajent
dodał:
Tak jak w domu, nie jak w kozie,
- W handlowym świecie. Na Wall Street. letni„kowy, widocznie denerwujqc się .
.,, tYJn obozie łobuz miał.
- Mieszkać - potwierdził Archibald.
Wtedy nozumleJJ, te :sbliża się i1totnie coł
odebrał
Wtedy inko.sen!, wyatra11zony,
Wko4cu pewien l>an si~ znalazł,
bardzo prJ4y/emnego. Wieczorem $p.ie-wakowle
co „wymyślił" pewien plan
piąall llrty. I choclaj cz}"11il1 to w tiajem.nicy, dziewczynkę i wzlql /q na ·ręce. A ajent letni·
i powiecm..ł: „Plan Marshalla
jeden przed drugim, wnyalkie lltJty zaczynały skowy, ltt6ry rdwnoc1e.4nle był o.jelitem hole•
21!'obić mi potnoiee• pan!"
się jednak-owo: „Wita/ 11ortt1J:lf;fe, drogi Archi- Iowym, zt1 .rwyklq oseltło.łcią :zaryczał:
- Nie .ma wolnych pokojów/
baldziel" Tak l Spiewak-mJllcfr;nt i $ptewak„Pan to umie, PłlJl ma uanae,
I rozpychając krewnych ,wybieg/. z dworca
inkasent i Spiewak--ajent letniskowy i Sple·
srób pa.n WSIYl!tkO, CO ei~ dł I
krzycząc, że jest nazbyt zajęty I nie ma cza1u
wak - kapelusznik i czapkarz i Spiewak Pan poprawi nam finanse!
na głupie rozmowy z ujemnymi typami. Twarz
b. chorqży z czasów Kiereńskiego.
Ei~ eta, a la lal"
Wszyscy oni zapewniali o swo;e} miłości Archibalda jeszcze bardziej zamgliła się. ZaTak to mętne swe kon-schaehty
krył jq 1i:kami.
l podawali •woje adresy.
- jak pneowa głosi wieść Ze zdz/wlenlem I atrachem patrJCyll roddmf
Dwa mleslace trwalo milcrMle f żaden
ll.ltllot1a8i we11pół 11: Scha.chtem
oddźwięk nie dochodził ze Stanów Zjednoczo- Spiewakowie na Spiewaka zza oceanu. Kółko
. b~d\ odt\d wieść„„
rodzJnne •lllTlknlęfe wokoło Amerykan/no, za•
nych.
Zdawało się, źe Archibald nagle ocMódl do częło się rozluźniać. Stawała się rzec1 niezro·
swoich krewnych. Być może, Archibalda sa- mmlała. Płakał cslowlek w pięknym, welnfllubraniu I wi11ezystym ko1nierzyJm „Da·
BAUA. - „K.OPCWSZEK" - ftlm pro· mego wybrall do kongresu ł teraz nie dosfęg· nym
kota",
się da niego ręką.
Mo· nte Naglę
dukcji rMkiet11dej. Królewicz ~ Naoc1nle widzimy tu - r:ak1 milft/ant
nad!IZedl telegram na imię Spiewaka• lotow, ~echa. - Q, ManhaU, kopciu- a/enta letnlsl<owego. Wstrząsająca wladomoś~. t()nem prorQ/<omówcy - typowy wynik anar•
. '.icdi. - Anioł Pokoju.
chlalyc111tJ pr-odukoJJ I nle.rdrQ"Wef lconlfu1en·
Archibald donoail o pn:yjeicb.te.
- „Osobiście do rąk własnych" - w bez- cji. Mamy przed scbą dziecię kryzysu.
film
zioczyięoow"
ff.FT... Kiedy Archibald opu§cfł ręce, na pel(Jnfe
"łal'ionej Wall· myślnym zachwycie mruozal afenl letnJ1kowy.
J~ln•IQ ,
.
Zazdroszc7.ono mu. Sądzono, że jakimiś 11,ie· nie było nikogo.
Street;.
Pięć dni wałęsał się po mieście, wędr11.Jqc
wiadomymi drogami zdobył Mcieg61nq milolć
POLONIA - „LUDZIE BEZ SKRZl!DEL" ameryltańsklego obywatela. A/ent letniskowy f od jednego krewnego do drugiego, wywałujqc
- dramat produkcji a.ngieJsko·francu- sam też pojmował, ie od te; chwili stał 1/ę awoim apetytem l wyglądem watręt do kap!ta·
tilliej ~ udziałem, E. Devina i G. Bidłtult. „szczęfak1 pfel!ZCZOChem".
Jfstycznego urJIFO/U. Wyjqtkowe Ob1zychenfe
Ogromny był natłok Spiewalc6w na stacji wywołało to, że wielki Atcllfbald umiał fylkt>
„BARYŁECZKA'• PRZEDWIOśNIE Jlomeclia se zMDJlll klownem &Dlerykań w dniu puy/azdu Archibalda. Spo(isiewano 11lę handlować, SpiewQkowle aa.§ 'Capomniell fuiJ
wykolejenia pociągu, panlewai naczelnikiem jole- łakomie: wwqchlwalł skue powietrze ko:
akim, $! MikoJaJesykiern.
slac/J był td Spiewak i tak aię den11>.-wowal, mtrcji. A na szósty dzień ujemny typ :oslal
film
.JASTBZłB"
ttOMA ~e mógł sklerowad pociąg na ~lepy tor. Sple· odeałany • powrdtem do St11116w Zjednoa:ro·
Jliemleeki. ·ukr~ony pr~ producen- wakowie przez cały czas groźnie sy1ttlll na nie· nych. Biląt do gran.fc;y kosztował $piewakdw
roli go, przypomina;ąc o surowej Qdpow/ed:dtdllo· ueśćset rubli 1ero sied~ kopiejek - t ta ca'
tów ancteJ•ko • anierykafulkieh.
ałłwneJ amaat IV Rzeszy - K. Schu· ści w kolefnlctwie, Osto.tnle dwie goduny na lcrwawJ dotychcztllł. Jąlll za8 prl!Yrx>mnleć
wszy11cy milczeli przygnębieni oczehtwante.m. dobTY.rn Sitfewakom ten stMS.llllY d!feń klody
IQacher.
Archibalda poznali o(:I razu. Blyncinl Jak placm 1'0 triy ruble za numM „lzwlesifi", ::a•
.REKORD - „ZAPOMNIANA ~IELODU." iar·ptak.
Miał na sobie gruby garnlt!ll, kope- czyi;iafq rycze~, Jak gdyby lm świdrowano z~
- posopny -.-l'Jkański film o lałcie lr.zsz t wiec1.11y kołnierzyk „Dpkpf(l", kt61y by wlertaczką. Ce sii; zaś tyczy kapl11lljtilYCill•
i Poezdamie.
mo~na my~ pod kranem zimną wodą, prze:: co nego 11ystemu, n/El mówi sie o tym więc.ej
Zaufanie ~o Ameryki zostclo poderwa;e na
Z.ACffiTA - „ON <JZY ONA!" ..- film u11uiva się konieczność kupawanla lub p!'llllia

Nie.święty Mikołai-ciyk

Kon-schachty

w „Izwiest1ach": „ARCHIBALD SPIEWAK POSY.UKUJ! SWOICH KREWNYCH. PROSI O ODPO·
WIEDZ POD ADRESEM: NEW YORK 68-e
'
AVBNUB 138",
Kogóż nie wzburzą słowa: ameryk<Jński
krewny, New York J Avenue? W ml(Mteczku,
g{izle Qiieszkali Spiewakowle (było Jch dużo,
200 Sp!ewQ.ków na 2000 mieukańców), ten
11umer „Izwiestii" !Jprzedttwano po trzy ruble
za egzemplarz. Sp.iewakowię pluli, ale płacili.
Chclalo im się na własne oczy u}Met we1wanie amerykańskiego krewnego. Wqtpllwości
nie było. Zbliżalo się coś bardzo przyjemnego.
Cudowne marzenia qpanowaly SpJewaków.
Ceyla~i csarodzleflłkie ogłoasenle i wł6czqc się
po ulicach, ilepo wpadali jedell na, drugiego.
Na.gie zapragnęli objąć Archibalda: CzynilJ so·
bie domysły, przypu1n:crenla, pr:aypominali sobie wsicyatĄich Spiewaków, jacy kiedyJcolwJęk
wyjechali za granicę. I wreszcie p1zypomnleli
sobie. Znalazła się nawet fotografia. Na jednej
Archibald wyobratony jako niemowlę, na drugiej, amerykańskiej, Archibald zdjęty w takiej
postacj: na głowie melonik, a w ręku kapelusz,
co już wskazywało na bajeczne bogactwo
krewnego.
- Ten Spiewa)c - neki Inkasent Sp,iewal<,
kTadąc akcent na alowie „IM.„ - to pr<iducent,
kupiec. Wybitna osobistGść w handlowym

te
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frucuQi z tycia Jtoberta. ScJuunana,
problem de Gaulle'a (0Jt)
i demekruji .tru~ldej (011a).

kołnierzyków,

Z"QWQe.

po~s~jlłCY

BAL~T

radę 1

emery-

tur\ f

- Z ~erytur• T Dos)(onale. gq..
rzej tylko · 1 mies~. Zawsze mi
kilka 4ni 4„ końea poi;o11t~je,

rys. I<arol B•r•nieckl

- -·

..

.

.....

rys .

Dykłando

Różna

Rząd nasz i działacze part~ :t

0

.....
się jak mogą, aby - mimo t
wnętrzne i międzynarodowe --'il'·ż

•,

; 4

-~or."'

·

nam najlepsze jutro. Mozol ten; .~~~!ię
okazuje, jest zbyteczny, gdyż sprawa',if?~'-...
le nie jest skomplikowana. Oto ja~ondii
spra'.Vozdawca „Głosu Ludu", nied~w.Ii~.~
Pomiechówku odbyło się otwarcie ·m~tu.
· ·~ <>"
Na nowootwartym moście. mieszk·ańe·!I
miechówka wywieśili tra.nspa.rtnt fi.S
i6
jącej treści: ,,Przez most na Pomiec '

u,.

ku swietlanej

przyszłości".

Praw,ąar;ialqei

to proste? Wystarczy przejść kilkSset•Jriet~
rów mostem pomieehowskim (prze~~ę)l
i już mamy to, co nam sif: marzy: i~".{WY.I!
konaniu paru trzyletnich planów. ·, 1 ·,~~~ ·
Niestety, obywatele, znlłm dobn~~o.;
miechówek. Wiem tedy, że nlf>st na. wxp~
łączy dwie częśoi tego dość opłakan.egg
miasteczka. I wiem również, że przesa;
dłszy przez mo t na. Pomiechówku, :ibllła:.
my się (na razie) nie tyle „ku świetlanej
przyszłości", ile ku nieoświetlonej i nie-i
skanalizowanej dzielnicy te~ mią,tf~mj

,,,

A.N ALFABETYZM.'\
Jut od dłużsr.ego ciasu ceytarn ~ris1e
„pogróżki", że ;i;abierzemy się wres1cie. do
zwalczania analfabetyZl'!lu. Akcja bara:r.o
słusina, celowa i konieczna, ' ZWłl.ŹfWBZY~·. ~
analfabetów jest w Polsce więceJ, niż,t;,"SIQ
ogólnie przypuszcza. Ot, naprzykłaO. oneg·
daj wstąpiłem J: zonlł do duiego mAKUY."
ł·-,i': 11~1
nu na ul. Piotr!rowskiej •
- Ile kosztuJe ta zabawka? - •1,1.pyta"!
''*'~;;.
łem właściciela sklepu.
"". 1 t-500 złotych, prosię pana,
- Ale tu, na pudelku - ~kłelU: ~ fi.
"t('ł'd'\1·
guruje cena -- 2:LO złotych'?.
Właściciel się zn:i.i~szał.

-

-

.A, skoro je5t napl$a.ne
210, tp 210.

'1fll"'·' 1

~ J,loWie<Iział
~.1:-

zwalczajcie a.n.alfabet~
0bywatele,
sklep~y ! U~cie ich czytać. Oczywiaci$e,
nie alfabet, bo ten na ogół znają, ale ;.:......

-

cennik?

KULT

~WIĄT.

Przecliodząc ulicą Nawrot, zwrócił~

uwagę

ęldep

z konftkcj11.. Przed
wystaW!Qne kallce
dsiecinne z ceną 5.000 zł. Po upływie ~
dni koło tyci?- samych ka.peów fi~uro~
~artka z nap~sem 5.500, a wca?'QaJ J'l&uwa:.
zyłem ,kartelusz z ~umą 6„000 złotych',
Wstą,plłem. do :sklepu 1 poprosiłem o :wyja.„
·~i'f1
śnienie w sprawie tej magii.
- T<:> nie tadna magia ~ uś:misclin!lł aię
właś.cie1~l - 8a.m sz~owny pan ollybą, l'Q•
,
sumie. ze nadchodzą swłęta„. ,
'.ęl'Awo, pobożn~ ~upcze !. Nadcliodl'
święta, pn:eto nalezy J_e uczcić. Tylko ez •
mu kult, zaleca panu olldzierać z tej okuj\
"·
bliźnich swoich ze skóry?
na pewien

tyg~em były

tam

1J. Tam,

AMERVJ<A"1SKI

ez

- lak sobie dajesz

I

.P.o~zątkiem hisloriJ było oglo~enie
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robót ręcznych Galanteria
MAIUFAIUURA J
JUBILE«SlUE
OLKOWA, . Łódź, ·Piotrkowska
i
--r5-31 ZEGARKI, srebrne pudern•::e, papierośn
GALANTERIA i KONFEKCJA „POWISLANKA" 48. tel. 157-14
lee, PRECISIOUS-RADIO Łódź. Sienkiewicza 2. Rezłote obrączki poleca najtaniej Z a k ł a d mont radioodbiorników i budowa nowych na
wykonuje :z: własnvch ! powierzonyeh materia- •
ZAKOPIAŃSKIE
Zegarmistrzowski „GWARANCJA" Zawad zka zamówienie. Wzmacniacze Szybko - tanio łów. T. Mazur, Łód:ż, ul. Narutowicza Nr 40 • - - - - - - telefon 260-58
1~7 SPRZEDAŻ ' MA 11rR1Al.O W
6-21 fachowo.
t.OKCIOWYCH 17. Tamże naprawa
1-31
K. BORKOWSKI I T. SCHMIDT. Sprzedaż
·HURTOWNIA POIQCIOSZNICZO - GALANTE- Galanterii l W yrobów· Zakopiańskich. Hurt• żyrandoli lamp t innych artykułów eleldroRYJNA, J. CENTUR1' i S-ka Lódź. ul Pi"otr- Detal TADEUS Z SITEK I S-ka, Łódź. PlotrkowWYROBY PAPIERtłlCZE
technicznych. Ł6dż, Piotrkowsk.a 125 tel. 214-56
1-31
kowska 46, tel. 176-08
·
1-31 ska 117.
„PODKOW A"
BIBUŁKĘ
PAPIEROSOWĄ
z bocianei;n poleca WyLwórma B.bułek, Ł"odź,
HURT-DETAL Wyrób t .. Sprz~dai Konfekcji
I łl A
Ty K
Piotrkowska 49.
liamsklej, męskiej i dziecinnej „UBIOR" ' L.
I ·31
lawadzki i S-ka, Łódź, ul. Piotrkows:ta 5- PRACOWNIA Robót Ręcznych na drutach WYTWORNIA PUDEŁEK TEKTUROWYCH
LABORATORIUM CHEMICZNO-KOSMETYCZNE
Wejście z bramy.
„C ORD EL"
Nawrot 10 Łódź, Piotrkowska 135 w podwórzu, tel. 116 -98.
.
1-31 SWIDERS.KA JANINA, Łódź,
właściciel
Piotr
Andrzejewski, Łódź, uli da
HURTOWNIA mOKIENNICZA „M OD NE W)'ROB TRYKOTU I BIELIZNY TRYKOIOWEJ
Nowomiejska Nr. 3 tel. 204~81 poleca: Kremy
TKANINY", Łódź, Piotrkowska 91
1-31 ~udwik RazieWl·cz i S-.ka, Łódź, Próchnika 5,
GALAHTERIA
pastę do zębów, pudry. pomadki do warg, ró:ie,
'
t-31
PALTA Damskie l Męskie w dużym wyborze, tel. 131-74
GALANTERIA PODROZNICZA. Stanisław Tęgi, perfumy, wody kwiatowe it.p. artykuły właKonfekcja, Galanteria i Manufaktura „ANNA", WYROB I SPRZED AZ' Bielizny Damskiej, Łódź, Piotrkowska 35, teł. 183-.'l l
1-31 sne.i produkcji. Uwaga: Pierwszą tranzakcję
Łódź. Piotrkowska t 26.
zawieram za okazaniem potwierdzenia zgło·
1-31 Męskie t Dtie cinnej. Łódź. Jaracza 10. wejście
-z bramy.
1-15 TOREBKI DAMSKIE : W alit kl ZYGMU NT szenia o koncesję.
1-31
SPRZEDAŻ
KONFEKC.JI
I
GALANTERII - - - - - ·- KARO N. Łódż . Piotrk.owskd 115, tel. 173-50
damskiej, męskiej i dziecinnej KRZESZEWSKl- WYKWINTNĄ 1llELIZNĘ Męską, uszyjesz
ARTYKUŁY
1.ATUSZKIEWICZ t S-ka, Łódź., Piotrkowska 144 sobie tylko w f-IJ!ie Łódzka Wytwórnia Bielizny
A
MU
CZ. BOGUCK1 I S-ka, Łódź, Piotrkowska 6.
HuRTOWNIA
WY.ROBOW. • WŁOKIENNf·
E. RENGEL I S. PAWŁOWSKI. Skład ArtyZakład przyjm uje tylko z powierzonych maPł..YTY GRAMOFONOWE poleca w dużym kuł ów Technicznych, Łódź, Piotrkowska 150
.CZYCH, Kubiak i S-ka, Łódź, Więckowskie
1-31 wyborze „MELODIO FON" L. Stępnlewsld,
teriałów. Spec jalność koszule sportowe.
tel. 100-84.
go 10, tel. 204-68.
·
1-31
1-31
Łódź. Piotrkowska 155
15-31
łłURTOWA I DETALICZNA Sprzedti a.rtyku·
HURTOWNIA Wł,OKIENNICZO - GALANTEM E B
łów
wodociągowych,
RYJNA „M I N E it W A", Łódź , ul. Więc
plecowych l naczyń
ART.
I CUKIERHICZE
,,ŻELART", Ł·ódź Narutowicza 22 tel. 135-82
kowskiego 7, tel. l84-29
1-31 MEBLE Tani o oddaJą ._ Zakłady Stolarskie
Spółdzielnia ,,BUD O W A", Łódź, PiotrkowBAZAR AMERYKANSKI Hurtowa sprzedaż ska 154 w pod wórzu, tel. 202-84, 209-76. Wyko- F. BLACHOWIAK i S-ka Sp. z. o. o. Łódź, STANISt.AW MAKOWSKI t S-ka. Sprzedaż
Piotrkowska 11 tel. 117-32. Hurtowa sprze c;laż wyrobów żelaznych, narzędzi I art. gospodarmateriałów włókienmc7ych-g~lant. Konfekcji,
nuje również wszelkie roboty budowlane. 1-31 art. kolonialnych 1 spożyw;7ych
stwa domowego. · Łódź, Piotrkowska 109, tel.
męskiej, damskie] I chłopięr:ej, Łódź . Plac
:Wolnoś-:i 10, tel. 159-17. Członkowie Zw. Zaw. HURT DET AL. Artykuły gospodarstwa do- FABRYKA CUKROW I Czekolady „DELICJA" 208-63. Przyjmujemy zamówienia na kosy
.10% zniżki.
1-31. mowego. Galanteria metalowa. Wózki dziecie- Łódź, Żeromskiego 31 tel. '85-27. Radom Za- styryjskie.
1-31
- - - - - -- - - -_
ce. Łóżka me talowe. WagL JAN BOROWSKI
lej:S:laqcwym
w
~ześn
udz~elamy
rabatu
!JrZy
SPRZED
AZ
ART\'
KUŁO
W
.
żELAZNYCii
HURTOWA I DEl A UCZN A spn:edaz manu- i S-ka Łódź Piotri>owska 16, tel. 191-92 5-20
szym zamawianiu .
1-31 WŁ. SIEMPINSKI, Lódź, ul. M. Nowotki 5
~aktury, L. POMARANSKA CZ. ŁUKASIAK
''
µidź, Plac Wolności 11 . tel. lG0-94
1-31 MEBLE, jadaln ie, sypialnie, gabinety, urządze- WYTWORNIA WAFLI ,
(dawniej Pomorska) telefon 141-58.
10-24
nia biur i skl epów poleca Me';b.anlczna Stolar- ALEKSANDER MACIASZCZYK. Ł6dź ul. PiotrREPERACJA
~OM MODY Józef Kobus1ewicz, poleca: .ubiory
maszyn
do
szycia
IZRAEL
H.
nia WŁADYS t.AW JANKOWSKI, Łódź, Łom- kowska 92, tel. 113-62 poleca opłatki choinkoMęskie, CbJopięce i Damskie, palta, Łódź,
Łódź, Więckowskiego 30
15-21
żyńska 20/22. Sklep I Biuro, P1otr·k owska 161, we kolorowe i wafle różnych formatów.
1-31
Piotrkowska 157, tel. 256-82.
1-31 teL 133-80.
1-31
PRACOWNIA Oriopedyczna JOZEF EDWARD
HANDEL
WIN,
owoców
i
delikatesów
KAZIROZYCKI, Łódź, Sródmiejska 12.
iii.Jiy WY.ROB konfekcji . Damskiej, Męskiej WYTWORNIA I SPRZEDAŻ MEBLI Józef
15-21·
l Dzlecinnej dla Zw. Zaw. Zniżka EUGENIUSZ Janaczek, Łó dź, Gdańska 38 wejście z ul. MIERZ BRUSTMAN Łódź ul. Piotrkowska 155
:
Ceny
ogłoszeń
sprzedaż artykułów kolonialno-spoHurtowa
~CIEL i Ska, Piotrkowska 38, tel. 260-40.
Więckowskieg o.
1-31 zywczy ch.
W „GŁOSIE ROBOTNICZYM''
14-21
SPRZEDAż K'.onłekcji Uziecięcej i -Bielizny W
_ _YR..::._O_B_Y_ K
_o=-s-zy_ k_ar_s_k_o...
-D_r_z-ew
_ o_e_ E_. _B._E_R_E_Z_K-Ą.
do 70 mm
120
45
30
,:>amskiej „KĄCIK DZIECKA", W. Leśniewski Łódź, ul. Zachodnia 29. Poleca: Zabawki dzieod 71-120 mm
150
55
40
____
•
4
od 121-200 mm
~dź, ul. Nawrot 2
70
10-2 cięce. Foteliki-leniwce, galanterię koszykową.
185
85
PRACOWNIA KUSNIERSKA wykonuje wszel·
od 201-300 mm
230
90
110
f"łld.IPIEWSKI
Hurtowa Sprzedai Materia- •
LALKI powyż, 300 mm
kle roboty w zakresie. kuśntentwa. Łódź, Ja120
310
150
~
Tekstylnych, Łpdź, Narutowicza 25.
_
·
Drobne 30 zł. za wyraz. .
r~a 12_
1-31
3
~t. 204; 13
.
15- 1 ILICHTARZYKI CHOINKOWE, k9ńcówld do
Poszukiwanie pracy 15 zl.
~T.AN
.. SZA sprzedaż ualanterii . „KAJAR" ~ecidełek., T. UMIĘ_GKI I S-ka, Łódź, l?róch· PRACOWNIA Kuśnierska KOZICKI IGNACY
W niedzielę o 30 pr oc. drożej . )fr:~~:.~:·
Łódź,
Pi
otrkowska
48.
15-31
~; :i:$t. _Jar~~a 1
15-21 ~· 16.
1-31
- - --
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Plan racjonahzacU ·produkcji rolnej 11stala re~ony 1u odukcji rośHnnei i hodowlanej

Telefony

Departament Produkcji w Ministerstwie 1
Rolnictwa i Reform Rolnych opracował oStraż
statnio plan rejonizacji produkcji rolnej.
Pożarna 21-77
Ustalono ściśle rejony odpowiednie dla uInformacja Pocztowa - 12- tł'
prnwy poszcżególnych roślin i hodowli zwie·
lnform. kolej. i biuro podróży „Orbis" rz;~t; gospo~rsłµch, zgodnie z warm1kami
tel. 12-95.
.
klimatyczn~i właściwościami gleby. Prace Ministerstwa Rolnictwa zmierzają w tym
Dyłury aptek
kierunku. aby nasi chłopi nauczyli się praDziś dyżuruje a·pt.eka mgr. Pewnie- cow~ć eelOIVO, wyzysku.ląc maksymalnie

Komenda MO 16-62.
Miejskie Pogotowie Ratunkowe I.

warunki terrnowe, dzięki czemu zostanie ków bydła, koni, owiec itd. odpowiednie :rerównież spełniona jedna z 110dstinvowych jony hodowlane.
zasad i·acjonalne,j · p1·odukcji rolnej ornz
<:hlop będzie ,już odtqd wiedział co na

W?.rol'iuie jej wydajność.
I''.an stanowi jakgdyby zarys uowej
mai>.\', produkcji rolnej w Polsce. Ustala tereny na których gleba odpowiednia jest na
sadzenie właściwych odmian ziemniaków,
zbó.6. buraka ·cukrowego, tytoniu itd. Ustala również dla poszczególnych ras i gatun-

swojej zier.1i po~inien uprawiać, a czeg-0
u1ua.wiać rue powinien. Państwo dokładnie
będzie wiedziało na jakie proaukty z jakich
tęrenów liczyć może gospodarka ogólno-na„
rodowa.
Tak więc plfJ.n racjonalizacji przewidU:·
je, że woj. Białostockie, Olsztyńskie, War•
szaw1>ki.e, Szczecińskie i część połn,ocna
;Yo,i. Pomorskiego to teren uprawy żyta i
ziemniaków lnu, i t. zw. użytków zielonyclct:~
v\f Bia.ostockim plan p~zewiduje chów by•
db c7erwonego, opasów ciężkiej tr7,otiY,
chl"'wnej i chów g·ęsi. W woj. Olsztyńskim
hodowle koni zarodowych, bydła hodo"!
wiar.ego „z 1,· rimkiein mleczll}'m na. ma•
sło" w południowo-zachodniej części woje~
wództwa - chów kur na konserwy, ą. w za•
chodniej gęsi. Województwo to również

kieg\'.), Pia<: 11 Listopa-<ia 4.

M~eiski
21 bm. o gooziniie 19,15
„tadria historia".

Teatr

W

riiedzi:elę

P. R: W.
1·~ca dotąd S\\Ó.J czas mlo·dzież. \.ViC'jsl-;a
'1
Vi' zespole z entuzjazm"m, 0dyż
zrozumi'ala, że PRW - Jo no\\·€ ognisko wi edzy ogoJ.nej i za'.'lo'fl·o\\~ej. oraz

Dniia 19 hm.· 11-· &all ko.n.f.e.rencyjnej
Starootwa Powiatt0we:g1Q o<lhy!o . ię pod
1p.rz.ewo4nictwem prez,esa Zw. Sam-01poKina
mocy Chki1pskiej - N·owakowskego, z>e
l(ino ·· ~tylowyu wyświ·eth iilm ame· brnni,e P-0w-iafowej 'Rady Oświaty Roln:Irykańsk1 ,.Triumi doktora O'Cormora". czej. W obraidaieh prócz c:zl>0iników
Kino „Bałtyk" wyświetla film proouk ws,nomniane,1· Rad v. wzięli bardzo czyn·•
k , k
H' t
d
r
CJI am~ry am; ·!ej pt. „ r oria }e 1nego ny udzial: Slaroisla Powiatowy Naskręt
fraika'' i dOOat-ek.
t
d b ł
i w.ój-towie gminn~. Tema .em obrn
Ya
Kino „Wolno.ść'' wyświetla fi.Im pro· sprawa dalsz<>go uaktywnienaa prac w
dukcj:i amery1kańsk:iej pt. ,.On czy ona·~. zeisipoła{'.h .sz.koleniowych PRW, a przy---znać tr:zeba. że powiat kaliski zrobił w
M
tej <lziiedziniie pn1·cy (l•Św'iatowej mirmo
ORA
p
NKI Fil OWE
trndnv<::h war'Llnkó bar&~łO <lttżo.
w dirniiu 21 bm. odbędą się p.01ra:nkl: \V \V -13 . Ji \!,(/
'1
r b '18)
ki1ru~ Bait k" -0 go<lztl1Jie 11 3Ó t Sza·
gmrnac
na ogo ną ie.z. ę
- 1', :d·" wy I,', .
ilTo]n,IOs'c';; P_~.~'.z;,n·J"" prnca kszbkeniowa w Z 1es1połach PRW.
rv OJ
l'JIO!<e „W'
(Jl g'U'Ul ,r '"'
·2·
f'l·
·,
,
..1
k,
·•
.
1.-, • p . •t , trwa w pelnym toiku. w 11<r1zostalych gmi
1 ~}"111 prouU .. Cjl f.rancUSLt1.leJ
" on ca \
.
.
r·v .
„
·
rrat .
· .
na ch J-est \V s·ia·diuim c.rga!J11zaq1. i'vlarnu

----

prarn_ie

1

kuźnica nowych, silnych ch:arald·ero\:i',
bk bardzo dz.iś potrzebnych kra}owi
ma być jednocześnie najwaźniejseym ośrod"
kicm rybołówstwa jeziornego jako podsta~
llllllllllllllllllllllllllllllllil!ll!lll!tlllll!lll!lllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllll!llllllilllll!lllllll!lll wy dfJ rozwoju przemysłu rybnego.

P ..!zjcal(OW'!lnte
U .~'lfl
ti!!H ·

l\' woj. Warszawskim przewiduje .3i~
rozwój warzywnictwa na aprowizac,ję sto„
lic~ .i sadownictwa ż produkcją owocó\V nie„
woszą"ych dalekiego tJ:anspo:rt11. Chówby-l
<Pa na mleko w stanie świeżym i trzod:v.
ct;;~w,nej ..typu _mieszanego na potrzebY. aprnw1zacJ1 stolicy.
. ,

Z;i zf.o~~aną n<1 me rę<!~ cz·ekfom KKO
miasta I\aiisza zą N.r 20254 f-llmę zł.

.

. .

. .

.

..

_ .

3.000 daa naJb.1 ,e?m<'jSZ,Y'<:~ ~·a,-:ta K:r.ltsza przez l'-1lf'JS·l·-ioe l\a1isk1e T<lwarzysfV.·o K"e1dytowe sk!adam ~.erdeczne po·
.

'

·.

.

.

w ~oj. Łódzkim równie-i chów bydłą, .im
mleko. na aprowizae,;ę· miast i trzody chlew
nej,dla })Otrzeb l'ynlm miejscowego. Osobh.·„
. .
. p
k'
będ.
. zmj •
wosc1ą WOJ.
o,i;riors iego
z~e Jęc
en.

.

~·z1ękowame,' Czek Zllajidl.lj'C &l<ę do pod• .
Hf r1 . I o 'I
'
1ęc 1 a v..· n '.'" zia e
go !1} 111.

!

1

u

•

.

browarny, tyton ·machorkowy

.

__.._. _ _._._._. _ _ _ _ _ _.~_. _ _ . _ _ _ _ ._._._.,.,... .__...._. _ _.._._ ..,..._.__......,....._..._.___.__.._._.._.._. ,
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ków, przybrnnych w piękne 1 'JX>l11yi&lo·
.. I ~t ·
,
J
·ł
.1 •
;Je <es JUitny, 1poc.zem nais1qip1 o roz<.1a

::~~;~~;!~~fil~;~~:;;=:~~i:m;

. r_,.jeTI'Ód.Żt~·o ·wr~~ławi"Jrie ~ ~łąsm„ ..:;;.;.
~.11 _.i·t·Jon pszenH~;\'· Po:ia~to ,w_o. J; :Vro<:ław„
dkle produkowac będzie Jęclrnlt~D' Jary t olrl~
1 my. rzepak, len. kukurydzę i owoce. Tamże
go'-podarstwa stawowe - produkc.ia J<~:r"
i1ia w ekspqrl; j hodowla. bydła czerwono•
b1».łeg·() na mleko i masło oraz.hodowla kozy
m.Ietznej.
'
''fojewództwo Ifrali:owskie :i:na: Jiodowad
bydło ~zerwone, o"':'cę g-ó1·ską, koni~ sz:tl!':
clwtn~. 1 ry_~Y. ł~s?s1o~ve. Jego &pec.~al!1os~
spółdzielni jak i w,szyst.kim jeJ członkom ~z~es '"'ncozw1,c „repo~łiaobcmnc~-0. ~olnikódtsia~ .b!.:
I · , _. . ·,
. _, ·
. .
_ " ęsc1.
1
eJ wo3ew z wa: l ,.,,,
na. ez) v.) Ja zie n a]\\) zsze U7.t1ame.
pół'wcno wschodniej _ tytoń, w południo~
wej - owies, jęczmień ozimy i zdrowotnł!i
woj. Kieleckiego
.
będzie chmkl. Ponadto produkować ma :na.j
dal pszenicę, jęczmień browarny~ tytoń i t.>-1
woce na przetwórstwo przemysłowe. Będzi~
lkznyd1 '1·wałlów oraz \\ ysyLmie cki o· · hodowM""bydlo czerwone i bydło mleczrta
bmów konicenfr.:i.cyj-ny~h ska:-any z-:st~I na masło, oraz owcę krajową długowełni.i

zięm;1iaki. Osobliwością

I

Zawiadomien;e a

1

Wieści

dla

dQ teatru

młodf eży

szkolnei

k

Gdć:lńskie BiLuo Odbudowy Portów 'lllrnńczy-1
ło rf..mont zachodniego falochronu port 11 gda1'i
skiego. Przy budowie falochronu wschodniego
·
· ·
d · k
o dbu d OWUJe się 41
, O-metrowy o crne . pozotnw
będ ·e "' prz"
Stała Częs'c' odr
emon
ana
zi
;•
'szłym r oku. Zamierzona jest również budowa
pomostu ratunkowego, który będzie łączył r,"

7: latarnią morską.
Dyrekcja tea~ru komunikuje, że w brzeże
Gdańskie Biuro Odbudowy Portów oddało
związku z f.eriamt świątecmyrni w szko W, tych dniach do użvtku .od;emontowany
lach i niem0iżliwośdą. or.ganizowarni:a dzd~gk~ostowy w basenie gbrmczym port~
g ans lego.
•
Obecnie remo.nt1J)e się nawierzchnię koleprziedsta wieli' sz kolnych na sztuik:ę „Lad·
na his.t!Qffa ci udizielane bę<l·ą mlocizi,~ży jową.
sz.kolnej i aka·demkki1ej, zn~,źki inidyw\<lu
alnie za ()kazani·em legityma cji Zniżka
na odpowie.dniie miejsca b~dzie utrzyma·
na tak jak :poprzed.nąo na przedstawienft,a szkolne 1 obowią.zywa,ć będzie co<lzi,einnie
z wvjątkfom
świąt i ni1edzfiieL
I
•
1

1

Wl'l.j Poznańskie równiet hodow1'00 bę..
d11ie ll:fdlo 1•zarno białP, owce l świnie białe~
Ręrlzie rejonem t>ksport.owym. oraz produ„
rentrm zfomniaka przem~- ·fowego i ekspot~
t»v. "·go, oraz lrnral':t 1•ukrowego.

I

Henryka Wenke. zam. w gmi·nie K()źmi p~·zez Sąd na karę <lmywo[rnego \\··1ęzre
nek. Wymieni<i•ny We.nke za 1xhad:ę na- nia~ t
<:.
•.,, • •
,~. • • b ..
pogrzeb~e rodowości, polskiej, pt zy'tla!~~n'°ść d'O ' 1 ym _amy11. amu r?'zra I Y"' ana ·"
1a s prn\\' a Ry;;zarda Re1ma,n;:i o prz '.ięPogrzeb członka PPR Jzoobsikii,ego An SA, branie czylll'niego uł1zial11 w ma6{l„ c~e '.'olkslisty. Sąd skaza! go ni:i rok wię·
dirzeja j Wieczorka Zen10na zamordo- wym wyeiN1laniu P.olakó"· i rl.okainanie z10ma.
1.va111ych w ;;;po~ób zdradziecki! przez ba"
<lytów fas.zyisfows.lcich odbęd12t-e się w
,,
dniu 23 bm. o go<lzjni.e 14 z kootni:cy
1
miejskl€j n;,i cmentarz W10j1skv·wy, Pro·
ODBUDOWA PORTU GDAŃSKIEGO.
I
S\'DGOSZCZ BUDUJ!! NOWY rEA t:R
simy o liczny udzj'ał w ipogrzebie.

Zniżki

el:sportowej oraz owcy cienko-runnej,

Skazan1·e vol-ks' utsc·

DIQ•WO'bttdują.c.e1· s~ę szkoł_v p>0wszochnej w Pomaniu od!by:ły się uroczy·
stości wieńcowe. Szkoła ta pl()WiS-ta_iie W
głów·nej mierze poważnym sumptem Ko
Dnia · 20 · bm, Sąd Okręgowy w Kafr
miterhu OdbLtdowy Warsz.awy ii Poo11!a- s.z 11 roz.poznawał sprawę v-0'k:s<leutscha

----

Czy

l

.PomorzeZacłiodnle.będzieł)odowałoliy:.;
clło nizinne, czarno-bi11Je. Stanie się on~ ~„
jonem produkcji masła·i trzody cldewnej

ono cif'

Gwiazdki'

Na teren~,e jednej z naj".\"11~kszydi w

to teren.psz~mcy

prorluk<'Ję masła 1 !i'C\l'QW.

0

P(J·lsice.

na•.eksp?rt i owiec cienko-runnych'. Do~

Jma V\•1sł.v l żuławy -

na

oy.

cygarowy;

I rzarn"·i>:ale;o,
bur,• ·a (:u \rowego hoclo~li bydła nizinnego;
t~·pu ~nięsno„m!ecznega na

zebraniu załogi firmr koło 70 milivinÓVi' zkityich ·\Vręcwny JXJZW{lli dopro\\;idzif budm'ę d>0 knńca.
,,Goplana" mvś·l pi0djęria z firmą •. E We µooczas uroczystośd przez lf1'7PW>0d1niSuz g-01J1iP ia~!'l.lr"ni pn;y. bud{)\\ i4C
dief' w W<i•rszawi1f' wspótzawodnridwa oząie€giq. Komitbetiu Odbud10wy .S1torlicy i r0botnicy zosiaii pn~m;ri\<.anj'n'i'lgt·h!dami
pra<:y da!<:t j•ui Qbecoie 1pozytywne wy- Poz.na111ia r.•zeik na ~O mi:lionÓ\>\' z!otych p~c 1aieżnyt11i.
·
· ·
nilki. gdyż ·yrlajność pracy wzrcsla o
-25 pr<'x:. W 1li5lop adzŁ.e wyiprodułkowarno
I '
• - I
100 010 kg. towa•ru. co stainoWi 127.4.
proc. pl:Hl'll Z dniem fi grudrlia hr, ca1''
}<;')''· it~,
~wr plan rno<lukcj.i I- .fal „ ,_
Dnła 20 hm.
"i-etlir "iJ'GICb:ieh 1 l Jl:{' ' :-~·~·k:m 7.:ebrciny1n cfrf{'d m· ·pif~
k()nany ~· 100 proc. Do końca t~o r()kll
oóbvia się ..fWiiti,zr;ika" d:a n ·eh po<l(lruJ1k6\i,, .\'.'Y1Dll.i).1q eh 1~irdf:;
plan len. ~yr 11żają<:y s1<; <'Ylrf! 91.5 tys „\\.<1.JJ!1(l~ć"
•• - .
. ·; · ·
:-id • _1 •
• 1
_ , ·
.
·, . 'I · ."'
. f . I· ·
<l
!'le<:!
Pl arown. t€ .!Ze po zi-ei:n} or~~ 1 r~ °''AJ<! P'.Zf'Z pra ... o\\ 111 ' 0 :' 5P.' 1(Zif' ni
kg. zmtanie urzekrccrony o 70 ty . kg.
SH~.rot_ z J:?o1:n11 ~~recka. Uro.~7~ ·to,sc, ."' poza ".'b:'°"·1~zkn~·,·m1 :fl_o<lwiaint. pr<1.cr.
„
ktote3 wz1ęh u<l'zia·l człookm\'H~ spoklz1d Wartosc tych p-odanmko,~· \\'~TJ~,it;:f .300
W zwi1ąz:l<11 z akcją w.erl>11i111kową di.J ni wraz z rodzi1nam'ł- or~z z~1pr\')sz-e1ni go !y&ięcy ziotych. Rnzradl()\\' Cłille mi1ny obpirz~mys~u węglowego przepm\\ ad1.i'l1n:i śde, wypadła bardw · 1miponująco. · Po da 1 rowa.n~·ch <lzieci byly naj'l11i·l,;::zą zap1a
podiwiieciorku zorg::i.nizowa1wm <lila dzie tą dla ofiaroda\\TÓ\l.'.
prz,eż Ur,zę<ly Zatru<lni,efliia w WQ i. poz·
ci, wysiaWiQno aktualny osraz,ek &eeUroczy5!0Śl' li,plynęla \\ mHym i ser·
nań6tkim. wysbno <l1ołych.czas 302 oso·
nkz,ny \V wylmna.ni u dzieci praico\1.:ni· 1deczny. m na:'-t.ro. ju. . .Tak kir ro. \Yniknm

R.zuC<Jna

1

PrezJdent n1ląsta Kal-sza. prod11kcja trzody chlewnej, bialej, szlachet~

1

po111yślałe '

r

I

odbvło ęię

' W dniu 12 bm.
uroczygte poh, ięcenie kamienia węgielnego rorl budowę

nowego teatru. Wmurowania aktu erekcyjnego ciokonał wice-wo.i'ewoda pomorski. ob. Trze
b1ński, poczym przl.lmówienie -w>y·głosił riy1·ektor departamentu Teatru Minister tv·~ Kultu-

ry

I

i Sztuki, Michał Rusinek.

Koszt budowy nowego gmachu

"~

eatralnego

~~!: 0 ,'K~Ja!~e;!~:U~~~~ ~~0;::!~;11=6~~~~:

• Wreszcie woj. Lubelskie sieje pszenice~
Jl.'lrzmień browarny, hoduje burak cnkroWYł
eł.imid.. tytoń, rzepak, konopie, uprawia~
r~y1rnictwo na cele Jlrzetwórcze, chów ko"'
·m~ szlachetnego, bydła czerwonego, iowc~
długowełnistej, opas trzody ciężlńej. Rów„
_n!eż. pszczelarstwo, hodo~la karpia, kur ek(i
p;irtowych w powiatach srodkowyck, a gę.o

l

s1 w pozostałych.
Ten vobieżny przegląd pla.n,u rejoniza,.
c.fi l'fllrtictwa nie w~1czerpuje wszystkich je-.
go :rnłożeń i wskazówek. Obrazuje jednak
ni:vfll przewodnia. planu, która zmierza do
ust:ihmia - zgodnie z warunkami poszeze..
,
goluych dzielnic kraju i potrzebami ludno„
Śt'i _ re.jonów wyŻJ7"•ienia \vrelkich miast
pr 7 e
ł
b
• '
kt•orych pro„
·· mys -0wyc • reJonow, w
clul~cja iclzie ro potrz.eby. przemysłu p~ehvQ1·~'l;~go oraz :rejouó'v pro4ukc,ji ekspore

wvnosić będzie okcło 80 milionów zł. T'eatr to~veJ.

K. l\lirski
.
.
. ~l'MNWfrid
ii!
g'
wyposaz.ony będzie w nowoczesne nrządzema
·
techniczne i posiadać będzie 800 miejsc.
Ceny ogłoszeń
W CŁOSIE KALISKIM

o gwiazd e
dla najbiedniejszych- .
.

'

i:a tekstem Neki-.
do 7u mrll

30

od 71-120 mm
od 121~200
od 201-300
powyżej 300 inm

45

mm

mm

60
75
90

25
40
55

65

Drobne
25 zł za 'WY.

' raz Poszuk.
pracy 15 zł
za wyraz

85

Wydawca: M!l?Jskl f Powiatowy Xo:mlteł P:PB w Ke!!bm liedttkcjcr 1 Atlni!nblracfo K:c.tl!u, Al. Marsz $mH1u11 17. leL 10-26. Tt>l. no-i:my U• lO. Godzłn y pr~yjęć; a~~lc:ktor Nacz. 18-19,
l> - 019flM
,
SelErnłcrrlcrl~ !fl.-13.
- UkL Grsf. Sp. Wyd. ..,PrM~." ~Mfo ~Wkł t!.

Sfr. JO.

GLOS

~!llli~:mE:gm
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ROBOTNICZl

Ze sportu

ZEBRANIE ZARZĄDU ZWIAZKU
.
DZIENNIKARZY
"".e v.:torek, 23 grudnia o godz. 17-tej odbędzie się w lokalu redakcji „Kuriera Popular!1.ego" posiedzenie Zarządu Związku. Obec
1osc ~szystkich . człQD ków Za rządu konieczna

walczą dziś

ZMIANA WŁASCIWOSCI SĄDOW
GRODZKICH
.
. Z dniem 1 styczma 1948 r. zmieniona zosta
nfe właściwość Sądów G1odzkich. Będą one
których przedmiot
rozpatrywały sprawy, w
sporu dochodzi do 100 ty~ . zł., a n ie jak doy chc.zas do 10 tys. zł. ·

Srmrt w ZHR

- Ł.K. S. wR~~~min
pięściarstwa łódzki ego

o prymat

S k ła d „Tęc zy" wyglądać będziie praw<lop odobruie następująco: Bednc:rrek, Jurek, Guzow -1
ski, Mazur, Markiew~c z, Trz ę s owski, Krako·
w iak i Jaskóła.
NIESP0DZIANKI NIE SĄ W YKLUCZONE
N ie są jednak w yik.luczone •kieś n ie.spodz.iank:<i w drużynie gospodarzy, którzy do 1e·
go &po tkania przywi ązują, rzecz zr.oZlllil'iala,
o.gromne znacz·enie_. Możliwe więc, że w ni~
LEGITYMTACJE INWALIDZKIE
który.c h wagach mogą nal5lt ąp1: ć pewille zmiaNA ~LGOWE PRZEJAZDY TRAMWAJOWE
ny , jakie ś przesunię cia, które dawałYl\i y im jeTRACĄ sw'Ą. ·w AZNOSC
sz.cze więc e j sz.a ns na z wycię stwo .
Dyrekcja ;Łódzkich Zakładów Komunikacy j · ży n wej<lz.ie do finału
MOCNE PUNKTY „TĘCZY"
nych zawiadamia iż · legitymacje· inwalidzkie strzos tw Polskd.
Do mocny ch punk tów łodz~ an należ e ć p o·
:,Batory" P.rz ybył wczoraj do Łod~i w skła·
wy?ane ną rok 194?, upoważniające do ulgoWe] taryfy na przejazdy tramwajowe tracą dz1e następującym: Ponanta, Bazarmk, Nypelt, winn y wagi: musza, lekka, średni a i cię żka .
Ale to nieco zama ło, ah•r odni e ść -ż'wycięstwo,
swą ważność z dniem 31 grudnia 194? roku. Bibrzycki, Kula, Nowara, Kolonko i Kubica.

„

POSIEDZENIE _,LENARNE ZW. SPOŻYWCÓW
dn~u w-:zorajszym odbyło się plenarne
pos1edzeme Zarządu Związku Robotników
Przemysłu . Spożywczego w Polsce.
-1:'7a posiedzenie przybyło około 200 delegatow ·z całej Polski. Zebrani reprezentowali
cc:i-ły szereg branż przemysłu spożywczego jak:
p1e~arzy„ cukiern!kó~" browarników, pracow11lkow PMS, Posk1ego Monopolu Tytoniowego
'
przemysłu drożdżowego, ziemniaczanego.
Na porządku dziennym znalazła się sprawa
~valki o, zwiększenie wydajności pracy rozwoJU · współzawodnictwa i walki o wykonanie
Planu · Trzyletniego.; Delega-::i omówili sytuację
w prywatnym przemyśle spożywczym. Zebrani
domagali się, aby przy podpisaniu umów zbiornwych brali każdorazowo udział w rokowa.nia~h obok. P:e~ydium Zarządu Głównego
Zvnązku · rowmez fachowcy - rzeczoznawcy,
przedstawiciele poszczególnych branż: Wnioski rzucone w dyskusji służyć winny Prezy·
dium w dalszej jego pra-::y zw iązkowej .

·"!'

.panzIEKOWANIE

Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Towarzy-

stwa Przyjaciół . Młodzieży Szkół Wyższych
W' Łodzi składa niniejszym podziękowanie Ku
piectwu _ Łódzkie)Ilu zrzęszonemu w Zgromadze
n:iu Kupców m. Łodzi za jednorazową ofiarę
250.0GO- zł. (słownie ·zł. dwieście pięćdziesiąt
tysięcy) na , rł= ecz pomo-::y młodzieży· studiują· .
.
ce~
.OTWARCIE P~RWSZEGO KURSU DLA
· POPUL.AlłYZATOROW ,PRAWA
W ty ch dniat:h z os tał otwarty pierwszy
k ufs dla ·pQpular;yza torów p rawa, zorgan.izowa
ny wspólnie pnez prof.• Hilarowicza i Komis j,ę
Popularyzacji Prawa W · Łodzi „
Na kurs zapisało się przeszło siedemdzie~i~tiu J\;andyd~tów, rekrut~jących się sposrod dziennikarzy, nauczy!:Iell, młodzieży stu
di ująct;j i · aktywnych działaczy społ-ecznych.
.Program kursu obejmuJ.e wykłady z roż
nych dziedzin prawa, · ma,,, na celu wyszkolenie
i przygotowanie . prelegentów . i popularyzatorów ·prawa w terenie . tak, aby akcja . o znaczeniu ogólno-papstwowym o)>jęła zasięgiem
swego działania najszei:sze mąsy społeczne.

to · usłyszymy

przez radio

7,00 : „Kiedy . ranne.„" 'i',05 Muzyka. 8,00
Dziennik. 8,20· Prngram d,Iiia. 8,30 Muzyka. 8,50
Pogadanka Rodzin Radiowych. 9,00 Nabożeń
stwo. 10,00 Audycja ·· regionalna. 11,00 (Ł)
Nowe · nagrania płyt marki „Odeon". 11,30 (Ł)
„O naszym · przemyśle • chemicznym". 11,40
(Ł), ·D. c . .nowych nagraJ5.. 11,52 (Ł) Wiadom.
<:Ila radiowę:i;łów :wygłosi Dyr. Okr. Jl'. R. A,
Smiejan. 12,03 "Popularny . poranek symfoni-czny. . 13,00 R~d\okroJ:łika. , 13,15 Muzyka. 13,30
dawnymi . a nowymi laty". 13,40
„Między
„Niedziela na wśi". 14,25 Chwila Biura Studiów. 14,30 . ,,T"aj.e infilce · H~rmeś.a·• zagadka · radiowa. 14,.t!O ' ,,Pr.a.wo . mimikry" słm::howisko.
15,25 „Z zagadnień wiejskich". 15,45 Felieton
litE;racki. 15,55· K_oncert Krakowskiej Orkiestry
P.R. p. Q· J. Gerta. lq,35 (Ł) „Książki Janusza
Korczaka''· - audycja dla dzieci. 16,55 Audycja dla, kobiet. 11.,00 „PodwieczGrek p.rzy mikrofonie". 18;15 Aktualnoś'.:.i dźwiękowe . 18,.35
(Ł) „O ·niemej żoni·e i głuchym mężu" - farsa starofrancuska. 19,00 Muzyka. ,9,05 ,,Nowa książki'' ·felieton. 19,20 (Ł) Pieśni rosyj.skich komp<izyt. . 19,40 (Ł) II zagadka literacka .. 19,50 (Ł) Piosenki· (płyty). 20,00 Dziennik.
20,50 (Ł} Wiadom. sportowe lok. 20,58 (Ł)
Omów. progr. lok . .na . jutro. 21,00 _.U naszych
przyjaciół" . 21,30 „Na muzycznej fali". 22,00
Koncert Orkiestry Tanecznej P.R. 22,50 Wiad.
sportowe. 23,00 Ostatnie wiadomości. 23,20
Muzyka tarie-::zna. 23,35 Wiadom. z astat.
chwili. 24,00. (Ł) Koncert życzeń .
UWAGA PRENUMERATORZY
Z~MIEJSCOWI!
.
_ Prenumeratę · „Głosu Robotniczego"
zamawiać należy i wpłacać do 25 każ
dego miesiąca na miesiąc następny.
Preniimerata wynosi miesięcznie zł
50,- , kwartalnie zł 135.~.
Wpłaty dokpnywać tylko na konto
kolportażu RSW „Prasa" PKO VrI-1331
z dokładnym ' zaznaczeniem, którego
·
miesiąca ' dotyczy.
Reklamacje 'i zamów ienia' kierować
·na 11dres Kolportaż RSW „Prasa", Łódź,
ul. Żwirki 17.
• Wysyłka tylk0c otł, 1-go ~ażdego ·miesiąc.a.

Dzisiaj <i godzi nie 11-tej w hali
Wiimy staną w ri n·
naprzec1w1rn
gu
sie bie ósemki mis trq: a drużynowego
Śląslka , KS „Bato·
ry" i wi<:emish·za
Łodzii, „Tęczy", arozstrzygną ć,
by
k tór.a ż tych dru·
midrużynow ych

---------------------------------------------------------------interpretować naraą .ral 38?

J.-,,h

Zarzą· d

„Grochowa"

odwołuje się

do Zarzqdu PZB

W piątek u dyrekto:ra Państw.owe.go Urzę- j prnez Komisję. ~portową PZB (po odrnuceniu
du WF i PW, inż. T.adeusza Kuchara, odbyła go przez Komts]ę Od wo ławc z ą po meczu) stl ę k onfer encja, prz.v udziale przedstawicieli odwoł~ł ~ę. do Za•rzą~u ~ZB . Ten ostatni na
PZB, prezesa Bielewicza i prok. Ba!llca _ ja- ,;:ebr~rn, ~tore_ ~dbędz1e . is1 ~ 22 bm., wyda swą
decyzję, odno sme wym1emonego pro1testu.
p e
d
d PZB
·k ·
łn
k0
Poni eważ jedn ak par. 38 r·egulaminu spo;r~
yr._ r n'
pe. omocm ow _zar.z~ .u
dows~te\!o - prz.ed;;rtawict~l~ WOZB . 1 płk. towego PZB nie jest zbyt ścisły i ja.sny przeds.~aw1:1ela MK~ „Gro· co może być powodem różndrodncgo in terCz~p!.1.ck1eg o chow . ~a konter~nc1 1 te], zwołane.i cele~ pretowania, dyr. PU WF ii PW wysunął pro·
roz.pay~ ema :spr.a wy . iprote.stu K~ . „~~r.ta. • j.ekt rozpiiiani.a refe.rendum do · wszys tkich
odno~me w y niku ".'alk.i w w.adze c1ęz~1ei Kl!- okręgów b.okserskich w Po!JS.ce, k tóre w y.po·
·wiedziałyby się !Ila tema t odnośnegrJ r '\ragra meck1 - Archacki , za-stało postanowione:
po uznaniu pr-otes tu fu.
Za rząd „Grochowa",

Wielkq popularnością cieszy się\\' ZSRR sport
mc:itocyklowy. Oto fragment z wyścigu teresi ę
odbywającego
noweg o z przeszkodami,
rok' r ocznie pod Moskwą.

ty m bardziej, że nie:atwo je przyjdzle wywalTrudno bowiem
c zyć n awet w tych wagach.
wynik ipojedy,:n.ku Nowara p r z e wi dzieć
lub Bibrzycki - Mazur, toteż
Tr zęs o wski,
s.p otkanie dzi-s.iejsz-e b ędzie' niewątpliwie obfit o w ało w e mocje dawno j.uż nie sp9tykane
na rin gu łódzkim. Chodzić tu bowiem będzie
o każdy prnnkt, który zadecydować może o
Dzlal olic;„1ną LOZB
ko1\.cówym wyniku meczu i o dalszym udziale
w mistrzostwach Polski.
ŁKS M A ŁA TV.'IEJSZE ZADANIE
W tym samym czas!e, gdy w hali ·wimy
zmagań „Batorego" z
świadkami
będzi emy
2. Ty tuły mistrzów „Pierwszeg·o Krok u
1. W y zn acza si ę ter minarz drugdej rundy
ŁKS toczyć będzie nie
„ T ęczą" w Radomiu,
Boksers kiego" . na rok 1947-43 zdobyli :
dru7.y,"0wych mi.s trwstw kJ. B.
mni ej ciężki bój z „Radomiarjs:.1-em". Sytuacja
waga musza - Jani ak Józef (Z ryw-Łódź).
3. I. 48 r , KS Filmowiec - KS W ima
LKS-u jest jednak o tyle lepsza od „Tęczy",
waga k ogucia - Śmi ałows k i Zy gmun t 4. 1. 48 r. KS Zlryw (Pa b.) - KS Vict orJa
ze wystarczy im dzisiaj uzyskać w Radomiu
(Tęcza).
10. 1. 48 r. KS Wima - KS Victoria
r emis , a by utrzymać się nadal w mistrzowaga piórkowa - Debierz Jerzy (ŁKS ).
18. 1, 48 r. KS Zryw (Pab.) - KS Filmowiec
sitwac h. Drugie sp otkanie odbyłoby. się bowaga lekka - Kom-ck i Kazdm:i<er.z (ŁKS).
24. t . 48 :r. KS Vi-crori a - KS Filmowiiec
wiem w Łodzi, w którym najprawdopodobniej
Przepiórk a Zdz isła w
waga półśrednia
25. 1. 48 r. KS Wima - KS Zryw (Palb.)
zrewanżo wali b y się radomiakom i ostatecznie
(Zryw - Łódź).
wyeliminowali ich z mislrzositw. Tęcza je~t
waga średni a - Kr a:ko~ki Mi eczys ła w
REZERWY KLUBÓW KL. A
nak w razie wyniku remi<5owe110 1 bvla'by :naW o jnowski Benedykt
w aga półciężk a .4. t. 48 r. KS Zryw II - KS Co ncordia H
wie z góry skazana na pora:l.kę, gdy-.l. w Ka·
(Zryw - Łódź).
11. l. 48 r. ŁKS II - KS Concordia ll
towicach szanse jej zmalalyby <io minimu111.
w aga ciężka - Galia S tan isł aw (ŁKS).
22. 1. -48 r. KS Zryw II - ŁKS II.
1
wz. P rzewodni czący ZWYCIĘSTWO ALBO„. WYEUMI~0\'\ A. 'IE
Sek l'etarz
Kluby wy mi enio n e n a p ierws zym mie jscu
ISTRZOSTW
M
Z
(- ) Cz. Kuczkow~ k i .
(-) A. Klimczak.
są gospodarzami zawodów.
„ T ęcza" musi więc wywalczvć dz1ś zwyfamy
ale zwycięstwo zashrione .
cięstw o ,
będzie dzisidi
że widownia
wi ęc nadzieję ,
wype łnio na do ostatniego miejsca i nie poską·
zamawiać w
pi „Tęczy" dopingu d o wysiłku w \ej cięż·
Wojewódzki U:rząd WF i PW zaw.iadamia, ki ej p róbie.
PZTS rozpatrywał na ostatnim
Z a rząd
;;wyim posiedzeniu sprawę poibida l!la za;wo- i.ż w · teruninie do 29 gmdni.a br. przyjmuje za·
dach p ing-pongowych w Łodz.i kapi~ana Ku- potrzebowania .na pi śmi e Okręgowych Związ·
. ków Sportowych. k lubów, szkolnych kół spo•rcharskiego przez kpt. ŁOZ!S Barczak~..
I
BOK S
Za•rz ąd PZTS postanowił zdy-skwahfikowac · towych i inrnych na trampki w cenie 640 zł
H ala Wimy, go dz. 11. Mer:z -0 rirużyuowe
dożywotn i o ob. Barcza.k a i zwrócić się z wnio~ za parę.
W zapotrzebo wani u należy 'podać ilość i mistrzostwo Polski Batory (Chorzów) :_ Tę
s.kdem do Polskiego Związku Związków Sporcza (Łódż) .
towych o rozszerzenie dyskwalifikacji :i.a rozmiar obuwia .
wszystki e gałęzie sportu.
SZERMIERKA
Sala ZWM Zryw (Plac Zwycięstwa). FinaBIURO SPRZEDAŻY PRZEMYSŁU
ły druży.nowych mis trzos tw Pól-ski w szermier
ce z udziałem KS W awel (Kraków). Legii PRECYZYJNEGO I OPTYCZNEGO
Warła
(Warszawa), Pog oni (Ka towice), i ZZK (Łódź) .
w Łodzi, ul. Wigury 21
Wcwraj w sali YMCA odbyił się ligowy
Poc z ąt eik zaw odów o go dzinie 10 i 17.
poszukuje:
po.znańską
pomiędzy
mecz w koszykówce
I
HOKEJ
.KIEROWNIKA Oddziału przy Fabry„Wartą" a łód zk ą YMC'A. Zwycięstwo odajoStadi o n [.KS-u go dz. 18. Pierwszy mecz
Warto
sła YMCA w stosunku 52:29 (21 :16),
. ce ZegaróVI! w Świebodzicach Dolny
hok ejowy rozegr.ają z sobą hokeiści z piłka·
111a obronie grał
że w „Wa'l'cie"
z.a.z;nacz yć,
·
Śląsk.
rzami ŁKS-u.
Szymura.
Wymagane odpowiednie kwalifikaKOSZYKÓWKA
Zainter.e;ow anie meczem b. duże.
je. Warunki dobre, mieszkanie zapewSala YMCA godz . 21. Mecz Jigowy Wdfni one.
ta (Poznań) - TUR (Łódż).
PAŃSTWOWE ZAKŁADY
Do Centrali w Łodzi:
O mistrzostwo kl. A w s·iatkówce grają:
PRZEMYSŁU BAWEŁNIANEGO Nr 5
gospodarczego,
działu
1) Referenta
godz. 9 - Z jednoczone - HKS (żeńska), 9.30
2l Referenta działu eksportowego,
w Łodzi, ul. Armii Czerwonej 81 -83
HKS - YMCA (mę.ska), 10-ta TUR - Zjed3) Referenta do spraw wystaw i reklanocwne (żeńska) , 10.30 YMCA - DKS (że;i 
zairudnią natychmiast:
my,
YMCA (męska),
ska), 11 -ta Z jedno czone wykwalifikowaną SEKRETARKĘ - sai 11 .30 HKS - ŁKS (mę ska).
4) Referenta działu branżowego ,
mod zielnie prowadzącą sekretariat z doW Pabian icach: Mistrzostwa Chprągwi Har
5) GO:RCA.
kładn ą znajomością stenografii
cerzy w tenisie stołowym.
Oferty zgłaszać w Biurze PersonalW Zgier zu.: Zawody pływackie HKS oraz
123:49
nym.
towarzyskie
Włók n i a ri: (Zgierz) i spo tkanie
Trzech samodzielnych KSIĘGOWYCH
w s ia tkówce i koszykówce kobiece] i męs'·ięj
i
HKS (Łó dź) - HKS (Zgierz).
Kino „POLONIA" (ul. Piotrkowska 6'7)
Jedną. wykwalifikowaną.
MASZYNISTKĘ
Przed wy s tę ve m w ~

------

Komunikat W-lu Sportowego Nr. 17

I

Dożywotnia

Tramki dla klubów

·dyskwalifikacja

WUWF i PW

krewkiego kapitana llZTS

Dzisiejsze imprezy S:]Jortovie

Nie

pomógł Szymura przegrala z YMCA 29: 52

1

I

Zgłosz

ia przyjmuje

sorialny.

Wydział

TYDZIEŃ POLSKIEGO

Fer -

FILMU KRÓTKOMETRAZOWEGO

~2350

1'7.12. 194'7 Teatr „OSA"
Ostatni

dzień!

Zachodnia 43, tel. 140-09

2 przedstawienia
godz. 16,30, godz. 19,30
„PIERWSZE ŻĄDŁA"

W poniedziałek z powddu próby generalnej przedstawienie zawieszone. We wtorek dn. 23 bm. rewelacyna
premiera p t
„PIERWSZY MECZ"
Grossówna, Dymsza, Pichelski, Brzezińska na czele zespołu.
Kasa czynna w godz. 10 - 13 i od
12333
16-ej, tel. 140-09.

w

niedzielę 21.12, j u tro "'' pooraz we wtorek
PROGRAM Nr 3
SUITA WARSZAWSKA
ZIEMIA LUBUSKA
W PRACOWNIACH PLASTYKÓW
ZAMOśC RENESANSOWY
POLSKA KRONIKA FILMOWA
Pocz. seansów: 16. 17,30, 19, 2P,30.
Dziś w niedzielę : 14,30, 16, 17,30, 19,
i 20,30.
Wszystkie miejsca po zł 50; ulgowe
. _ 12251
po zł 35.
Dziś,

n iedziałek

Dziś

I

23.12. 1947

Węgrzy przegrywają

wPradze 6:1O

W czwa rtek o dbyło się w Pradze między·
miastow e 'spotkanie bokse·rskie Praga - Buda peszt, k tóre zakończyło się zwycięstwem
bok serów, cz.eskioh w stosunku 10:6. Najlep·
&zym z zawo dników czeskich był Ko,udela,
który p okona ł p rZ'ez k. o. Mo.r iona (Węgry),
boksu węgierskiego
n a dzieję
naj więks.zą
·
przyszłego olimpijczyka.
PZPW Nr 3 IM. 9 MAJA MELDUJĄ O WYKONANIU PLANU NA ROK 1947.

Państwowe Zakłady Przemy~lu Wełniane·

go Nr 3 im. 9-go Maj a wykonały plan roczn~
w dniu 13.12. br
Przędzalnia 930,720 kłg przędzy-101 proc.,
Tkalnia 1.416,978 met r ów tkan iny - liJS,7

"-------·-----------------------------' ··------------------------------------ proc.

