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uczci polska klasa robotnicza Kongres. Zjednoczeniowy·
Zakłady Przemysłu

PZPB Nr 7 odpowiada.ią /

Jedwabniczo -Galanteryjnego Nr 1

na apel górników kopalni Zabrze-Wschód wykonają ponad plan 75 tys. metrów tkanin pluszowych i dywanów

Na ogólnym zebraniu zafogi PZPB Nr 7
w dniu 30.10. br. postanowi')no dla· uczruenla Kongresu Zjednoczeniowego wykonać
plan produkcyjny na 25 dni przed term· nem
wyznacz:>nym w zobowiązaniu pierwszoma·
jowym,
- Jeżeld. górni-cy mogą wykonać plan
· przed terminem, to możemy go wykonać
i my - mówiła ob. Kobza - tkaczka. 6

~ 1 i:~[~ ,Y:; ~~~'!1!y ~~~~s~;kj~:ćj~~;.

Robotnicy, przodow.nky pracy, Komit.etj niowego PPR i pPs - stwierdzając swą ra·
wykoanć na dzi;eń 4 grudnia, przyśpłeqzyć i
z powodu tego doniosłego !aktu,
wYkonać go o 25 dni wcześniej, to Jesi na Za1'ładowy PPR, K0mitet Z':lkladowy PPS, dość

dzień 10 Ii~pada br.
Do dnia o~warcia Kongresu ZJednoezenio
wego wykonać ponad plan 380,000 metrów
tkaniny, a do końca bieżącego roku 684.000
mełrów.

Rada Zakładowa, pracownicy umysłowi i !Jy- ' jako fundamentu rozkwitu Polski LudoweJ,
rekcja Państwowych Zakładów Przemysłu w odpowiedzi na wezwanie braci górników
Jedwabniczo - Galanteryjnego Nr 1 w Łodzi, kopalni „Zabrze - Wschód" i braci włóknia ·
zebrani w dniu 29. 10. 48 r. w sprawie ucz·· rzy z PZPB Nr 3 - postanowili, co następu·
I czenia zbliżającego się Kongresu ZJednocze- je:
przyjęte zobowiązanie w dniu święta robotniczego I-go maja b. r - t. j. wykonanie

TomaSZOWSka Fabry ka sZIUCZRego JedWa b•IU ~~~~n~~0r.plan~r:i;ś~~~!~~~;a_d~iez~b~~i!~~:
dodalkOWO W
..
h
1
330

da

roku

jedwab-

jemy się plan roczny wykonać do dnia 15 11stopada 1948 r. zobowiązujemy się wykonać do końca b. r.
ponad plan:
w tkalni _ conajmnieJ '75.000 m. b. I m kw.
wysokowartościowych tkanin pluszowych, dekoracyjnych, chodników i dywanów w przę
dzalni: wykona{' conajmniej 35.000 kg przędzy vigoniowej i wełnianej,
.
.
.
W'lywamy do wyścigu pracy t prwdtermino
wego wykona~la rocznego planu produkcyjnego wszystkie zakłady pracy,, zgrupowane
mlędzynaródową reakcją.
w Dyrekcji Priemysłu Jedwabmczo - Galan.
W odpoWiedzi na wiadomość o rozpoczęciu· teryjnego na terenie całej Po1skl - a szczewspółzawodnictwa przez koJ?alnł~ Zabrze -ł gólnie zakłady pokrewne z PZPJG Nr 1.
11tykonają plaa do 36 łłattopacla i dadzą Pańltwn dodat- Wschód i PZPB Nr 4 w Łodzi zobowiiłzaJemy
się do WYkonanla ogólnego piana produkcji
kowo 240 tysięcy metrów towaru
1 100
do dnia 15 grudnia br.
•
Zobowiązujemy się wydać ponad plan pro· 1
Prawie dwa tysiące robotników zgromadzi- się wykonać 160.000 młr tkanin gotowych; a
p~zynos1 Aleksandrów
jedwabniczej
pn:ędzy
ło się na podwórzu Państwowych Zakładów zwiększonym wysiłkiem na dzień Kon&Tesu dukcJę włókien ciętych,
Zjednoczeniowego, oddać do dyspozYcji pra· I innych artykułów na ogólną sumę 330 ml· · Na wielkim w i e~u pończoszniczym w Ale·
Przemysłu Welnianeg() Nr 39 w Zgierzu by
ksandrowie - zebrało się ponad 2 tysiące
lionów złotych.
cowników żłobek fabryczny I dom kultury.
dać godną odpowiedź na apel górników z ko~.;.:,:.~...;_..:....:.....;.:.:.....:.....:.:..:......;;____________~----------....;,~~---------------------- osób.
palni Zabrze - Wschód w celu uczczenia
Kongresu Zjednoczeniowego partii robotni1 Dła uczczenia wielkiego dnia jedności czytamy w rezolucji, przyjętej jednogłośnie
.
''
czych przez przedterminowe wykonanie rocz·
przez pończoszników Aleksandrowa - zobone~o planu produkcji.
kł
t
wiązujemy się wykonać nasz plan roczny w
SZ
Zebrani uchwalili, wśród ogólnego aplauzu
Łącznie do końca rb. załoga huty „Borten- wysokości 9 milionów 650 tysięcy par pońW hucie „Hortensja" w Piotrkowie odbyło
·
rezolucję, która mówi m. in.:
do dnia 30 listopada. Ofiarujemy
się ogólne zgromadzenie pracowników, na sja" da państwu 13'7 procent przewidzianej w czoch „Postanawiamy zwiększyć zakres współza którym postanowiono do dnia 31 grudnia rb planie _ produkcji.
nasz wysiłek z miesiąca grudnia jako upo•
wodnictwa pracy I wykonać roczny plan pro- wykonać dodatkowo 9'70 tysięcy kilogramów
. minek dla mas pracujących i zobowiązujem)'
. .
.
.
.
dukcji już na drleń 30 listopada oraz oddać do produkcji szklarskiej na cześ,ć Kongresu ZjePostanowiono rowmeż podrueśc wydatnie się wykonać ponad plan roczny jeden milion
datko\\'o 80.000 młr tkanin gotowych warto· dnoczenia Partii Robotniczych.
par pończoch.
jakość produkcji.
ścl 50.000.000 zł do dnia Kongresu Zjednocze- ll-1111-llll-1111-llll-llll-1111-llll-1111-llll-llll-ll ll-1111-llll-1111-llll-1111-llll-1111-llll-llll-1111 -1111-11
niowego obu ParłH.
Do końca bieżącego roku zobowiązujemy
włókien
tym
pańStWU
N111:.t podare~w:adOE.nym dniu zjednoczcma
ł
klasy robotn;czeJ to 684 łys. mehów iklt.lll·
ml lOnOW z OtyC
nyC za
DY wyprodukDwaneJ Ponad plan. iPo Pl"leW dniu wczorajszym w Tomaszowskiej Fa- Sztucznego Jedwabiu Nr 1 w Tomaszowie •
mówieniach sekl"etar:z.y K{)(llitetów · Fabryez·
nycll, przedstawicieli tkalni, przędzalni i per bryce Sztucznego Jedwabiu odbyło się ogólne Mazowieckim - głosi uchwalona rezolucja
sonelu tedmiC.?Jneg<>, tłumnie zebrani robot· zebranie załogi fabrycznej. Sala wypełniona - w obliczu zbliżającego się Kongresu Zjenicy z entuzja.zm'em przyjęli rezolu<:ję, P'>" do ostatnieg9 miejsca trzęsła się od burzli- dnoczeniowcgo wyrażamy wielką radość wi/ wych okl'.łs~ów, jakimi witan~ przemówienia dząc w Zjednoczonej Partii Robotniczej najgtanawiającą, co następuje:
Rocmy plan produkcyjny uai&lony dla · na przodowmkow pracy, robotników, majstrów większe z'?"ycięstwo naszych idei, :"ido me
wzmocnienie narodu polskiego, w SOJUSZU z
ayab ~ów w flGścf 4..529.900 metrów, f dyrekcji.
ze
I międzynarodową klasą robotniczą .
~..._ __...__,_
Związkiem Radzieckim na czele _ w walce z
Fabryk
PańlltwoweJ
pracownicy
My,
Ma.1a
1·10
dniu
.....,.......,.Aliśmy Ili~ w
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tysięcy żarówek

od L I w Pabianicach
Robotnicy Fabryki żarówek L 1 w Pabianicach uchwalili dać państwu na cześć Kongresu Zjednoczeniowego - 850 tYI!· nowych
żarówek ponad plan roczny.
Plan roczny zostanie wykonany do dnia 5
grudnia rb.

Rezygnacja prezydenta .Peru
NOWY JORW (PAP) - Nadeszłe tu Y." rzez
w i adomości' głoszą, że prezy·
Buenos Al·~es
•
dent Peru Jose Lu is Bustamente Rivero zre
ze „ 'w ego satm-owiska i' przeka~n•
Zyg•~·a.ł
,,....
..,.„
~ymczasowe snrawozdanie prezydentury g„.
0

•
dowi
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Najwyższemu.

RezygnacJ·a

ta
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prawdo"""~bnie

~,
kres dwudniowym walkom, które wybuchły
po powstaniu wo jskowym. Według póź:n i eJ·
szych don i esień, arm:ia zażądała bezwal"lln·
k')wej rezygnacji i prezydent opuśdł jut
swą rezydencję.

Słowa

Stalina -- nadzieją pokoju

Wypowiedź w sprawie Berlina - dotkliwym ciosem dla podżegaczy wojennych

czenie Stalina pisze dziennik wywołało w sze.
regach imperialistycznych panikę. Jasne słowa
Stalina stały się źródłem nadziei na.rodów na
pokój i za.mieszania w obozie podżega.czy wo.
jennych.
PARYŻ <PAP) - Zgromadzenie GenerJl·
ne ONZ znajduje się pod wrażeniem wywi.a
du Stalina zamieszczonego w „Prawdzie·'.
W kuluarach ONZ komentuje się z oży·
wianiem oświadc:zen;e Stalina, przy czym
rzuca się w oozy wyraźne za.mieszanie w oho
zie angloa.merykań!tkiego bloku w -·..in'lku
"""'ł
z t ym, że odpowiedzi Staii'na. zdemaskowały,
agresywną politykę rządzących kół AmP.ry·
i Francji,
ki, Annlif
"
Dulles, który w miarę zbliżania się termi
rozumienia. w zagadnieniu berliliskim. Oświad
NOWY JORK (PAP.). W przeciwieństwie
do zdenerwowania i rozdrażnienia amerykańskiej prasy reakcyjnej oświadczenie przewodniczącego partii postępowej Walace'a w
sprawie wywiadu generalissimusa Stalina
było spokojne i rzeczowe. Wallace wyraził
przekon1lDle, że między 7.wiązkiem Radzleckim a Stanami Zjednoczonymi istnieJlł
wprawdzie nieporozumienia, ale przy dobrej
woli można je usunąć.
PRAG•A PAP. - Dziennik ,,Na.rodni Osvoboze
ni'' omawiając wywiad Stalina w sprawie sy·
tua.cJ'i w Berlinie stwierdza: że ka.pitalistyczw
szczyt
na prasa zathodu osiągnęła. obecnie
ób poh pr
zniekształcaniu faktów, dotyczącyc

nu wyborów w Stanach Zjednoczonych co·
raz bardziej wysuwa się na pierwszy plan
odnnówił wręcz
delegacji amerykańskiej
przedstawidelom prasy udzielenia komentarzy
w sprawie oświadczenia Stalina. przedsta·
wicie! minil:.terstwa spraw zagranicznych
Anglii ograniczył s~ do oświadczenia, że:
,,Bevin da odpowi edź".
BUDAPESZT (pAP) - !'rasa węgierska
poświęca dużo miejsca ostatniemu oświ adst li
l' ·
cz · ,..._
emu
nt l issimusa · aw na.· k'1e3· p a rt n"
W c '-""'nera
orgame
nym
ra
e
· na
" uk aza ł się
p racu i·ących - „s za b a d N epęg1ers
od
'k
·
Dz1ennl'
ło
ten t ema t ar t Ykuł ws"'<ipny.
P •
St 1· zd
Ii ·
G
·
śl
•emask o·
a in
enera ss1mus
"'Le a, ze
jak b ZSRR s t ał na przeszwał '-'-mst
o Y
tu„ wa
kodzie w osiągnięciu międzynarOdowego po
rozumienia.
Slow~ Stalina - stwi.erdza „Szahad Nep",
stan0w1ą ;pot'lżny bodziec do kontyinuowa·
LONDYN (PAP.). Agencja Reutera donosi Zgromadzenia ONZ. Obrady miały by być ni.a z jeszcze większą energią i jednością
walki przeciwko podżegacz.om wo jennym.
z Paryża, że koła oficjalne ONZ zamierzają wznowione w końcu lutego 1949 r.
General:lssil:nus Stalin rMl jeszca:e wykazał,
jakoby odroc~yć w dniu 10 grudnia obrady.
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Armie Czang·Kaj-Szeka opuszczają w popłochu Mandżurię

(PAP.). Agencja France Presse,
powołując się na oficjalny komunikat z Nankinu donosi, że oddziały chińskiej armii ludowej wkroczyły do stolicy Mandżurii Mukdenu.
Agencja podkreśla dalej, iż wiadomość o
t>wak11acji całej Mandżurii pnez odd7Jaly
Kuomintangu potwierdza się. Ewakuacja ta
papotvka jedl'~k na olbrrymie trudnośCll.
.,_.\\'kroczenie wojsk ludoWYch do Mukdenu
P ARYZ

l~kra~cJ•i•lnd•OoW•e·J·-. . .- - - - •
UwaP'a kolporterzy'

Z.'\Ji:cfom w dniu 28 bm., ców. Drugie co do wielkości miasto Czang- J
•
~
.
ważn•!go ośrodką strategicznf'go miasta Tieh- Czun 15 października również zdobyte zosta- 1
~a 7 listopada br. ukaże się „Głos Roł
Ling, poło:i'onego w odległości 65 km od l\'Iuk- ło przez chińską armię ludową.
dt>nu 01az w dniu 29 bm. miast.'\ Bsimin, po· · Mandżuria, na ogół górzysta i dobrze na- botniczy" z okazji 31-ęj rocznicy Wielkiej
Listopadowe i w zwiększonej
łożonego w odległości '10 km od st•lllcy Man„ wodni ona, obfituje w lasy i ma urodzajną Rewolucji
ziemię. Ludność poza rolnict wem trudni się o~ję~ościi oraz 'h?gato ilustrowany, Zamó.
.
.
.
dżurii. . .
wwma na powyzszy numer należy kiero. .
.
Mandzuna, k t ora zna,Jduje się obecme pra·
wie całkowicie w rękach chińskiej armii lu- c~owem ~ydła i pracą. w gorructwie (;{opal- wać do Wydziału kolportażu :R.SW „Pra..
sa" do dnia 4. 11. br. Del~tura _ Łódź,
dowej, zajmuje obszar około 1.362 tysięcy km me złota ' wegla kamiennego).
7łwirikii 17. teL 212-04•
kw. i Dosiada bJll:ko 2.lł milionów mieszkańpoprzedzone
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.MOSKWA (PAP.). W dniu 29 b. in. w Wiel·
kim Teatrze ZSRR w Moskwie odbyła się
u~oczysta ak~demia, poświęcona 30-ej rocz.
mcy K~mumstycznego Związku Młodzieży.
Olbrz~ią sa~ę teatru wypełnili po b.rzegi
młodzi robotnicy, studenci, inżynierowie ofic.ero?'ie . i. liczn~ mieszkańcy stolicy. Pr~yby
~i rowruez byli komsomolcy, którzy zajmuJą obecnie stanowiska ministrów lub sa
~złonkami Rady Najwyższej ZSRR. Wśróu
obecnych znajdowało się wielu bohaterów
Związku Radzieckiego i bohaterów pracy socjalistycznej:
W prezydium akademii zajęli miejsca wybitni działacze państwowi i polityczni ZSRn
Szwernik, Kuzniecow, Susłow, Ponomarenko, Szkiratow, l\farsza.łkowie Związku
Radzieckiego, kierownicy moskiewskiej organizacji WKP (b), członkowie Biura Centralnego Komitetu Związku Młodzieży Komunistycznej i młodzi przodownicy pracy zakła
dów przemysłowych Moskwy. Do prezydium
honorowego przez długotrwałe aklanv1cje
obrano biuro polityczne KC WKP (b) ze Sta-

uszu młodzież radziecka składa przysl4;'gę, 1z
będzie walczyła do końca o wprowadzenie w
życie wielldch idei komunizmu.
Następnie przybyły liczne delegacje, które
złożyły Komuuistycznemu Związkowi Mło·
dzieży gratulacje z okazji 30-lecia, w tej liczb;e liczna del':.'g2cja pio11ięrów stolicy ZSRR.
W imieniu sił zbrojnych Związku Radziec-

se~ret~rz kom~tetu centr8:1i;ego związku -

Anglosasi zdemaskov1ani przy robieniu

kiego przekazał Komsomołowi pozdrowienia
3-krotny bohater Zwi;izku Radzieckiego,
słynny as lotnktwa Pokryszkin.
W zakoń~zeniu części uroczystej zebrani
uchwalili tekst listu do Stalina, poczem odbył się wielki koncert, w ldórym wzięły
udział zespoły twórc:mści a.mato::;;hlej i mło·
dzi artyści stolicy ZSRR.

Narady gubernatorów Trizonii

List in/odzieży radzieckiej d'o Stalina
MOSKWA (PAP) - „Koms'.lmo~ska Praw·
da" zamieściła list mlodz;eży radzieckiej,
p00pisany przez 33 mili<my młodych robotr
ników, chłopów, żomierzy i studentów, w
oni Generali~imusa
zapewniają
którym
Stalina, iż odt1atlzą wszys~kie swe siły dla
budowy komun:zmu i pracy na.d podniesie·
ni'em po.7l·i0mu ideowego i kul!ura.lne!!O
młodzie-zy radzieckiej.

reme całeJ GrecJi. WoJsko przeJęło od władz
cywilnych funkcje „ochrony" bezpieczeństwa
publicznego. Powołane zostały do życia nad·
zwyczajne sądy wojskowe oraz wprowadzona zo
stanie godzina policyjna.
W obliczu coraz cięższej sytuacji, spowodo·
wanej sukcesami powstańców, klika. !aszystow
ska. w Atenach ucieka. się do coraz bezwzględ
niejszego terrorlL

BERLIN (PAP) - Dowódca francuskiej
Młodzież radziecka stwierdza dalej, że
ok:upecyjnej w Niemczech, gen.
3-0-letnia dz:iał·alność Ko.rnsomoł'U związana strefy
Koenig, przybył w piątek do F·rankfurlu
była z działalMścią WKP (b).
W zakończeniu autorzy ltistu stwierdzają, celem odbycia narad z gubernatorami B:izo·
że czuwać będą zawsze, aby żadne kn<>w:mia
międzynacrodowej rea.kc.łt nie 'ldOlłały zasz· nii Robertsonem i Clay'em.
Przedmiotem narad będz'e sprawa zatwler
kodzie ZSJUt. Ml-Odzież radzi'ecka kroczyć
będzie nadal pod przewodnictwem Geue· ł dzenia tzw. statutu "lkupacyjnego dla Nie·
ralissimusa. Stalin.a. wespół z partią boJsze- miec zachodnich, opracowanego w Bonn
przez komisję kosntytucyjną.
wicką ku zwycięstwu komunilzmu.
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tekstu porozumienia

osiqgnię-

• W yszyńsk"im a Bramug}iq
• d
że Komsomoł
zy min.
tego mię
jest awangardą młodzieży demokratycznej
PARYZ (PAP.). W z-..viązku z opublikowa- ceministrem spraw zagranicznyh ZSRR Wy- postrzeżenie. Pseudo - prawniczy ten WYbleg
ca.lego świata, walczącej o pokój i przyjazną
Mic~ai!ow Iniem przez agencję TASS projektu rezolucji szyńskim a delegatem Argentyny Bramuglia wywolał wśród wielu delegatów wyraźny
ws~ółpr~cę mi~~zy. narodami.
stwierdził rówmez, ze w dniu swego JUbile- w sprawie Berlina, uzgodnionego między wi- dnia 24 października, korespondent PAP po- niesmak.
------------------daie następujące uwagi:
W tekście ustalonym w porozumieniu Wyszyńskiego z Bramuglia wyraźnie podkreślo.;
związkowy
no, że zniesienie ograniczeń komunikacyjnych
daje ponad plan załoga PZPB Nr 4
Generalnego ONZ
Sekretarza
do
w Berlinie przez wszystkie strony. oraz wproZałoga PZPB Nr 4, która swój plan rocz- zumieniu wa.żności tej
chwili zobowiazan1 wadzenie marki radzieckiej jako jedynej waŁódzki aktyw związkowy Polskiej Partii
ny wykonała już dnia 2 października zobo- się pomimo wielkith trudności powstałych na luty berlińskiej nastąpi równocześnie do dnia Robotniczej na konferencji w dniu 29. 10.
wiązała się dla uczczenia radosnego dnia zje- skutek częściowego unieruchomienia tkalni, 20 listopada br.
1948 r. składa na ręce Pana protest z powodnoczenia ruchu robotnic1ego w Polsce wy· z powodu wymiany krosien, dotrzymać
Gdy jednak następnie projekt rezolucji du nowych zbrodni jakie popełnia na najlepkonać 3,500 tys. metrów ponad pian. W zro- swych postanowień.
wpłynął do Rady Bezpieczeństwa okazało szych patriotach ludu hiszpańskiego krwawy
się, że uległ on zmianie w bardzo istotnym dyktator Franco.
punkcie, przekreślając całkowicie porozumieW więzieniu Cania stanęli przed sądem dynie Wyszyńskiego z Bramuglią. Zmieniony ktatora Franco tow. Satwe Jose i 7-miu jeRobotnicy Wi-Fa-My zobowiązali się wy nika wykonany w 105 procentach.
tekst przewiduje bowiem natychmiastowe go towarzyszy. Nad tymi bohaterami zawiKongresu
otwarcia
dzień
na
konać
Komitet Fabrycmy PPR - M. Ruta
zniesienie ograniczeń komunikacyjnych leci sła kara śmierci, życie ich jest zagrożone,
Jedności: 10 sztuk przewijarek kl'zyżO"-vych,
K':}m'tet Fabryczny PPS - F. Rutkc•.%ki przesuwa termin W]>rowadzenia w całym
Prosimy o interwencję ONZ dla ocalenia
80 ton cz.ęści zamiennych, 211 sz~uk pras do
Rada Zakładowa - z. Wieniakows-ki, F. Berlinie marki radzlecldej do dnia 20 listo- ich życia.
Inu, a do końca bieżącego roku 16 swtuk Janiak
pada br.
przewd.tMek krzyżowych, 100 t-Gn części :?.a·
Przodovmicy Pracy - K. Pikała, S. Sowi!}
Wprowadzenie przez autorów rezolucji w
miennych i 40 sztuk pras do lnu,
ski, J. Jagodziński, R. Piątkowski
Załoga „V/i·Fa-My" komunikuje przy tym,
Dyrekcja fabryki - L. Czajkowski, H. ostatniej chwili tak zasadniczej zmiany staże plan roczny został w dniu 30-go paździer Chm:elewski.
Członkowie Spółdzielni Gospodarczej Pranowi cyniczne naruszenie zasad, ustalonych
cowników Przemysłu Włókienniczego „Unia" •
w, porozumieniu wstępnym l świadcey dobit·
w Łodzi, ul. Piotrkowska 53, na zebraniu
nie o złej woli polityków, którzy dokonali tej nadzwyczajnym odbytym w dniu 30 b. m.
„korekty". Ten szyty grubymi nićmi uchwalili przekazać z funduszów spółdzielni
do dnia otwarcia Kongresu Ziednoczenia - włókn!arze Ozorkowa swoistej
manewr odzn&cza się jednocześnie niemałą 100 tys. złotych na pomoc dla strajkujących
Na dziedzińcu PZPB w Ozorkowie zebrała do końca roku 1.300.000 metrów.
górników we Francji, wzywając jednocześnie
naiwnością, autorzy rezolucji zdawali się są
się cała załoga. Pierwszy przemawia tow.
wszystkie instytucje i zakłady pra.cy do opoB.ada Zakładowa: Filioczak.
<!o
dzić, ie podstępna „poprawka" wpleciona
Brudziński.
datkowania się na ten cel. Rezolucja ta zoKomitet Fabryczny PPR: Pietruszewski.
niezmienionego skądinąd tekstu przejdzie nie- stała przyjęta burzliwymi oklaskami.
Komitet Fabryczny PPS: Szymczak.
„Apel górników kopalni Zabrze - Wschód
I załogi łódzkiej PZPB Nr 3 - wzywający do
Jednocześnie powzięto drugą uchl'l.-alę przeuczcze~1ia Kongresu Zjednoczeniowego nie
kazania 150 tys. zł na Wspólny Dom Partii
Klasy Robotniczej, wzywając do lntensYWDej
minie u nas bez echa. Plan roczny - dzięki
l/1
U
9
wykonaliśmy już
wysiłkowi całej załogi zbiórki również "Wszystkie instytucje l zakła·
0
dy pracy.
MichaJłow, ktory podkrtiShł,

I

pół

3 i

miliona metrów towaru

Aktyw

W~-Fa-Ma daje nowe maszyny

Dla górników francuskich

Milion metrów t!<anin

dodat~owo f] aie

p: ńs·iwu

p ronra

!U•roczvst

-

;'0i:~ud~~~i~ts...iomjecf:~s~yi~ ~~t;~~ ~: 31 rocznicy Wielkiej Rewolucji Listopadowej w Łodzi
nin do końca bieźącego roku.
Zebrani głośnymi okrzykami i huraganem
braw akceptują propozycję tow. Brudzi1'1skiego. Zgłoszona rezolucja - przyjęta jednomówi:
myślnie „My, załoga PZPB w Ozorkowie, na wieść
o bliskim już zjednoczeniu partii robotniczych komunikujemy z radością że roczny

W dniu wczorajszym odbyło się w Łodzi
przy ud.7Jiale prz~tawic1eli pa.rtii polityrz·
nych, wojska, związków rz.awodowych, o;ga·
nizacji społecznych itp. zebranie poświęco·
ne ustaleniu programu obchodu uroczysta·
ści 31-ej roc~~Y Rewolucji Listopadowej
.
.
w nasi;ym m1eśc1e.
Zawiązany zostlllł Ko~tet Organiza~yi, ny.

Program uroczystości w dmach 6-g<J i 7·go
.
'
plan produkCJl w ilości 6.325.000 metrow wy-i listopada został ustakiny w następujący
konaliśmy 30 października. Do dnia otwarcia spost5b. Miasto zostanie udekorowane przez
lt;>.
transparentów
flag,
kongresu damy dodatkowo 1 milion tkanin, a wywicsz~nie
'

„

·

.

.

Jerzy Korwi!!

721

Zabójstwo Waldemara Glucka
!owym Packardem, pamięta dobrze. Auto
XI!
Portier Hirsch spostrzegł sierżanta Hen- przemknęło w szczelinach żelaznej bramy
nerta już wtedy, gdy ten szybkim krokiem i zatrzymało się tuż obok frontowego wejprzebiegł jezdnię w Alejach Żeromskiego i ścia do mieszkania, kiedy odjechało jednak
zaczął zbliżać się do fabryki ulicą Karola. nie zauważył . Czy zaraz odprowadził je
Prawdę więc powiedział sędzia Nosek twier do garażu szofer, czy może nawet sama
dząc, że przyjdzie on w godzinę po nim. pani Róża odjechała nim dopiero wtedy,
Portier miał mu oddać małą, bardzo sta- gdy na alarm, wszczęty przez jej męża porannie owiniętą w papier paczkę i list. Cof- biegli wszyscy na piętro? Tyle było tego
nął się więc do dyżurki i raz jeszcze przyj- dnia spraw, że trudno wymagać, aby sparzał się tej paczce z całą uwagą, a następ- miętał je dokładnie. Pewnie jednak aunie bardzo ostrożnie obmacał ją swymi to stało przed fabryką do ostatniego ,mopulchnymi palcami. N:. ulegało wątpliwo- mentu. Bardzo to było podobne do pani
ści, że trzymał w ręku rewolwer R<'.\ży Róży. Szalona kobieta!
Hennert dobiegł właśnie portierni i żwa
Gluck, który nabył specjalnie dla niej miesiąc temu w składzie broni na ulicy Piotr- wo przeciskał się obok zamykającej przejkowskiej. Ależ ten sędzia Nosek jest spryt ście żelaznej bariery. Z dala już pytał:
- Czy był tu pan sędzia Nosek?
ny, no, no! - podziwiał Hirsch - Wpaść
- Tak! Zostawił nawet dla pana patego to pewna taką sprawę samemu!
nie rewolweru strzeliła do męża od strony czuszkę i list.
- Dla mnie? - Zdziwił się szczerze sier
mieszkania, jak zeznawał to Wierucki nie
wiedząc jedyni~, kto strzelił ubiegając go żant - jakąż znów paczuszkę?
Zamia~t odpowiedzi portier Hirsch pow popełnieniu morderstwa. I że nikomu nie
do głowy wcześniej, tak byli dał sierżantowi trzymane przez siebie maprzyszło
wszyscy zasugerowani scenerią jaką zasta- łe zawiniątko. Hennert przebiegł po nim
li w gabinecie dyrektora, gdy wpadli na palcami, jak po klawiaturze fortepianu.
WykrzykAleż to jest rewolwer! górę po jego rozpaczliwym alarmie. A prze I cie żona zmarłego, choć bardzo rzadko przy nął zdumiony.
- Właśnie. Ten sam, z którego pani
chodziła do fabryki ,tego właśnie dnia była tutaj naoewno. Przyjechała błekitnosta"! Róża Gluck dwukrotnie strzeliła do meża.

z
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Wszystkie tramwaje bę l l udekorowane.
Wyruszy specjalny tramwaj z ork.iestrą. Jed
dwa wozy
nocześnie na miasto wyru&zą
samochodowe z radiolą, które bę.dą nadawać
pieśni radzieckie.
W dniu 6 listopada br. w sali Teatru Woj
ska Polskieg'.l o godz. 19-ej odbędzie się uro
czysta akademia, na program której z~ożą
się: część oficjalna oraz dział artystyczny.
W dniu 7 listopada ulicami miasta wyru
szy pochód, który złoży wieńce na grobach
żołnierzy radzieckich.
- Skąd pan to wie tak dokładnie? Nie przestawał dziwić się sierżant.
- Domyślam się tego z pytań pana sę
dziego Noska i z tego, co mówił do mnie
na sprawie.
- A gdzie sędzia rewolwer ten znalazł,
czy w mieszkaniu? To było chyba niePozostawienie broni, z której
możliwe.
strzelało Się do człowieka, we własnym
domu, równa się zawsze samobójstwu.
- Sędzia nawet nie zajrzał do miesz~a
nia. Z gabinetu dyrektora zeszedł poW<>li
po schodach na dół aż do drzwi wejścio
wych na dziedziniec fabryczny.• Rewolwer
leżał w odległości dziesięciu metrów w
Był już
~ęstej tam trawie i chwastach.
lekko zardzewiały.
Hennert rozerwał sznurki i ze zwojów
gazety wydobył mały sześciostrzałowy rewolwer belgijski. Istotnie nalot lekkiej
rdzy pokrył już koniec lufy i cyngiel, wystarczyło jednak jedno obtarcie suknem,
aby nalot ten usunąć bez śladu. Sędzia
tego nie uczynił, również więc i Hennert
bardzo ostrożnie obracał broń w swoich
dłoniach, trzymając ją deikatnie poprzez
papier. Mogła mieć jeszcze bardzo waż
ne znaczenie dla śledztwa, gdyby pani Róża Gluck wypierała się swego udziału w
zbrodni. Sierżant zawinął rewolwer w taki sam sposób, jak uczynił to przed nim
Nosek i wsunął go do obszernej kieszeni
swej sportowej marynarki. Jednocześnie
przypomniał sobie, że miał otrzymać jeszcze jakiś list.
Przeoraszam. zaoomniałem! - Tłu-

omu i kat
W dniu 4 listopada br. o godz. 9 rano
w świetlfcy KW PPR w Łodzi odbęd?;ie się
odprawa :istruktorów prasy partyjnej przy
Komdtetach
Powiatowych i Miejskich

PPR.

Obecność ooo-wiązkowa:„

Sekretariat Wydziału Propagandy
KW PPR \V Łodzi.
maczył się

po upomnieniu Hennerta porNie doręczył jednak listu razem z
paczuszką tylko dlatego, że pragnął, aby
Jedysierżant wszedł z nim do dyżurki.
nie tam mógł spokojnie przeczytać pismo,
a może musiałby zatelefonować do kogoś
z centrali, zdradzając mimowoli jego treść.
Portier bardzo był ciekaw, o czym pisał
sędzia Nosek do sierżanta Hennerta, czy
próbował go zwieść, czy po prostu wydawał nowe dyspozycje, śledztwo bowiem
niewątpliwie wkroczyło na bardzo sensacyjne tory. Istotnie portier nie wiele prze
Do braliczył się w swych rachubach.
my~ we wnętrzu której stali obok bariery, przychodzili coraz to nowi ludzie bądź
z wiadomościami dla robotników, okupują
cych fabrykę, bądź z jedzeniem. Wszyscy
byli niezwykle zaintrygowani wypadkami,
chciwie więc starali się podsłuchiwać, o
czym rozmawiał portier z sierżantem Hennertem. Hennert chcąc tedy uniknąć podsłuchiwania musiał udać się za Hirschem
do portierni, gdzie mógł stosunkowo najspokojniej rozerwać list i oddać się jego
lekturze. Treść listu była d9 przewidzenia, ale niemniej sierżant przebiegając szyb
ko wzrokiem po równo nakreślonych literach czuł coś w rodzaju przegranej. Lewą rękę z kartką zapisanego papieru opuścił wzdJuż ciała, a prawą machinalnie nakręcił numer telefonu. Dopiero, gdy odezwał się sygnał, położył list na stoliku i
spokojnie czekał na podejście do aparatu
pro~uratora Brzozowskiego.
tier.

cl. c.

n.
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Po raz czwarty w wolnym., oswobodzon'Y'fn kraju obchodz i.. ~,
Na dzień <Wisiejszy nie przewiduje się żadnych
łpe<:jalnych uroczystości~ jak co roki\ jedm.ak ni.e:<:Ziawne rzesze
rnies:zkańców miast i wsi udadzą się do miejsc wiecznego spoczyneu swych bliskich i Ty-eh, których ofierze życia 00twdzięczają wyzwolenie od faszystowskiego jarzma. N a grobach poległych bohater6w zostaną złożone lw:JW,ty i wieńce ...
'81.0ięto lJ_mr;rłych.

W: pau'k"" Pr:miatowsmego w Łodzi znajdu.je się cmentarz żo1,
nierzy Armii Czerwonej, bohate-ró:o, poległych w 'Walkach o wyzwolenie Polski. Na grobach, ich za.planą Zriicze, a mogiły zostaną

Na

uUcach

WarsZ(UOy

gfnęly

m{'OZeńsko

tl~

udekorowane

kwiatami.~

Oto tablica, którą warto przypownieć
w dniu Swięta Zmarłych. Zdaje się ona
krzyczeć:
NIGDY
WIJpCEJ WOJNY!
PRECZ Z WOJENNYMI PODtEGACZA-

Ml!

Z~i.

a miejsc ich wiec.mego 31>0czynk:u nmt nie zna. Skromtne tablice
na murach zburzalłych kamien4c u.pamiętni.a.ją masowe morderstwa hitlerowskie, ~ ,,egulcucjami'"'. w dniu gwi.ęta Zmarłych

miejlK!a 8t'raooń' stanowią vrzed.miot na/trosklitwszej opieki ł awi
Btolicy, którey §pie3zq tłumni6 od®ć hOld pomi{lci

m.;enkańców

.

~d.owaln!IM-

.lrtołatam.ł ł ~na {lf'Obach, ~ ltml.-pelc oliww rok. 19ł5 wycieczki aagnmiczne wy.,,.. i 8wi8a czcłmy pom~ f'Oleglych. to Dneu 8tołęta Znum-yoh. f'OMly -wsp6lezueie dla pol8'kich ~ wojtm.Oddajemy im jednak przede tfNWYStkim ho1,d ood.zi.mm.ie, pracując 'nych, w roku 1948 wyrażają podziw tl14
ofiarnie i nies~ie nad bud.()tł}(ł ~j BOOjaktyamej P<ii- wapaniialych rezuitatów odbudQWY.
a~ f6 obronie której ~ fltJM zloży'U ofiarę tNJego ~-

Niezmiernie donioslym w~ kulturalnym to ramach
miesiąca poglęb-ienia przyjaźni polsko-radzieckiej jest toy8tawa książki radzieckiej w Muzemm•Nurodowym w Warszawie. WyJ{ie pchaj się na af'l8SI:, kWJy n~ potra- mo:imoby powiedzieć pod odresem

f~

angloaaakich podżegaczy wojoonych, kt6'1"1/m afisz malujący ,,dobTodziejstwa" ber'Mskiego mcstn p<YU)ietr:mego - „nie wyty«A/;f'

oni

~

_Już. nie na p:echotę, ale t r a_r11/1'!'ajsm r:i,i e;.;z, ;a~i.cy osiedla robot~icz~go _na Sto~K_ ~dą ud.a1f:li si~ do „ miasta((. Otwarcie no w~f litnii tramwajowej („11") o<lbylo ~
10. br. (Na zd3ęcw.ch - z leweJ: uroczyste powitanie P'1C7"WSZeJ ,,siedemnastki - w srodku - 11rez. tow. E. Stawinski przecina wstęqę i „puszcza(( vierwz prawei - 'Di.erwsza ....siedemnastka" w drodze ze Stoków na Pl. Wolności),
·

niedzielę 24.
llZ'JJ tramwai -

w

ani... polityC2"nie.

stawa przedstawia olrolo 4000 egzemplarzy k.!iążek w 111 'Języ..
kach
narodów Z.8.R.R. Oceywi.§ci,e, jest to akromny t:a1ed.tof6 ulo.
~w Polsce ekipa :;makomitych BPOriOtWcóto raddeckioh,
mek
ruchu
wy~ego, który w ciągu 30 lat istnimria Z.8.R.R..
~ s 41 zawodoiik6w i zawodniczek, wzię1.a tukia2 w marfłZU
dnJ narodom zwiqzkowym 813.000 pUblikacji! Na Zdjęciu - frag~
~immym „Sz"laT~icm ZW'ycięstw", a w paniedzia.~e Tc 25 bm. z wła
ment z otwarcia 'WlJstawy z udziałem ~ Z.8.R.R. 10 PoZ...
ściwą sobie werwą odgruzowala „ko:vx:dek(( naszej stolicy._
sce,, W. Lebiediewa. (W~ z Wystawą Ksiątki Rad.$ieckiej Mweę..
um Narodowe o~ Wys~ MalarBłmci Rosy~!,.

LEON GOMOL/CK/

MJECZVSLAWA BUCZICÓWNA

Powieść o obrońcach Stalingradu
W jedenastu tomach radzieckiego informatora bibliograficznego literatury wojennej, któty
ukazał się pod tytułem „Wielka Wojna. Ojczy~
niana" w wydaniu Biblioteki ZSRR im. W. I.
Lenina w latach 1942 - 7, rozdział literatury
pięknej stanowi jedn:t z najpoważniejszych pozycji. Osobno figuruje w bilobliogra.fii literatura
o „miastach - bohaterach'', zaś w niej został wy
dzielony temat o obronie Stalingradu. Nic dziw
nego, że przełomowe ~alki o Stalingrad zwróciły szczególną uwagę pisarzy i że bohaterskiemu
miastu poświęcono wiele godnych wyróżnienia u
tworów. Do nich należą i dwie książki, które ukazały się obecnie w thunaczeniu polskim: „Dni
i noce'• Konstantego Simonowa (data pierwodrulm rosyjskiego 1944) i „W okopach Stalingradu", pierwsza powieść młodego autom, Wiktora Niekrasowa (data pierwodruku rosyjskiego 1946).
Książka W. Niekrasowa w swgjej prOlltocie i
bezpośredniości naśladuje lotne urywane opowia
dania dziennika. Wrażenia świadka wielkich wy
da.rzeń historycznych,
który nie wysila się na
ich syntezę, lecz po prostu opowiada co przeżył,
widział i słyszał na swoim ograniczonym odcinku. Konstrukcja tej książki polega nie na budo
wie jej treści, lecz na wewnętrznej tonacji opowiadania, na naśladowaniu świadomości przecię
tnego uczestnika wypadków. Skojarzenia i refleksje z przedwojennego życia bohaterów, siła
przyzwyczajeń, odruchy żywej istoty, nie dają
ce się stłumić przez niezwykfe warunlti najokru
tnejsze z dotychczasowych vrojen, wszystko to
st:-.nowi snbteln:t analizę psychologiczną a zara
zem czyni i z czytelnika świadka opisanych wy
pa.ditów. Na tym polega tajemnica powieści Nie
krasowa, którą czyta się jednym tchem, chociaż
nie posiada ona innej akcji, prócz walk pozycyj
nych, ataków i .scenek w ziemiankach. , Dla każdego z nas okres o1!_rony Stalingradu
był punktem zwrotnym w życiu, uchyloną. furtką. nadziei w wielkim więzieniu, w które Niemcy zamienili okupowane przez nich kraje. :Furtka· ta. niebawem stała otworem,jako s:ieroka bra
ma wyzwolenia politycznego i moralnego. Dla-tego też 'Pragniemy dowiedzieć s!ę o każd~
szczególe przeżyć obrońców mia.sta Stalina.. Nie
krasow daje te szczegóły, poknzuJą.c je z łatwoś
cią., cechuj.cą nieprzeciętne zdolności artystyczne.
W napiętym oszczędnym opowiadaniu stopnio
wo wyjaśnia. się grotna. sytuacja. przerzedzonych ba.talionów radzieckich, które okopały &ię
w płonącym, zburzonym miedcie na. wąRkim pa
sie nad brzegiem Wołgi u kresu odwrotu. Ale w
okopach tych żyją ludzie zwykłym zbiorowym
życiem obozowJ.ska.. Autor pokazuje szereg ludz
kich ~ywych twarzy. Nic nie upiększa. i nie ide
alizuje. Tym sugestywniejsze są dodatnie cechy
obroflców Stalingradu, a przede wszystkim ich
skromność, ich prosty stosunek do swych obowiązków. W odwrocie tropiło ich jedynie poczu
cie bezradności i samotności żołnierza., oderwanego od swojej jednostki wojskowej. Dąłyll ont
na tron' t dostawszy lię do płontcego i burzonego Stalingradu, bez namysłu oddają się walce.

Do tej

li' Oczach .w ojny

dzielności

wojennej swych bohaterów
przywiązuje Niekrasow szczególną. uwagę. Dlatego też na. pytanie jak to się stało, że Niemcy
„tłukli" i „nic nie zrobili, nie zrzucili do Woł
gi' ', odpowiada on nazwiskami swych skromnych bohaterów:
„Wą.ski pasek wybrzeta., szerokości najwyżej
dwustu metrów„. Pomyśleć tylko - dwieac1e
metrów, głupie dwieście metrów„ Przejść całą.
Białoruś, Ukrainę, Zagłębie Donieckie., stepy
kałmyckie i nie móc przejść
tych dwustu mi.trów„. Cha., cha!„. A Czumak pyta - dlaczego?
I żeby to kto inny pytał, ale właśnie Czumaki
To mię najwięcej bawi. Może jeszcze Sziriajew,
:Farber zaczną. mię pytać o to samo? Albo ten
stary żołnierz, który przeleżał trzy .dni przy
swoim karabinie maszynowym, odcięty od wszy
stkicb, 1 strzelał tak dhi.go, aż mu się skończyły
naboje? A potem przyczołgał się z karabinem
na brzeg. I nawet przywlókł ze ~obą puste
skrz"111ki! Nie pamiętam nawet jego nazwisk;i.
Pamiętam tylko twarz zarośnięta, z malutkimi szparkami oczu. I furażerkę wpoprzek ęło
wy. Może on też mię zapyta, dlaczego? Albo
ten Sybirak, który bez przerwy żuł kawałki ży
wicy. Gdyby nie był zginął, też napewno zadał
by mi to samo pytanie. Lisagor opowiadał mi o
jego śmierci. Znałem go zaledwie kilkanaście
dni - przysłano go do na.s niedługo przedtem,
nim zostałem ranny. Wesoły, dowcipny, rozgarnięty, Z dwoma granatami w ręku podbiegł do
samego czołgu i wrzucił je przez otwór w strzel
nicę„.' • (PC'!lłlję w tłumaczeniu Jerzego Jędrze
jewic:ia pg. wydania „Czytelnika" z serii Klubu Dobrej Książki, rok 1948).
Cztµnak, Sziriajew, :rarber, Lisagor i inni Sił
to postacie odważnych, uczciwych )udzi, walczą
cych w obronie swego kraju. Niekrasow nie kła
dzie specjalnego nacisku na to, że są to ludzie
radzieccy, dla których znaczenie słowa ojczyzna. jest szersze i mieści w sobie pojęcie kraju
zwycięskiego socjalizmu.
To się rozumie samo
przez się. Jedynie w epizodzie chybionego ataku
czołowego na pozycje niemieckie podkreśla autor podstawy humanizmu socjalistycznego, prze
nika.jącego życie Związku Radzieckiego.
At11r
kiem kieruje Abroeimow, dowódca o świadomoa
ci formalisty, który nie oszczędza ludzi dla. mar
twych koncepcji strategicznych. W nutępnej
scenie sądu koleżeńskiego nad Abrosimowem
Niekrasow potępia. antyspołeczny stosunek do
człowieka., niecelowy z pUWr:tu widzenia wojen
nego. Inny bohater powi4ci, Lisaireir posta.da
skłonności filisterskie, żołnierz Czumak nie jest
człowiekiem głębokim, lecz ich zdolności pod~o
rządkowania się ogółowi, zapomnienie o sobie
dla wspólnej sprawy decyduje o ich wartości.
Wojna, mówi Niekrasow, jest wielką. próbą czło
wieka. Dodajmy, właśnie, ta wojna., ,!ttóra. n11r
brała. niezwykłego sensu ideologicznego. Sama.
jej .donioałość połączona. z uświadomieniem i
wypróbowaną, zahartowaną w rewolucji i b~do
wie socjalizmu wytrwałością ludzi radzieckich
decydowała o WYUiktt sta.rcia dwóch światów.
Leon Gomollcld

Raz jeszcze wsywam Cini minloneJ rroą.
pneszłość dziś

nłepdJętll

Jul

by wolnym wolność Orzypomnle6
i

uceynić wlęklą.

De nocy, Ile nocy

łru.iąceJ clemnoścl

więziło

nasze ciała.
Kościoły ludzkiego lęku
od ruchomych runda.menł6w hab
po wiełe reflektorów chwon l7retl wzno,U
I burzył urywanem dźwiękioi.
Sny sięgające do pamięci W'YJ)aclk6w,
prseeuć

za dnia ukrytych

zdzłerał:y z twarzy przylbłcę odwart.
Poznaliśmy

ból gdy trentce wYPelnłał clen1ellł

I usta zacinał linią nlemeJ skarrf.
poznaliśmy

fdy za dnia Po omackta
drofi.
- gdy chleba okruchJ'

strach -

szukać trzeba było bezpłeeźneJ
Poznaliśmy głód
słabszy

od

siły

i rodslJ czyny.

Poznaliśmy czas ł śmierć -

wieczność minuty trworł

trudnił. bardzo trudnił.

Wnętrzności

dziejów dymi!\ Jeszcze I

gdy oczy na śmier nlemułe
gwiazdy Uczą spokojne noce.
Widzę

w

Jak przesuwa

granicę

1lę

dzieli

cleni&...

Tym włerszem, w tt617 sllne
j czyste - przypominam:

lłOQ'

z

oficyny

chłodnym
błękitnym
wieczór powlekał się gę
i ciemniał . spokojnie
wyglądały 3ak olbrzymie

dymkiem; pod
stym fioletem
'!I
ciwnej stronie
żagle, rozdęte przez wiatr. Snieg leżał na
nich gładko, odcinając się od nieba. W
tych dniach jednak częściej spoglądano na
las niż na wzgórza. Zza lasu słychać było
daleki odgłos frontu. Z tam~ej równ!e~
strony nadleciał pewnego dnia malenk1
brzęczący samolot i, rozwinąwszy nad pałacem dlugi, biały obłok, zawrócił, po czym
zniknął we mgle.

Bolszewicy sta1i o 80 kilom~trów od Kalenia. Miarowe stęknięcia i drżenie szyb
nazywano w okolicy „pieriestriełką". Jak
zwykle wchodzi.la już w użycie terminologia zwycięzcy - „Blitzkrieg" należał do
nazw przestarzałych. „ Pieriestriełkę" było
słychać od strony Wark~. Kie~y ziemia
z~czynała jęczeć, c~łop ś~iąga~ leJc.e, a kom~ st;~yg.ły uszami. Nik~ me mia.~. wątpl1wosci, ze skoro przyszl~ z Sybern. P?d
Warkę, zajdą i do. Kalema. O~z;rWiś~ie,
przez las. Wszystkich zmęczyła JUZ wo3na
- nieludzki czas - jak nazwano ją póź,
mej
.

•

zbieram

Dziecko • l'l\CZką p~ światła nie zbawiło Awław.
ko§cloły nłe stały puste rdy budziła się woJna,
mlstra.ncł mall faszyjcł
budowali krematoria.

Dziecko z

smłenlall komłe

na

awast;vkł

l'lłCZką pełną łwtatła

łwfata.

Egipt. Indie I Bałkan
Dolarowe kaplice, atomowa bomba:
„Proletariusze wszystkich krajów ~le
nie zbawi

z ma.11\cero

się ukazać

llhJ"._

tomu wierszy nakla<1em

apOłdzielnl

Wy4. '

„Książka''·

W OCZACH WOJNY
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Bo:fo Narodzenie w tym roku by- e

śnieżne.
Las widoczny
jak na dłoni, wstawał w
słońcu blado różowy osnuty

smak krwi,
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KAZIMIERZ BRANDYS

ALOSZA
Fragmpnt drugiego tomu cyklu „Między wojnami" którego pierwsza
część pt. „Samson ukazała się niedawno. Akcja fragmentu roz~a .
się w ziemiańskim folwarku, Kalenia. Po powstaniu warszawsklill
chroni się tam wielu uchodźców, między innymi podstarzały aferzysta
i spekulant Ksawery Szarlej, ranny w biodro, w czasie działań powstańczych. Szarlej obawia się wkroczenia Czerwonej Armii, której
pozycje znajdują się o 80 km od folwarku. W Kaleniu przebywa
również żołnierz sowieckki Alosza, zbiegły z obozu dla jeńców; służba folwarczna przechowuje go w stodole. Alosza tęskni za Rosją
i oczekuje przybycia zwycięskich oddziałów sowieckich dokKaleni~.
Szarlej myśli tylko o swoich pieniądzach - Alosza prze onywuJe
go, że w sprawiedliwym świecie wartość człowieka nie mierzy się
pieniędzmi).
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Ksawery leżał na sienniku w pustej str6Ksawery odwzajemniał mu się rodzajem
żówce która mieściła się w oficynie. Nie przywiązania. Niekiedy, gdy prócz nich
mógł ' jeszcze chodzić. Rana w biodrze w stróżówce nie było nikogo, odkrywał
przestała wydzielać ropę, ale równoc.ze- derkę i pokazywał Aloszy swoje wrzody
śnie dostał wrzodów w okolicy pachwiny na brzuchu. · - Widzisz, Alosza - utyski·i znów miał gorączkę.
wał - z początku miałem tylko dwa, a te.
. .
.
j ń
raz, patrz jak one się mnożą, tu, i tu, i tu„.
Z~prz~Jaźmł się w tym cz~sie z e cem - Alosza kiwał głową. Mówił, że w obosowieckim, Aloszą, ktory zbiegł z obozu.
· zie wszyscy mieli takie same, i że one ro1 w paz·dz'iermAlosza przyby!_,na fol wart
bią się człowiekowi, kiedy „żyźń płachaja".
ku, wkrótce po obławie, i poprosił o no- Ksawery zgadzał się z nim tylko częścio ...
cleg. Tego dnia była wichura, wiatr po- wo, twierdząc iż ważną przyczyną jest jetrzaskał młode brzozy w parku. Jeniec
słaniał się z głodu i zmęczenia. Dzie":'- go starość oraz brak opieki, bo złego ŻYI'
czyny dały mu jeść, po czym w sekrecie cia doświadczał już przed tym, ale na
przed dziedziczką ukryto go w stodole. wrzody cierpi po raz pierwszy.
Leżał tam kilka dni. Kiedy próbowano
Pewnego razu, kiedy w izbie byli saz nim rozmawiać, wzdychał ciężko: - pło- mi z Aloszą, Ksawery przyjrzał mu się
chaja żyźń„. - i milczał. Ludzie rozu- bystro i· rzekł: - Czy ty wiesz, Alosza,
mieli, że tęskni za Rosją. Z czasem przy- że kiedyś miałem powóz w Warszawie?
zwyczajono się do niego. Był .kręp~, 0 W parę, proszę ciebie, białych koni, ta.pałąkowatych nogach, głowę miał meco kich samych jak prezydent na Zamku.
zbvt dużą, szczeciniastą, spoglądał z roz- A teraz tu, i te wrzody„. Jak ty powiatargnieniern i smutno. Dziewczyny go lu- dasz?
biły. Wieczorami w czworakach grał na
. . ,•
organkach, opowiadał o Kałudze, za którą _ :-- P~ac~_aJa zyzn - odparł Alosza, strutęsknił, i wzdychał po swojemu.
gaJąc Jakis patyk.
Alosza zaglądał nieraz do stróżówki, I - Płachaja żyźń - ~owtórz~ł Ksawe:y.
przynosząc ukradkiem jedzenie.
Ksawe-1- A wszystko przez mą - skmął w k~e
rernu okazywał szacu?ek. Rosjanie mają run~u. pałacu. .Al~sza wzruszył r.arnio~
wiele litości dla starcow.
nanu i odrzekł, ze Jemu wszystko Jedno.

- Pozwoli, to zostanę, wypęazł, to pójdę.
- I zaczął się śmiać, pokazując białe zęby.
- A jak bolszewicy przyjdą, to ty jej
nie zabijesz? - wypytywał Ksawery.
- Jak przyjdą - odpowiedział Alosza
z powagą - to b~dzie dopros, czy ja nie
od Własowa.
Znów zabrał się do strugania. Ale Ksa-1
wery go poprosił, żeby spojrzał przez ok-'
no, czy nikt nie nadchodzi. Potem szep-'
nął: Pomóż mi wstać. Alosza p~
mógł mu wstać i Ksawery, wsparty n~
je~o ramieniu, dwukrotnie przeszedł przez
izbę. Wróciwszy na siennik siedział chwilę zamyślony, lecz niby weselszy. Przy
czym parę razy wykonał ręką ten sam:
gest: rozpostarł palce na ścianie, jakgdyby chcąc objąć oktawę. Po minucie namysłu bąknął coś do siebie i poprosił Alo•
szy, który dalej strugał swój patyk, żeby
nikomu nie mówił, że pomaga mu chodzić. - Jutro - mrugnął okiem - przyj„
dziesz o tej samej porze i znów spróbujemy.
Próby ponowiły się ki!Ića razy. Alosza
przychodził zazwyczaj
wczesnym popołudniem, uśmiechał się od progu i siadał
na stołku koło siennika. Z początku gawędzili o rozmai.tych spra\vach, przeważ
nie o przedwojennym życiu w Warszawie
i Kałudze, a potem Ksawery dawał znak:
- No, Alosza do rzeczy- i wyciągał przed
siebie ręce. Alosza brał go w pół, jak
dziecko. prowadził ostrożnie do drzwi,
stamtąd z powrotem w stronę łóżka, i jeszcze raz tak sarno, śmiejąc się przy tym:
grubym głosem. Po dwóch nawrotach
ódpoczywali, spo~lądając na siebie porozumiewawczo. Ksawery opowiadał, że
przed wojną miał własny pałac, prawie
taki jak ten za oknem, tylko że zamiast
kolumn dźwigały go olbrzymy· z kamienia•
- Rzadko chodziłem wtedy pieszo --;
wspominał zawsze czekał na mnie po•
wóz, albo auto. - Bywa i tak - uśmie-i
chał się Alosza. Ale teraz jesteś stary
i nie masz sił. - Traktował go jakby pobłażliwie i zapwne nie wierzył w ten pałac. Nie dawał jednak po sobie tego poznać. Z czasem bardzo się nawzajem po„
lubili. Raz Ksawery napomknął Kwiet•
niowi, że jeśli Alosza nie bedzie chciał

PAUL ELUARD
przelożyl

JERZY GltYCKI

l AN KOTT

O STYLU REALISTYCZNYM W SZTUCE FILMOWEJ

Z „Poematów Politycznych"

O SILE

MIŁOSCI

W bol"Mci mojej miętky mną i §miercią
Miętky rozpaczą i sensem istnienia
Jest b6l człowieka i ni&prawiedliioość
Której nie U2/'llam i je8t moja wścieklość.

(rozmow a z reżyserem Aldo Vergano )

Aldo Vcrga.nll, je.den z czołowych przedstawi
cieli słynnego kierunku realistycznego w i:~wo
jonnej twórczości filmowej Włoch, przybył do
naszego kraju na. dhtźszy pobyt w celu rea.liza.-.
cji nowego filmu polskiego pt. „Cza.rei :2lelł".
Obecnie reż. Verga.no opta.cowuje wespół z T.
Kańskim, który jest zarazem autorem scenartu

elementem niezawodowym. Uwa.gi te odnoi do dialogów, które powinny
mowy codziennej i toczyć się w
jezyku potocznym, jaki słyszy się na. każdym
k:i:oku. Dialog w filmie nie może stanowić oder
wanej konstrukcji litera.ckiej. Nie znaczy to, by
tak podjęty styl realistyczny równał się poprostu dokumentalizm owi. Nie chodzi przecież o
ścisł~ kronikę. Dopu~zczalna. jest deformacja ar
tystyczna. i użycie rozmaitych środków z bogatego arsenału pomysłowości i inwencji artysty
filmowca' '.
- „Jakie je~ zdanie pana o możliwoScia.ch
produkcji filmów w Polsce?''
- „Widziałenl" „Ostatni eup" jeszcze w
Rzymie i obecnie już tutaj „Zakazane piosenki\.'
- kontynuuje reż. Vergano - „Uważam, iż
warunki produkcji filmowej w Polsco są lepsz'
niż we Włoszech, gdzie szereg wytwórni pracu·
je w znacznie gorszej sytuacji finansowej i technicznej. „Ostatni etap'' np. jest zrobiony dos
konale pod każdym względem 1 daje świade-s
two m. in. solidnej prncy polsltich techni}tów
filmowych. Upaństwowienie kinematografi i dało uełne możliwości dla realizacji filmów w wasz~ kraju".
- „Czym wobec tego wythuna.czy6 wysoki po
zios włoskie! pro6.ukcji filmowej'?''
„Cza.sem złe warunki pozwala.ją na stworzenie dobrego ~ilmu. Nieraz użycie pewnych
chwytów w realizacji, podyktowane konieczne4
też

aktor2'1 w swej interpretacji
się do życia. i przedstawia.li
prawdziwych ludzi, a nie silili się na. tworzenie
„kreacji' '. Dla.tego też reżyserzy kierunku rea-.
listycznego unikają. przeważnie aktorów o zbyt
siL"lie za.korzentonych manierach gry teatralnej,
najczęściej posługując się aktorem młodym, lub

Ważne jest by
również zbliżyli

azą się również
mieć charakter

Jest partyzanlK.a, w barwie krwi Hi.!zpanii
Jest partyz,antka w barwie nieba Grecji
Ch'leb, krew i niebo prawo do nadziei
Niewinnych, którzy nłenmoidzą z«z.
I każd,e światło mo:te za1178Ze zgasnąć
tyoi.e gotowe jest stać się nawozem
Lecz wiosna rodzi czego nie skończył,a
Pąk przetnie ciemność i cieplo zostaje

Pełna

dramatyczneg o
napięcia

scena
I ci.ep'lo zawsze rozbroi egoizm
Nie oprą mu się znieczulone zmysly
Słyszę jale pfomień wyśmJewa co 'letnie
Slyszę jak człowiek mówi że nie cerpiC'l

z f11mu
,,Słot\oe

jeszcze
wzejdzie"

Ty która byłaś .§wiadomo§cią czulą
Ty którą kocham· która mnie okryłaś
Nie zniosłaś nigdy zniewagi i gwałtu

I

8piewalaś marząc o szczęściu na ziemi
Marzyłaś wolność

ja idę z tobą.

tego filmu - tekst sceno
grudnia. rozpoczną
'
się w Ta.tra.eh zdjęcia..
Varga.no należy do fi'{rUPY postępowych filmow
ców włoskich i oddawna. jest członkiem l'artii
lll!llllROlllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllOllllllllllllllHIHllUIRlllllllWlllllllllllllll Komunistyczn
ej. Jego trzeci z kolei film pełno
„n sole sorge ancora.•' („Słońce
metrażowy
jeszcze wzejdzie'') - o włoskim ruchu oporuJEAN MARCENAO
zyskuje duży rozgłos, ustalając ostatecznie pozycję Verga.no, ja.ko wybitnego artysty - filmow
ca..
Znakomitego na.11Zego goilcia za.stajemy przy
pracy, gdy właśnie omawia i dyskutuje jedną,
Kiedy oni zapinają lMOje 1ilastOODe
ze scen swego przyszłego filmu. Po wstępne)
której dowiedzieliAmy się szczegOrozmowie,
salach
'1148Zych
po
Zimny wiatr przechodzi
l6w o przebiegu kariery artystycznej, prosimy o
pasy
swe
Kiedy oni zapinają
zaznajomienie nas o blUsze wyjaśnienie t. zw.
neoralizmu w stylu !Umów p<Jwstalych we
Dzwonią klucze naszych więzieti
Włoszech w latach 1944---46.
Kiedy tupią ich podeszwy
- „Jeśli idzie o realizm włoskiej sztuki !UNasze głowy op1u1~ją 3ię u wtyd1'
mcwej - mówi A. Vergano - to opiera. się on
przede wszystkim na. za.sadzie 4cisłego przodsta.
Jedna jest tyrko rzecz czysta mi{!dzy nimi wiania. wydarzeń. Fotografia. w filmie powinna
[i nimi odfwierciadla.ć rzeczywistoać i być możliwie pro \
·
sta, bez wymuszonego i sztucznego efekciarstwa.
Ta dlań która ich v~.
sza i

współreżyserem
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samego
filmu,
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włoskiemu
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mo!e dać ciekawe
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wyniki artystyczne. Posta.ram Ili~ to W}'jaśnić:!
swe filmy ze wzgl~
Ch dź np. Włosi zasadniczo kręcą
b 1
k
· k I
O - dów oszczędnościowych na niemo i dopiero porzyczał szam e an. wrócić do bolszewików , to go weźmie do i szklane dzioby kabin. Trwało to p6ł go- dzicz ą ą (dubbingują). To preysiebie. Kwiecień spojrzał na niego z iro- dziey, po czym nagle znikły wszystkie ra- my do pałacu! - Szambelan ma rację, sta- tem je udtwięka.wiaj

nicznym współczuciem: „Weźmie? - po- zem. W chwilę później od strony miastecz
A za co? - Głupi jesteś ka rozległo się pukanie, jakby palcem w
kiwał głową. - odpowiedział Ksawery - i masz małą drewno, a zaraz potem kilka głuchyi::h
i cisza. O Ksawerym zaduszę.
wstrząsów sam. Słyszał nawoływa
leżał
pomniano,
Aloz
ćwiczeniu
Nazajutrz, po zwykłym
kroków w śniegu i sieszą, Ksawery namyślał się sporą chwilę. nia, skrzypienie
po czym rzekł, patrząc nań uporczywie: dząc na sienniku jedną ręką przyciskał
serce, w drugiej kurczowo trzymał szpa- Alosza, ty nikomu nie powiesz?
futro
- Nie powiem - odparł Alosza, maj- del. Wreszcie o zmierzchu, narzucił
i spróbował wstać. Dowlókł się do drzwi,
strując kawałkiem drutu.
uchylił i zobaczył łunę rozwłóczoną pła
- Alosza, - powtórzył Ksawery - od sko w brudnych dymach. Natychmias t
jami
Wyszukaj
chodzić.
jutra będę sam
musiał się cofnąć, bo od czworaków dokiegoś kija.„. albo może szpadel.
szły go pomieszane ze sobą okrzyki i roz- Dam ci kija - mruknął Alosza mowy zbliżających się ludzi. Ledwie zdą
a jak chcesz to szpadel.
żył nacią~nąć derkę, gdy do stróżówki wpa
- Może lepiej szpadel - powiedział ci- dła podniecona grupka rezydentów, za nią
cho Ksawery - bo rękę łatwiej oprze~. Kw!ecień, administrato r i ksiądz, a na
- Może być szpadel - zgodził się Alo- końcu A1osza, który zamknął za sobą drzwi
sza.
i usiadł na stołku. Ośrodkiem zainteresoPrzyniósł go następnego dnia. Ksawery wania był major.
Pokryty śniegiem, w
powiódł palcem po ostrzu i ukrył szpadel pożyczonej obszernej burce wyglądał taAlosza za- jemniczo i zachowywał się podobnie. Gdy
między siennikiem, a ścianą.
Nie - odpo- wszyscy ucichli, opowiedział, że Niemcy
pytał, czy będą chodzić. wiedział Ksawery z roztargnieniem.-Dziś opuścili miasteczko. a na rynku przed komam gorączkę, Alosza. - I znów wyko- ściołem stoi rosyjski czołg. Po tych sło
Lecz wach Ra sekunlię zapadło milczenie, po
nał ręką dziwaczny gest pianisty.
nagle znieruchomiał i został tak przez czym wybuohła wzmożona wrzawa, w któchwilę z dłonią rozpłaszczoną na ścianie. rej wybijał się głos człowieczka nazywaObydwaj poszukali swoich oczu: to szyby nego szambelanem . Wołał: - Panowie, udrżały rytmicznie, wstrząsane dalekim porządkujmy myśli i zupełnie od rzegrzmotem zza lasu. Milczeli, spoglądając czy wydawał w stronę księdza okrzyki na
na siebie bez słowa.
temat złotych kielichów i papieża. Ksiądz
- Jak myślisz - szepnął Ksawery nie słuchał, tylko mówił coś do majora, ten
czy jeśli twoi przyjdą, to zrobią z nią po- wzruszył ramionami i machał ręką, jakby
rządek?
z góry wiedząc o co chodzi. Wszyscy byli
Alosza popatrzył w okno, jakgdyby poruszeni, nawet Kwiecień wciąż zdejmopo wał i nasadzał czapkę, mówiąc: - A to
odpowiedź,
śnieg mógł mu ułatwić
czym wlepiając wzrok nieco wyżej głowy dopiero! - skoro zaś &1awało się nieco
Ksawerego, oświadczył uroczyście, iż Zwią ciszej, z gwaru dobiegały westchnienia
zek Radziecki zapewni światu pokój na profesora farmacji.
Jeden Alosza siedział spokojnie i patrzył
sto lat.
ścianę. Po chwili nad ogólnym rozprzę
w
samoloty.
wypadłr
lasu
zza
Tego dnia
Było ich dziesięć czy dwanaście; srebrne, żeniem zapanował ochrypły głos majora.
Wśliz Wyjaśnił, w czym leży niebezpieczeństwo :
błyszczące, z ostrymi skrzydłami.
śpie Kaleń może się znaleźć na linii frontu.
ze
nieba,
szczyt
na
wysoko,
się
gnęły
kiwn~ wyciem motorów, i tam zaczęły Podobno Niemcy zajęli pozycję o parę
kreslić szybkie kręgi, kładąc na wznak i Ba lometrów na zachód i ściągają posiłki z P .
skos, rozpraszając się i znów gromadząc; Kiedy skoczył, znów zaczęli mówić wszyniektóre przelatywały niżej, moina było scy na raz:
- Drodzy panowie, naradźmy się z dziewtenczas dostrzec gwiazdy na ich r:>łatach

ra da konie - dorzucił inny głos. - Nie
da - mruknął administrato r. Zamknęła
Kazała powiedzie~, że ·
się i nie wpuszcza.
chora. - To sami weźmiemy! Jak nie da,
to fornale dadzą! _ p 0 co uciekać? SpoB
.
.
.
· ·
ko3me, ~i~ powię~sza]my.zemętu - W. 0 ~u nadzieJa„.-Księdza pienyszego zarz:r;ą.
Na co czekamy? - Ja zostaJę, po co ucieNic nam nie zrobią...
kać?
- Majątek miał treuhiindera i kombinacje z Niemcami, z takich nie zostawiają
kamienia na k.amieniul - pisnął na raz
szambelan i schwycił się za skronie.
-· Chodźmy do czworaków - powiedział
major. - Tam się naradzimy.
Rezydenci jęli pchać się do drzwi, wytwarzając przy tym nieopisany hałas. Kwie
cień wyszedł ostatni, drepcąc w pośpie
chu i unikając wzroku Ksawerego, jak
~dyby i on nie chciał w tak ważnej chwili
zaprzątać nim sobie głowy. W stróżówce
zrobiło się nagle cicho, pusto. Został tylko Alosza. Siedział na stołku, wciąż nieruchomo, z rękami na kolanach. W ciemności wydawał się blady i mruczał coś
pod nosem.
- Alosza„. - szepnął Ksawery - czy
ty słyszysz?
Alosza skinął twierdząco i znów znieruZ lasu
chomiał. Czekali jeszcze minutę.
przybiegał coraz bliżej prędki, urywany
grzchot. W oddali ziemia stękała cierpliwie i miarowo.
- Idą - wymamrotał Ksawery. - Pomóż mi się ubrać, Alosza.
Alosza posłusznie wstał ze stołka i za::zął mu pomagać. Ksawery, obejmując go
za szyję , pozwalał wciąl:{ać na siebie spodnie. zapinać guziki, wiązać sznurowadła.
W pośpiesznie ciemniejącej nocy za oknem
bielał już tylko śnieg. Czasem las wydawał z siebie błysk i głośniejszą serię. Wtedy zastygali obydwa;, nadsłuchując Wreszcie zaległa tak
milczący i objęci.
głęboka cisza, że słychać było szmer śnie
gu osypuiące!'!O się z dachówki. Ksawery 11czynił kilka kroków w stronę okna.
- Wracai - powiedział szeptem do Alosz:v

Kazimierz Brandys

musowe rozwiązanie w rezultacie pozwoliło na.
awiadome komponowani e strony d~ękowej fil
mu nie tylko w zakresie muzyki, lecz równieZ
d~a.logó'! i szmerów. Pozwoliło to na. nniezale~
menj.e się ?d dykcji lub też tle brzmiącego i nie
hannonizuJącego z resztą otoczenia głosu aktora.. Włosi doszli w tym do doskonałości osiąga,.
jąc nieoczekiwane rezult.lty. Aktorzy mówią nie
swoimi glosami, wszystkie szmery naturalne za.
stąpione są. efektami Eztu:::znymi. Dopiero w te'
sposób uda.la się, na co kładę jeszcze raz specja.lny nacisk, sprawa. całkowitej kompozycji stro
ny dźwiękowej filmu".
- „Czy styl realistyczny filmu w?oskiego
stwarza.ny w pierwszych lata.eh powojennych
jest kontynuowany '?''

„Kinematogra fia włoska jest raczej na. za
i stopniowo wycofuje się z poprzednio
zdobytych pozycji. Początkowa. sytuacja. Włoch,
gdy rozwój polityczny zmierzał zdecydowanie
na. lewo, sprzyjała powstaniu w twórczości artystycznej stylu realistycznego . W obecnym unastępuje stop
kładzie struktury politycznej niowy odwrót od realizmu. Kręci się filmy o bo
gatej wystawie i zarazem pustce treśclowej,
wskrzesza. stare tradycje filmowania. oper i td.
Amerykanie ma.ją dominujący wpływ na produk
cję filmową. i stawiają swoje warunki, chcąc fil
mów przede wszystkim .,kasowych''. Pociąga. to
za. sobą lansowanie „gwia.zd" i schlebianie próż
Dotychczasow e ·zdobycze filmu
nośc:i ludzkiej.
włoskiego zostają 2'>itra.ca.ne. Styl realistyczny
nie jest kontynuowa.ny!''.
- „Jak w tych wa.runkach wygląda praca. re.
-

kręcie

żyserów włoskich'?''.

- „W większości reżyserzy włoscy ustosun•
oport1mistycz nie i tylko nieliczni
kovrują się
tego powodu trud·
przeciwstawiają się, mając
ności w pracy. Szerokie masy niższych pracownik6w filmowych są natomiast zdecydowanie po

z

grupa realizatorów jest raczej bel
oblicza. ideowego i zaledwie paru filmowców po
śv;-iatópoglądową.
siada. konkretną posta.wę
Ruch oporu w filmie, jeśli można użyć tej przenośni, reprezentują reżyserzy tej miary co Visconti, De Santis, De Sicca i :Rossellini. Nie wiadomo tylko czy potrafią. obronić pozycji wywalczone w ubiegłych latach''.
stęnowe, zaś

Z tego widać, że perspektywa. dalszego rozW'6
ju sztuki filmowej we Włoszech, nie wygląda za

chęcajiJco-

I

Rozmowę przeprowadził

Jerzy

Giżycki
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Gdścinny

Gościnność - piękna to cnota, przy jemna i jak to się mówi, staropolska. Co praw
da spotyka się ją dzisiaj raczej rzadko,
ale to nic dziwnego: ludzie dotąd skutłd
szarpnięcia wojennego od<'zuwają, a i nie
wsz;v~tkim się jeszcze na.d zwyczajnie powodzi.

Prof. Piccard na dnie oceanu

Wielemborek

Niestety, niedawno jacyś taey obywateWielemborka docierado koncesjonowanych le z miasta powiatowego przyjechali wcale
sldepikarzy Adamowa Rajtkiewicza i Pat- się na cnotach staropolskich nie rozumie•
kowskiego, wywołując w nfoh t. zw. złą
jący. Wielemborek radby fetować ich jak
krew.
a ci - nic, po ścianach się rozgląda
króli,
- Bójcie się Boga, gospodarze ~ wypominali mieszkańcom Adamowa - jakże to ją i zauważają zimno:
1·11< można? To my Jlłacimy patent i po- A koncesja jest?
datki, a wy uczęszczacie do Wielemborka?
- No. a cóż w tyPl złego? - odpowia- Koncesja, - przeraża się Wielembodali gospodarze - Wielemborek - chłop
- Niby dlaczego? Ja tylko po sąsiedz
rek
gościnny, przyjmuje nas po sąsiedzku.„
w ogóle ze szczerego serca, sklepu,
i
ku
- Ale szyldu nawet, zrozumcie, nie ma!
- oburzali się zirytowani Rajtkiewic7 i można powiedzieć, żadnego przecież nie
Patkowski.
prowadzę .••
- Nie mogli jej już glębiej wrzucić!
- A niby - poco mu -.zyld? - dziwili
lllllllllllllllllKllll~KlllllllllUITilllllllUllllllllllUlllllltillllllllllllllllllllllllllUIUITillllHllllllllllUll~llllllJ
Handlu żadnego nie
się adamowiacy prowadzi, a że ludzi ugaszcza - do tego
Stefan Stefańs~
żaden szyld nie potrzebny.
I nie dali w taki sposób na g()Ścinncgo
Wielemborka złego słowa powiedzieć. Z1·esztą i sam wó.it Pszczółka był po stronie
naszego Antoniego.
- Tak, tak - ciągnął- nieraz zamyślo1 ny przy kieliszku - Szastasz się, Wielem! borek, naród z całej gminy J?;ościsz, to i,
ma się rozumieć, cienko przędziesz„.
I :- A pewnie, panie wójcie, - wzdychał
Wrnlemborek - a pewnie. Cóż, że serce
szerokie, kiedy wiatr w oczy człowiekowi
wieje, z pracy rąk się żyje, a obowiązki roTym większym uznaniem cieszył się we dzinne duże.
Hm - zastanowił się wójt - znaczy
~si Adamów, gm. Drozdowo - Antoni
Wielemborek, że mimo powyższych zastrze się, na F. O. R. nie masz chyba ni grosza?
żeń prowadził „dom otwarty". Rano, wie- Zresztą, .skądżebyś miał, kiedyś taki rozczór, świątek, piątek - zawsze do niego ri;utny, wszystlrn na łudzi przepuszcza..„z.
można było przyjść w gości. Wódeczki się Ano, to cię wypadnie z obowii>7.ku pła<!enia
napić, śledzika przetrącić, bułkę z kiełbasą podatku i oszczędności zwolnić•••
2agryźć, coś gorącego wbić w krzyże wedle życzenia, proszę barclzo: „czem chata boga.ta tern rada".
- Nikt cię tak nie ugości, jak Wielemborek - taka była opinia eałej gminy.
I to, żeby był człowiek bogaty - ale
skądże: zawsze wzdychał z miłym zresztą,
melancholijnym uśmiechem, że mu wiatr
w oczy wieje, że z pracy rąk żyje, a duże
obowiązki rodzinne posiada, bo siostrę ubo
gą z dzieckiem musi utrzymywać.
Więc tym bardziej do Wielemborka w
gościnę walono. ie taki szlaehetny, że takt
serdeczny. Oczywiśrie, nie ooz tego, żeby
Ano, zbota faktyc.znie w st-Odole nie byten co wódkę wypił, śledzika. przetrącił alło, za to stało tam 6 maszyn do szycia, 4
bo bułkę z kiełbasą zagryzł - nie sięgnął
aparaty radiowe, 2 patefony, SO par butów
potem do kieszeni i ekwiwalentu pieniężne
przydziałowych, 2 bele materiału sukien•
go nie zostawił.
- Gościnność gościnnością - mawiali
ale
dobny gospodarze z Adamowa
przeci~ nie można dopuścić, aby ta.kle rńi
łe chłopisko pnez nas na dziady z torbami
ła,

'

Słowa gościnności
ma się rozumieć,

SYNEK

l

I .-

poszło.

kto zapłatę O'mieuboga siostra Wielemborkowa z dzieckiem 7,a hale chwytała
l zawst.vclzała przy świadkach:
To tak, - wołała z oburzeniem ..__
Na.iedliśeie się i napiliście i ,jakgdyby nic
cliałupę opuszczacie? Nie hędzie tak dobrze. Go&ć w dom, Bóg w flom, ale <',o się
należy, to się należy. Kredytu niema, zabili
go dłużnicy!
Zresztą, jeśli nawet
&zkał uiścić, zaraz go

-Nie ma czasu

"

•

Draguńskl

I

l>rzwt zatrzasnęły się z hałasem. Kilka by- !
Walców tej „pnytulnej" restauracji podniosło
głowy z przerazenl'em. Gość szybko I nerwo- ·
wo rzucił odźwiernemu czapkę . I pod.szedł
spiesznie do stolika. stojącego samotnie n.a
łrodku sali.
Nie zdążył Jes'llM:e ustalić. fak należy, gdy
zacząiJ gorączkowo przeglądać pi'ękną karlP.
z menu. Potem, spojrzawsz:v nerwowo na wl·
szący nad oknem zegar mielskt porwał nóż
i zabębnił nim wściekle 'PO J>Gpie}niczce. Natychmiast wyrósł przed ni'm sta zy kelner.
- Czym mogę słuzyef
- Cwlartkę wódki t sznycel po wiedeńsku
- od~edztał dobitnie - tylko Ja.Je: najpr~zeJ, nie mam czasu, Mus~ zdążyć, iantm to się zacznie.
- Za chwileczkę.
Po chwili wódka I sznycel rnliknęły w
us :ach dzi'wnego gościa,
- Tak - rzekł zadowolony I nagle zaczął
teraz czarnej kawy. Tylko
się spieszyć prędzej, prędzej! Muszę zdążyć zanim się zacznie ta awantura.
.,..... Proszę się nie niepokoić, za chwileczkę
- Ach ..• kawa wspaniała. No, a teraz tiki'e·
ru i ze dwa duże plwa! Tylko, na Boga. prę
dzej, zanim się zacz.nie ten przeklęty skanda 1!
Proszę się n1'e niepokoić, za cbwiieczkę
usłUżę. Tylko jednego nie rozumiem, oby-wa·
łelu: o jaki to chodzi skandan
- Jakto o .takH No. A RJFllV POWIEM.
2E NIE MAM CZYM Pł..ACIC? To dopfero
na.robicie krzyku i hałasu, bo, bo, boi
przełożył h. J,

PO'frlOC AM ERY KAŃSKA

'BUŁA W A MAR8HALL'KOW8KAl

Str.

MARCELI NOWOTKO

MARIAN BUCZEK .
po ]K!zegi M.arł.a,na. ł tysiące takich Jak on.

l

Ono dawało
wsrz:elldch . przeszkód.
i Marla.n obawia sdę tylko jedneg-0: a nuż nie
I :.:dążl'., a nu~ zabra.~e go ": t_ym wielk_im
s ;arciu z hlt.IeroW5:k:lm najeźdźcą, w wa.ce
o wolność ludu i niepodległość ojcey7llly.
Ta..lt o Marianie Bumiku pisze jego towa
rzysz walki, przedwcześnie zmarły, Alfred
J...ampe. I dalej:
Relacja
Wa.rszaiwy.
Był już niedaleko
i'
.
świadków l>rzm? krótko.
Stało się to poo Ożarowem. Jakiś niemlwki
rodzl;ał p<rcwJ os•trzeUwa.ć scwsę, ina której
ki i fllł"gony,
s tłoczyli się Judzde i' konie, b01>cz1
cy-wile j "trnjE,kowi. Gdy padły pierwme strz~
. ły, Ma}a.n chwycił czyjś karabin z zl'emi,
1~orwał za rnbą Lnnych i T21Ucił się wraz z . gru
, rą śmiałków na. Niemców. Padł, trafll(>ny
1
l mlą wroga.
j Tak po prastu, Po ż01ni'erslru zginął SYlll kok- ':i.rza lubel~kiego - Marian Bu<eZeik, który
. po uk~fo:zeniu zaledwie 3 oddziałów szkoły
! p-0-wszechmcj musia.ł s~ę jąć pracy zarobkowej, Tak zgiinął wierny syn proletariatu .rx>l
!'edY 1 Wl"'LeŚnia. zeskoczył z muru wię- sk'.togo Mwzli-an B_uczek, ~ti>ry .~ko wybitny
KcmumstyczneJ Part11 Polsk.i rcz71ienneg-0 w Ra.wiC'llll i po raz pierwszy dz: ałacz
od wl'.elu lat poozuł tchnienie wolności _ wijał i:-kt~v.>ną działalnDś_ć na terenie Sląska,
w ca:le ni.e u chwycił Z:ę kurczowo odzyska.n~- , Zagł~hla a W:ct,rs~wy, ktory .10 ~at - czwa.rt~
go życia. N i'e Uci('Jtał od niebezpieczeństwa. częś ć s·'Y~o ~yc.l'a - Prze.si~~ w sanac:vJ
Sm!.ały i ~ro-i..'ly, s.I Iupfony i p cfon energ:i nych Wl.ęzienia~h: w Lu~Linte, Sieradzu, B1a.
śpieszył na wschód, da serca kraju, gdzie i~toku, Łc>mzy .i łta;''.>Bmn. Buczei,c rozuczekafo nań (ę:'ięboko w to wierzył) jego mfoj miał: i 1 j~-0, ł ~~ą~e Jego towar.iY5'Z! broni
zamykał d.o Wl0ę'Elen fas.zyzm sanac~y, bo
sce na polu biłwy.
Nre należal do tych, k '. óyzy sądzą, że i bez !. ()!Jl, i tY!;lące Jego ~~a.rzyszy br0>ni wal~
nlch sta.nie się to 00 się ma st.:W. Z;;w::1Ze kro Il o sprawę l~du _polsK1ego, o sprawę polsk4:J
czył z takimi, którzy wiedzą, że bez ich wy- klasy robo<tntczeJ, o sprawę. Polski Socjallsiłku nie dokona się co się d<>k<i>nać , powinno. stycznej. Dla tej sprawy zginął.
u:to go widział w owe dnli, gdy pros ty ja.le DZIS, GDY WSPOMINAMY ZMARŁYCH,
świeca, mil!!llilerc<wał setki kilccrnetrów pewny PAMIĘC MARIANA BUCZKA, KTOREGO
W ZA WIERUSZE
ZAGINĘŁA
celu i drogi - ten rll'Zumiał m!>c wewn~ti-z- MOGIŁA
nego na.lcazu, który nie pinwa.lał mu podda- WOJENNEJ, CZCZĄ W IZBACH ROBOTNI
Do- CZYCH I W CHATACH CHLOPSKICH,
wać się 2llllęo'Ltmiu li ulegać n :is•!mjo-m.
KTORZY KONTYsłać w ręce broń, stanąć w jedlnym szer~g11 CZCZĄ CI wszyscY,
WALCZĄ
~ swoimi', · twarzą w iwayz ze zmien!lwitlw- NUUJĄ DZIEŁO MARIAN'A nyoi najeźdźcą --. to pra.gnieni'e wypełniaJo O POLSKĘ SOCJALISTYCZNĄ.
przyśpiesrza.ło Gbieg
~l1<v do pnezwyciężewia
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miast wraca do aktywnej pracy partyj11eJ, by
w r. 1922 mów „osiąść" w więzieniu na 4
z górą Iata.
A więzienie - to dla nief uniwersytet, to
nauka, to studiowanie Ma-rlU!Ca i Engelsa,
rto jednocześnie nauczanie 4nnych - towarzyszy partyjnych il więziennych.
W roku 1920 znów pracuje w Partll, specja.li>zuJe się w zagadnieniach wlejs kich, orgaruxuje ruch rewolucyjny wśród kobiet.
Po raz trzeci zostaje areszitowana w r.
1935 i: po raz czwarty w roku następnym.
Przez rok siedzi w ca.łkowitej ~7.0lacji bez
bez prawa otl"zymyWania
książek i gazet,
pacq;ek żywnościowych i bez prawa spaceru.
Rok 1939, Wojna, kaphulacfa Warszawy.
„Jasia" odzyskuje wolność. Udaje się do
Białegostoku, a po napadzie Niemiec ba
ZSRR wYJeżdża z córką i matką w głąb
ZSRR. Ale w r. 1942 znów rozstaje się z mat
ką i z dzieckiem i.uż na za.wsze. Ja.kc jedna
z pierwszych kobiet-spadochroniarek staje
na umęcz0ne1 7!iemi polskiej, by p0djąć wal
kę o jej wyzwolende.
Powsla.je Polsika Paa-tda Robotni02a jest współpracowni
l\la.łgorzata Fornalska
kiem redakcji ni1elegalnej „Trybwny Wolności", o..ganizatorką drukarni f tzw. „pa..<Sz
poa-tówki" par'.yjnej, łącznliczką między cddziaJJami zibro~nymi i ki'erownimk:ą l)pield
nad wit;źniami.
14 listopada wraz z Pawłem Fłnderem do
staje się w ręce Gestapo na 8 miesięcy nie
ludzki'ch tor · ur w więzien1u.
„J:1.Sla" wie, ze front jest blisko, że klęs
ka Niemców jest pewna, ze nastąpi pełne
wyzwolenie na.ro1lu. Wie też, że nie zobaczy
Polsk!i Ludowej, a.Ie umiera z przekona.niem,
ze taka I>olska, Polska rob(}tni'czo-chłopska
llOwstani.e i żyć będzie dla Sre'ł:ęścia wszystkich ludzi pracy. 26 lipca 1944 wyprowadzo
no ją PO ra.z ostatni z celi na rozstrzelande.

Cór-ka mo?orolnega cb:.opa, która wyrosła
na jedną z najwybH.niejszych pcstacf w ool
skim ruchu rewolucyjnym. Bohaterski był
każdy dzień jej życia i bohated'Ską była jej
śmierć.
W d:ziooiństwie ma.lazła 9'1-ę w Rosji, gd~e
porwała ją w i elka fala rew3Jucyjna. W roku

1918 jest cz!onkl'em SDKP i L i sanitariusz
W 1921 wraca. do
ką w Armii Czenvonej.
kraju, by na g1ru11c' e ojczystym '1.vykorzy'>tyWać d-Oświadczenie Listopada. ,Pracuje na
wydawnictwa
kolportuje
J,ubelszczyżnie:
p<ll'tyjne, otworzy wieisk!ie orga~zacje pa.rtyj.ne •il juz wkrótce jest aresz!owana wraz
z matką i grupą form•li i chJ<1pów. Jest cho
ra na p:uca ! udaje się wyciągnąć ją z wię
zienia. za kaucją. Fornal.ska „Jasia.", natych

Pamięci

Janka Krasickiego

Hanki Sawickiej
HANKA SA\VICH:A wyrosła z rodziny
roootn i'czej. Ojciec jej był uczes tnikiem rewclucji 1905 r oku. W okresie wczesnej m?o
dości wl'ąże sii: z l'CWOlucyjnymi orga nizacja
mi mł odzieżowymi; przeżywa. strajk 1923
roku i na.ici~szy okres sanacyj n ego uci~ ku .
J esit dośw iaC:.czoila i świadoma roli klasy ro
bol.n<cizc j_
1939 rek. Bie: ze ml z~ ał w pracy rew olucyj
et różn ych g. u p i k-O ł ck par i.yj nych, a w
chw ili p0<ws!:i,nia PBiski ej pu'.i'i RobGt uiczej
Zaś po pows•tauiu
ws'.ęp uj e w jej szeregi.
z w·:-,zku Wa lli;;i !Ułcdych zo;;t;i.je jeso prze-

kontynuatorem pracy prowadzonej przez
Hankę. Pochodzi także z klasy robotniczej
i tak samo jak Hanka zwi'ąz.any jesit z walką o sprawiedliwość społeczną i Polskę Socjalistyczną. Cieszy się Wielkim autorytetem
jest teoretykiem i faktyczwśród kolegów,
nym duchowym przcwcclnikl'cm ZWM. Gorąco pragnie, aby każdy ZWMowlec był
świ adomym celu swej walki, aby ))Qgłębiał
bojownlSW-O'ją wiedzę i był rzeczywistym
!dem socjalizmu. Ni'e stety, kres jego ;Jracy
kładzie kula gest apowska, dosięgająca go we
wrześniu 1943 roku.
Oboje byM bohaterami polskiego prolm_
•
•
+
wcd nicz!',c"i. .
· b
"' 1• tl ane ie
· ·
i poIski" eJ· m ło d ziezy.
p~a.cę Ha'1.ki n a . ym st an ow1sku k przery I r;~tu
"'we
...,
· • •
dd ·.
·
rz k
wa sm• erc w m arcu 1943 _t oku z rą ges . a- umysły pnt·a"ł
z1a
o
GnywuJąco
e
p
Y
"
•
v
- · . • · · k_.. ·
1yr o"1'. cow ,_ sm crc, „or!ł e~ ·eroc a 1 pogrąza wać na szerokie masy młodych ludzi, palających chęcią walki
w załab1 e _ca~ą _e-rg;u11z~cJę ~M~V?'W~.
•
J <"dna k s m1erc H l.nk1 Sawtck. eJ n e zalaI dziś, w dniu święta umarłych cała mlomata. działalności ZWMu. M!m o tego ciosn
organizacja żyje da lej i rozwi'ja. się pod dzież zjednoczona w szer egach ZMP pam1'ę
JANii:A KRASI CKIEGO. ta i czci tych przywódców duchowych caprzewodn~dwem
.Ro JANEI{ l{RASiCIU jest świe!.n.ym lej postepowei mlodzieży polskiej.
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Jaiko ,,Maksa",
starzy re
cU()IJlkowie SDKP i L, której
wolucjoniśm członkiem staje się .tuż w młodości, przez
5 lat praeuje ja.ko ślusarz w cukrowni
w Ciechanowie W tymże Ciechanowie walczy p-0dcza.s pi~rwszej wojny światowej z oku
pacją niemiecką 0 wyzwolenie Pols ki. A gdy
wQ!na. cd okupanta. zewnę il'Z11.ego Pals ka
m ' ędzywojenna. staje się polską obszarnilków
i kapitalistów - wal&zy dalej, walczy w sze
regach Komui:f..stycznej Partii Powki, lmntynua·. orki dzieła SDKP i L. Je!'lt dzi.'aŁaczem
p.ar!.yj'llym, zwJą.zkowYm, spółdziielczym, t>,.vo
rzy rady robotnimo-cMc.pskie, orgainizuje
str2.j!ci robotników rolnych.
Zostaje m.ocznie skazany na. śmi1 erć za to,
że wzywa m.a.<>y rob-Ohticze do <>poru przeciwko wrora.iwie pi1sudskiego na r;:ijów,
przeoiwlro na.padoWi na. kraj zwYcięskiej Re
wolu cji Listopadowej, która przyniosila. Pl}lg jako „Maria.na",
Zlllano
jako ,,starego".
0

I'O'LW.iinął się. Wresrroie nadszedł dzlteń, gb

stopy d~knęły ziemi ojczys4-ej: Ta.~ch
chwiil w życiu nie przezyWa. ~ Wllele.
W:cruszenie 7.aćmiło nam ocey. Na tę wielką
drogę uścisnęliśmy sobie dłonde, ucałe>waliś·
my oszTOnione wąsy „l\fa.riana". W pewnej
chwili spostrzegliśmy z przeraieniem, ~e „Ma
rian" z trudem maszeruje. ez:Ym dalej, tym
większy trud sp:rawilało mu stąpa.nie. „Ma·
rian" chcia1 się od nas od dalić, aby n.le ha.mować nas~o ma.rsrLu. Nlie l!J07JW<>IJiliśmy.
Po . wielu godzinach doszliśmy do pierwsz~go
etapu naszej podróży. Okazało si'ę, że „Ma·
ri.a.n" zrobdł wiele kilometrów ze złama.ną
nogą. Pochyleni nad zasiniałą i opuchniętą
nogą pytaliśmy o jedno: skąd u cz!O'Ulieka
tyle wyirzY'1'1lalłooci, sikąd tyle har~u i1 boba•
terstwa. Ta noga, włożona w gips, unieru•
chomiil.ła „Ma™illa." na wiele tygod·nli. Lecz
tygodnie te były czasem nie wypoc.zynku,
ale wytężooej pracy. Spatk,2l.n1a z najwYbit
niejszym] dz:iałaC'Lanli politycznymi i spo~ ni epodległość.
i z iym wyrokiem śmierci pracuje 1lalej w łecznymi, o.mawianie metod i form dzdafonia,
pairt.i[ il odmawia. wyjazdu do Gdańska, do- proca nad platformą ideową, nad me~a.ml
dla ochrony jego życlia. - chce go zbrojnej wa.lki z okupantem.
ką.cl w sty()'l)ll.iiu 1942 rnku powstaje Polska
skierować Komitet Centralny.
Przez pewien eiziaB pracuje j,a.'.lro ślusarz Partia Robotnicza.. „Na czele Komił-et,u Cen
iTalnego staje tow. „Maria.Ii" - „Stary" w fabryce maszyn w Niwce na SląSlku pisze w swoich wspoonnieni.ach tow. Rud.
pod naz~s1~em Nowako~ski.
Rok w'lęzlenlLa - a po _em Wydział Wll~j-1 kiewiczowa.
I był nim do dnia swojej śmierci, do
s1?. part.li: Lwów, ~łębie Dąbrowstk:ie,
Łódz, WaJ"ffZ3.wa. Podm~.-.1ska. -: j~ ins ruk dnia, gdy tego najofiarniejmego bojownika.
torem KC KPP. W r. 1929 znow łes~ a.;esz- klasy robotniczej dosięgla. skrytobój~ kula
olski 0 faszysty
towa.ny i tym ril!U'm - 4 lata więz11en1a, a
•
~.
~ Pawiak l Centralnia.k w Wa'l'szwie, P
Pa.mięc Jego czci cała klasa roboinlcza
•
więzienia
ptoc:k, KOTonowo. Po opuszczeniu
- pracuje znów w Łodzi, w Dąbrowie, by i wszyscy ludzie pracy w Polsce.
SEKRETARZA
PIERWSZEGO
PAMIĘC
w 1935 roku zostać skazany na 12 lat w<ięPOLSKIEJ PARTII ROBOTNICZEJ NAJ·
.
zienia
Mu;y więziłenda otworzyły si'ę przed upły- GORĘTSZĄ CZCIĄ OTACZAMY PRZEDE
wem 12 lat: w r. -1939. Przez król.ki okres WSZYSTKIM MY, PPROWCY, DLA KTOpracuje na terenie BfołOrusi, ale pragnie RYCH POSTAC MARCELEGO NOWOTKI
WZOREM
ZAWSZE
powrotu do P<>lskl by tam organizować wa.I POZOSTAJE NA
WZOREM
REWOLUCYJNEGO,
kę z okupantem. Z grupą towa'l'zyszy udaje HARTU
BEZGRANICZNEGO ODDANIA SPRAWIE
się samolotem do Polskil.
spadochron SOCJALIZMU.
„Wyskoczyliśmy z samofotu,
Pamięta.ją g0

PAWEŁ
sekretarzem
Gdy zginął Marceli Nowotko,
Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej, zostaje wybrany Paweł Finder. Jakże inne były jego drogi, od drogi Nowotki, Buczka,
ale jakże szybko ich drogi spotkały się.
Był inteligentem, więcej: był uczonym, ale
z tych inteligentów i uczonych, którzy życie
swoje na za.wsze związali z walką klasy robotniczej o najpiękniejsze ideały ludzkości: o znie
sienie ucisku człowieka. nad człowiekiem, o
ustrój socjalistyczny.
W Bielsku ukończył gimnazjum, w Miluzie
(Francja) - Instytut Chemiczny, w Paryżu,
w laboratorium prof. Fryderyka .Jolliota. i pod
jego kierownictwem, robi pracę doktorską,. Ale
już jako 18-letni chłopk zwiazał się z ruchem
robotniczym. W Wiedniu, Miluzie i Paryżu
brał czynny udział w ruchu komunistycznym,
pracował na terenie organizacji robotniczych i
w redakcjach pism partyjnych, W marcu 1928
został aresztowany przez policję francuską i na kilka. dni przed promocją. doktorską - jako
kraju.
„uciążliwy cudzoziemiec'' wysiedlony z
odbył sh1żbę w podchorą
Wrócił do Polski,
i staje do pracy partyjnej w szereżówce gach KPP . .Jest kolejno sekretarzem organizacji warszawskiej, łódzkiej, śląskiej. Organizuje
strajki ekonomiczne i polityczne na śląsku i
w Warszawie, kieruje z ramienia partii kampa
Zagłębiu Dąbrow
nią wyborc2'ą do Sejmu w
skim. .Jeat dwukrotnie aresztowany i w roku
1934 <.."1'Z,y_.;uje wyrok 12 lat więzienia.
Rr.zere z Buc.zhrem, l)iowotką, Lampem i <tl
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FINDER
opllszcza
lnym1
lata. pracuje w

:r1•try W"ęz.ienne w r. 1939

9
jako inżynier, a po
z Nowotką i innapaści Niemców na ZSRR nymi towarzyszami udaje sit do Warszawy,
gdzie organizuje sztab polityczny walld o niePolską
podległość i sprawiedliwość społeczną Wykorzyatuje swoje dłu·
Robotniczą.
Partię
goletnie doświadczenie w walce politycznej, by
zmobilizować jak najszersze masy dla walki z
ok upantem . .Jako sekretarz PPR, po tragicznej
śmierci Marcelego Nowotki, pracuje nad ściślej
szym zw?.rciem organizacyjnym demokratyczne
go podziemia polskiego. Bierze udział w opra,.
cov;-ywaniu programu Partii - publikacji „O
co walczymy''.
A 14 listopada 1943 roku zostaje a.resztowa,.
ny w Warszawie, w lokalu w którym miało si~
odbyć posiedzenie KC PPR przy ul. Grottgera.
Nr 12.
Teraz - Pawiak, Pr::.:ez 6 miesięcy gestapow
cy biciem i najwymyślniejszymi torturami usiAle tow. Paweł
łowali zmusić go do zdrady.
pozostaje wierny Partii do końca swoich a.ni.
Nie zdradził. 'Umiał żyć życiem rewolucjonisty
i potrafił uzńrzeć śmiercią. rewolucjonisty.
Był lipiec 1944 r. W Chehnie, w Lublinie
Polska Ludowa..
b yła już Polska niepodległa.
więzienia.
Wolność podchodziła już pod mury
Wtedy właśnie Niemcy przeprowadzili likwida
cję Pawiaka. 26 LIPCA ZOSTAŁ ROZSTRZELONY TOW. PAWEŁ FINDER,
Białymstoku

rocznicę śmierci

Władysławy Bytomskiej
Podobno czas gol wszystko, zaciera w pamięci ludzkiej najtragiczniejsze przeżycia.
Ale „stara gwardia" dawnej firmy „Hirszberg Birnbaum" nie może zapomnieć t.ego ko
szma.rnego dnia 3 listopada 1938 r., dnia, w
którym nie przyszła. do pracy delegatka,
WŁADYSŁAWA BYTOMSKA, a wszystkie
gazety rozkrzyczały się tłustym drukiem:
„ŻYWA POCHODNIA NA ULICACH ŁODZI..•"
- Ona robiła na tym drugim flajerze od
okna - 'Jpowiada, płacząc tow. Rad zyńskaja i dziś jeszcze, gdy wchodzę na salę, to patrzę w tamtą stronę, jeszcze dziś nie mogę
uwierzyć, ze Włada nie żyje... A jej naprawdę nie ma... Zamordowali nam naszą dele. gatkę, nasze słoneczko...
- Mieliśmy wtedy stra,ikować przeciw redukcji dwóch prządek - uczennic - snuje
swe wspomnienia „stara gwardia". - Ostatnicgo dnia żegnała się z nami jakoś inaczej
niz zawsze: „mnie m·ogą zamknąć - uprzedza!a - a.le wy nie dajcie się nastraszyć!
- zróbcie tak jakeśmy ustalili - pamh~tajcie!" To były jej ostatnie słowa, a nazajutrz
to juz płakaliśmy po Niej przy zastawionych
maszyna.eh.
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lat •emu, '1 :dałtl
Działo się to ~szystko
się wtedy, Jdy ~obotnik ?olski Jedynie stra.ikiem, ~ierzadko lrnsztcm krwawych ofiar:
bronił przed zachłannością fabrykancką swego nędznego kęsa chleba, swego J)rawa do

pracy do życia. I wtedy jednak potworne
morderstwo, dokonane przez granatową policję na delegatce robotniczej, wywołało obnq
rzenie nawet u ludzi stojących bardzo da.le·
ko od klasy robotniczPj. Oburzenie i zdumienie. Wsza.k:;';e wtedy, na rok przed wrześniem
1939 roku, nikt nie znal jeszcze krwawych
metod gestapo. To był pierwszy ich zwiastun, pierwszy sygnał alarmowy, wskazują
cy, do czego zdąża faszyzm wszelkiego rodzaju i wszelk!ch barw m:i,rcdi<tv;J.-cll. l'o n!e
był przypadek, ze ta gestapowska rozprawa
obrała sobie za cel Władysławę BytQmską,.
To był przecież 38 rok, to były najgorętsze
dni · hecy szowinistycznej, to były dni, gdy
wszystkie legalne partie i wszystkie legalnie,
wychodzące w Polsce gazety zachłystywały
się z radości z powodu dokonanego przez
spółkę hitlerowsko - sanacyjną rozbioru Czechosłowacji. 'V tych dniach cza.du szowiuistycznego prządka - komunistka. delegatka
firmy „Hirszbcrg-Birnbaum" odważyła się
wystąpić na zebraniu fabrycznym przeciwkłJ
agresorom, za międzynarodową solidarnością
klasy robotniczej, w obronie zagrożonego pokoju.
Odwagę swą przypłaciła życiem. Ale dziś,
po .lO~iu latach nietylko załoga dawnej firmy „Hirszberg-Birnba.um", obecnie już
PZPB Nr 21, lecz proletariat całej Łodzi
wspomina. osta tnie jej słowa: .,pamiętajcie ' '.
I dziś, tak jak wtedy jej współtowarzysze
pracy i walid. ~.,,.; zyscy razem odpowiadamy
Jej cieniom: NIE ZAPO.!UNl.!'UYl
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Towarzysz Leon Pakin, nakładacz z drukami J D~eń był wio_senno - ~ocbmum:· Od po-1
mosący na- ·
łudma tchnął ozywczy wiatr Gutsztadta, zabrał głos.
Wielotysięczny tłum słuchaL Towarzysz dzieję wiosny. Nadeszły pierwsze dni ciepła.
}
poda1 Pakin mówił o walce jaką toczy świat pracy Ludzie -wylegli na ulice. „Na wiec!" ! z kapitalizmem, o walce, która się musi za- wano sobie z ust do ust basfo. Na Bagateli
kończyć zwycii:stwem ludzi pracy. Fabryki, tłum rósł w oczach. Wyszły kobiety z dzieć1wzniesione krwawym trudem robotnika - mi. Głowa przy głowie stanęli włókniarze
wrócą kiedyś do niego. W pałacach Kindle- Pabianic.
Mowy zabrzmiały gromie. Lud jest f.lość
rów i Enderów, gdzie na jedwabnych poduszkaeh wylegują się rasowe pudle i koty - bę- silny, by nie pozwolić słngusom panów En·
1
dą się bawiły dzieci robotników. W ogro-1 derów na bicie i maltretowanie. Gdy mówił
dach, gdzie mieszkają sowy - rozbrzmi we- Morawski, Dajcz, czy Osiński - zrywały się
soły śmiech robotniczej działwy. z tłumu jak burza oklaski i okrzyld. Przejdziemy jepodnoszą się pięści zaciśnięte kułakiem: Po- szcze raz naszymi ulicami! Nikt nam tego
seł Szczerkowski widzi p.o przez tłum ukryte nie może zabronić. Uczynimy przed oknami
w bramie twarze policjantów. Nawołuje do pałaców defiladę, która pokaże niemieckim
rozejścia się. Nikt go nie słucha. Padają fabrykantom, kto u nas panem!
I okrzyki: „Pod pałace, pod pałace. Wyrzucić Szczerkowski znów wstepuje na trybunę i)
l darmozjadów z puchowych łóżek". Tłu~ ru- wzywa do rozejścia się, do domów, ale nikt
go nie słucha. N owy pochód formuje się i .
sza naprzód."
Na czele, w pierwszej czwórce - Idzie to- rusza ulicami miasta.
•
warzysz Pakin. Nie widzi pned sobą ulicy,
*
nie widzi niebezpieczeństwa, ukrytego za roTow. Sonnenberianka
Pochód idzie ulicą Limanowskiego, Mo·
Tow. Żuchowski
głem. Jest jak w transie - marzy mu się, że
łoty . deszcz ~ędnąc~c~ liści pad3: z wy-1 może to jnż nadeszła godzina sprawledliwo- niuszkl. W pierwszych szeregach najstarsi jak straszliwy wyraz pro~sm, jak krzyk m~
robotnicy I najmłodsi zapaleńcy wielkiej
sta
bkw- -d
k h kl - ści społecznej, że nadszedł dzień zapłaty_
sro nagro ow
so ie • o.now.
.....si'"'e IudzL Spiew czonego lud1L
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ta
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Nagle, na rogu Złotej wyskakuje z bramy
•
• naręcza zie
J
- . z
ura onych u•
pod
ę
P
a
zabra
a
c
P
portierni
z
Krótkiej,
rogu
przy
Nagłe,
Toz
„Chłopcy
polkjL
granatowej
wąż
ostry
odswiętny:
wyraz
p~zybieraJą
Groby
prosektorium
w
ukryto
Zabitych
ciał.
Iami
-1
bagnetów
żądło
Preissa wysuwa się ostre
bin mi
k
k h
"
Jest e1sza - z daleka tylko dobiega brzęw prosto w tłum. Krótki rozkaz: ,,Bi·c"'· Ble'!" . miejskiego szp1tala. W obawie dalszych Śtarć
maszowa w pancerzy ac • z ara a
.
.
.
ta
n
·
s
tó
b
t
Bł
k
tysiące pagdzie
miasta,
pracowitego
czeme
z R ozpoczyna s i ę walka. ~Kolby idą w ruch. z wo j ewo da Józewski k azał poeh owac• i c h no-pecJa
s a 1G agne k w.
yszczy
.
. . .
ks
taj
is
k
Ł du.i
buduje przyszłośc• rę
robotnikow
b1amck1ch
0
0
0 z w ziemi podnoszą się kamienie. Jak grad lecą ce„ pod osłoną policji. Do Pabianic ściągnięom arz rzywa - s e
kraju.
1t
tki
zto
li ji
"łk'
oko z Pakinem. Ci dwaj znają się doskonale.
nad głowami. Policja cofa się w popłochu.\ o nowe pos1 1 po 4l • Ares wa.no se
krzyczY
_
go"!
brać
Żywcem
go!
„Brać
_
strzaodłamk~
z
groby.
To tutaj:„ Czt~ry
Brak tu już był naderwany w sobotę, każdy osób.
k.
G
skanego piaskowca patrzy na nas usmlech- k• .
wiedział co czeka demonstrą,ntów. .Jak ptaki W niedzielę, ksiądz Petrzyk potępll ostro •
hwyta p
h tł tó
nięta twarz młodego robotnika: STEFAN żU-, 0:~~:
grana 0 wyc a e gł.w Pca.kin h a- furkoczą brukowce, kocie łby i cegły. Poli-; ambony krwawy wyczyn policji. W kościele
CHOWSKI URODZONY 6 MARCA 1895 RO- kin s
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te nab ozen·
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·
wyclini
ręce, za g1owę, za no
ak za b'
paraf"1aInym odbYło się uroceys
" CJa co a s ę."
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b •
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i
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e •
„g
ara 1a, wyrywa ron z rę
a
e Y
są
e w pa1acu Endera czuwa starosta Wa- s wo za pomor owanyc •
LEJ: zyGMUNT BERLAI{, JOZEF SOKO- Otiząsa się. Biją go_ on bije także! Jesi
głow" las w ofoczeni'l lrnrnisarzy Girlńsk:ego i 1 znów gromił zbrodniarzy! Po nabozeństwie
kl
. .
i . .
I.OWSKI, STEFAN SITKIEWICZ - „POLEK i d p t -""
i • t
d k
k
... G
pnec ez s11ny' goruJe zwy e o ca1ą
są z e r..„ ...
GLWI WLCCZASIE STRAJKU WŁOKNIARzy, nad tłumem, gdy kroczy w pierwszym szere- ·· rzywa a. Drugi ro:o:kaz - z Narutowicza wezwano go o om sana u.
skacze prosto w tłuin kolumna policji z na- zniknął potem z Pabianic bez śladu.
gu demonstracjL
E O CHLEB I WOLNOSC".
A
W
Takich biskupi nie lubią.
aJ jeżonymi bagnetamL Potem gdy tłum faluje
O kilkadziesiąt kroków dalej, na ewangef
Walas
starosta
i
rozkaz
trzeci
walczy
i
'ł
tn'
wnynb.
Bagnety
nagrobek,
lickim · cmentarzu jeszcze jeden
OSTATNI HOŁD
•
;,ię w tłum ro o i·
inęło dziesięć dnL Robotnicy Pabianic,
ków. Nad głowami sr:ouca „dTo tancahł" szlskkołę polibcyjną z Tomziawzniesiony z robotniczych groszy, z ubogich
.
.
a wy
ępe c op
c wa.
•
składek - HERMAN PUSZ - PIĄTA OFIAŁodzi, Zgierza, Aleksandrowa, Ozorkowai
k zi rze _h łrane
.J>OCzyD&ją fruwac z mi k. 1 ł d . i któ
.
.
.
ryc u as aw ono dla
esz ow z o zie ,
RA...
Brzezm, hutnicy Piotrkowa, metalowcy Rak
d
j In j"
.b
furkołem brukowce.
81
- przybyli do
czworaków
z
chłopi
domska,
Sławoja
azami
roz
po
e
~pec.a
Y
uz
"
cios
dostaje
Pakin
*
._~Jądzis14~. na tyły pochodu, gdzie szły Pabianic z tysiącami wieńców. kwiatów, ze
lbrzui
kolb:t, straszny ciosW pląt.„~. szóstego marca, 1933 roku, staec1.
to e.„ 1
nęły pabianickie fabryki. Robotnicy zażądali
sztandaramL
w ciemię. Pada na
łłu~ :~Ina sl~na boki. Pluje w śle- Policja ezuwala po drogach, po szosach,
bruk. W jednej chwi20-procentowej podwyżki głodowych zarobn pokrywa go grana-· P napas n ow ka eniami 1 cegłą. Pod wpuszczano do tramwajów, rozbijano po-o
ków. Cztery tysiące włókniarzy Kruschendetowa ciżba. Gnlotą,1~ranatowymi bluzami zatrząsł się strach. Po- chody. Ludzie szli lasami, przekradali się
ra, dwa tysiące włókniarzy Kindlera - ci od
wdeptują w ziemię, beja zaczęła cofać się przed gniewem ludu. przez parkany i płoty. Ulica Kilińskiego zaTruskolaskiego, od Siennickiego, od WajnWówczas ostatni rozkaz - Strzelać, strzew
j
k
~~
sztajna, z małych, drobnych bud - ruszyli
mrowiła się pochodami.
l • ni • ł
wi ą._ za uwa Ił
.
.
.
e za ować naboi!
ac,
Nad mogiłarm pięciu pomordowanych,
il!
wszyscy na miasto. Siedem tysięcy pabianic~
•
kajdany. Kilka sena.d mogllami pięciu robotników pochyliły
•
.
kund l Pakin leży w
kich robotników wYdało walkę pabianickim
Kule biją w tłum, trzaskają po ścianach się sztandary, a groby okryte zostały stosa•
policyjnym aucie, pobaronom. Przed pałacami fabrykantów po-1
·
siniaczony I zbity do kamienic. Tuż przy krawężniku ulicy pada mi żywego kwiecia.
częły się gromadzić tłumy. "Pcdwyiki, żąda· '
utraty przytomności. pierwsza ofiara - Sitkiewicz. Po nim waU
my podwyżki! Nie chcemy konać z głodu" WSPOMNIENIA, ·KTORE ŻYJĄ
Na Kilińskiego wal- się na bruk ślusarz Berlak. Na samym środTow. Leon Pakin
rozlegały się do późnej nocy okrzyki po cirzechodzień, zdążający na pabianicki
ku ulicy pada raniony kilkoma kulami towaka jeszcze trw~ Są pierwsi ranni.chych zazwyczaj ulicach.
cmentarz staje przy domu na rogu Mo-rzysz Stefan ŻuchowskL Robotnicy biorą go 1
"=
I:
Telefony poszły w ruch. Nad ranem przyna ręce. Brocząc obficie krwią kieruje obro- niuszki i Krótkiej. Krótka nazywa się dzijechał w .zakurzonym aucie starosta powianą. Niosą go z powrotem ulicami. Tymcza- 1 siaj ulicą Bohaterów. Na domu rogowym,
WTOREK, CZERWONY OD KRWI
towy z Łasku, pan Walas. U Kindlera odbyła
pada nowa ofiara - Sokołowski, po nim na opadającym tynku widać jeszcze ślady
sem
navł
przeszła
marca
piętnastego
iedziela,
łl
się konferencja, na którą przybył pan komi•
pięciu grozy. Do Pabianic ściągnięto Herman Pusz. Dziesiątki rannych słaniają l morderczych kul granatowej policji.
sarz Giziński w otoczeniu przodowników Trzeba tu wmurować tablicę - a ś1aib'
~pecjalistów: Olejnika, Sałagackiego, Pastu- nowe posiłki policyjne. Starosta Walas czu- się po trotuarach, po jezdnL Żuchowski roz·
opieką. by dzieci i wnuki nasze mo-otoczyć
domach,
po
ukryć
wszystkich,
brać
kazuje
przerbez
jęczały
Telefony
przerwy.
bez
wał
noc.
całą
jęczał
Telefon
Łukasika.
i
siaka
gły się z nich uczyć historii wałki o to, co
Wezwano oddziały policyjne z Łodzi. We- WY, po ulicach bez przerwy snuli się robot· nie dać policji!
N;' Zamkowej towarzysz Stefan Żuchowski ' dziś stało się rzeczywiStością.
zwano „szkolę policyjną" z Tomaszowa. Pa· nicy, obserwowani bacznie przez szpiclów.
Marzenia robotników pabianickich, ma-Aź nadszedł ów wtorek, który po dzień skonał im na rękach.~ Ułożono go na jezdni,
nu wojewodzie Józewskiemu meldowano porzenia towarzysza Pakina, Zuchowskiego
słusznie, że KOMUNA PABIANICKA PODspełniły się. Nie ma już w Pabianicach nieNIOSŁA GŁOWĘ, że mimo nocy na ulicach
( mieckieh baronów przemysłu, w pałac_?-Cb
krążą robotnicy."
_
I bawią się robotnicze dzieci.
*
Siedemna~tu otrzymało wówczas wyroki
Dzień po dniu odbywały się zgromadzenia,
przed Sądem
od pięciu do ośmiu lat masówki i wiece. Oficjalny „komitet strajkoOkręgowym w Łodzi. Towarzysz Pakin, po
wy" niewiele mógł robić. Zawiązano więc
prezydenckiej amnestii ruszył do Hiszpanii,
drugi komitet, n ielegalny, podziemny, na któ-.
by walczyć pod rozkazami Waltera - Swier•
rego czele stanęli wypróbowani bojownicy
czewskiego w brygadzie Dąbrowszczaków.
sprawY prole tar iatu: Morawski, Ga.bryjań
Pocisk artyleryjski obszarpał mu nogi. Niemczyk, Rozwens, Pakin, Dajcz, Żuber,· Sonnen·
cy go rozstrzelali w Paryżu w roku 1943.
Poc:.tęto zbierać składki na gło„
berźanka.
Antoni Sowara, jeden z najczynniejszych
dujące rodziny. Ludzie ruszyli na wie.i, do
członków nielegalnego komitetu strajkowego
szczególnie
ochotnie,
dawali
którzy
chłopów,
zamordowany został przez Niemców jako koci z pańskich czworaków, którzy sami znal.i
munista. Sonnenberżanka zginęła w Biaco to strajk, którzy na własnym grzhfocł~
w roku 1944.
łymstoku czuli pai1skie pałid. Dawali, co kto mógł. Da-,
Nie stało też starego felczera pabianickiej
wali sldepikarze, l handlarze, piekarze - po
Szymona
przyjaciela biedaków . go cichu, pokryjomu ~rzed ol<.iem bacznych szpi1 IOepkarczyka, który leczył ukradkiem czterI
clów pana komisarza Gizińskiego.
dziestu rannych wówczas towarzyszy, prze1
kradając się nocą do piwnic i poddaszy.
PIERWSZE STARCIE
Reszta uczestników walki o chleb i wol•
.,
sobotę, czternastego marca 1933 roku,
ność ..;.._ pracuje dziś, buduje dziś- w pocie
odbył się na Nowym Rynku wielki wiec
Mogiły JlOle~lych w wąlce o chleb I wolność towarzyszy na pabianickim cmentarzu 1>okry- czoła Nową Polskę Sprawiedliwości S~ołecZlll
WystąpR także
strajkujących robotników.
- ---........
neJ. J>olskę Socialistycznl\J
łr. stoSY ż:vweiro .kwiecia
~okłór Ekąlei: __-.BBWR·':1- któt:L ehcialj
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Kronikai omaszowa Plan roczny do 15-go grudnia
H'gkona Falirq•a Sztucznego Jedwabiu

i da Państwu dodatkową produkcję na sumę 330 milionów zł
ł akcji, korupcj i, spekulacji i biurokracji
w rezolucji czytamy:
Mani~estacyjny przebieg miało odbyte
. Fab k.1 ii poprowadzi Polskę do ustroju socjalip , t
:
l.'\'I
wczoraJ w Fabrvce Sztucznego Jedw:ibiu
stycznego
w Tomaszowie, - zebranie załogi fabrycz- S y, prac~wdmcyb. aNns wl oweJT a ry
. ·
"ebł.wa 1u bi··r . w omaszotat - z.1ucznego
d
ł ·
i- t t 1
· s a_„
na wiadomośc· rozpoczę W odpov"odzi
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·
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.~re:m z·
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okla 1 '
w1 ano ~apewmem.:i. IRobotniczej i Polskiej Partii Socjalistycz- Zabrze-Wschód i PZPB Nr 3 w Łodzi ku
.sKow„, , Ja
uczczeniu Kongresu Zjednoczeniowego
.d
d „
. lk
.
.
przodownikow }1racy, robotmkow, maJstrów i dyrekcji, że nie ustaną w wysiłku, nz~J,d wyraza~y pw1et•• ł T~al osc, Rwb1 tz~c. W. zobowiązuJ· emy się do przedterminoweg~
.
,
.
~r n n asy. o o mcze]
by wykonać plan roczn na 15-go grudnia J~ 1?-oczoneJ
. InaJw1ąksze zwycięstwo polsk1e"'o proleta- 1 wykonania rocznego ogolnego planu proł'k'
dy
,
d k
·
br.
grudnia
15
dnia
1
do
fabryki
dukcyjnego
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.
cięien
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KOMU WINSZUJEMY
·
ł 'k'
d k „
· '· ; · ~ d 1
tyeh, przędzy jedwabniczej, dwusiarczku rta u.
W Z'ednoczonej Partii Klasy Robotni- 1 aac pona P an pro u CJl w o 1en cięł t h
3'),() T10 '
·
1 "td
Niedziela, dnia 31 paźd:iiernika 1948 r·
. tych, przędzy jedwabniczej i innych ar„
,
.
. ~ .
'"' mi ~ow z o yc . .'
· na ~urnę
węg a. l
Dziś: Lucylii.
Po Jednomyslnym uchwaleniu rezoluc]1, czeJ widzimy siłę, ktora zdolna będzie t v lm ł.ow na ogo'1 ną sumę 330 mi·1·J. .zł ot ych..
" d ob rob y t ·
. . podn'iesc
. . i. sk u t eczme)
b c1eJ
.
tki rob ot m-,-szy
s.to'ł pre:zyd'ia1ny oblega ł o se
Równocześnie, młodzież zatrudniona w
ostateczprzez
Polsce
w
pracujących
ków, chcących złożyć swój podpis pod re- mas
· WAŻNIEJSZE TELEFONY
ne rozgromienie pozostałych ośrodków re- fabryce, pod kierownictwem Związku :Mło
zolucją.
dzi-eży Polskiej, zobowiązuje się do dnia
Straż Pożarna - 51'
Kongre~u, celem uprzyjemnienia pracy i
Milicja Obywatelska - ~7
polepszenia warunków zdrowotnych, upoDworzec Kolejowy - ~
rządkować i zazielenić ·tereny fabryczne
poza godzinami pracy.
I'
Komitet PPR - ~6
Kałuża, Kaczmarek i Mąc'i.ński.
DRUGI DZIECIĘCY ZESPOŁ MU· I ob.
~omitet PPS;--, '166
Z tych dzieci, które wykażą największe Komitet Fabryczny PPR - Pietrzak
ZYCZNY W WILANOWIE.
Komitet Fabryczny PPS - Jaworski
uzdolnienie muzyczne, zostanie stworzo
Jak pisaliśmy, niedawno :powstał w
Rada Zakładowa - Sienkiewicz
dz:iecięca, drnga w Toma·
orkiestra
na
ADRES REDAKCJI R. S. W. „PraM''• Plac Tomaszowie staranie.ro ob. Fryca pierw
Zarząd Fabryczny ZMP - Szczepaniak
::;zowie.
3, tel 2~0, godziny przyjęć szy dziecięcy zespół muzyczny. Zespół
Kościuszki 1 Dyrekcja Fabryki - Kuliński
ZAKOŃCZENIE KURSU
ten składa się z uczniów szkół powszech
od 10 - 12.
Smolarczyk,
pracy Przodownicy
BRAKARSKIEGO
. (I
nych .
w· Fabryce Sztucznego Jedwabiu Nr Mrówczyńska,
llllllllllllllllllllllllllł Tilllll~Ul!lll!ll!liill!llllllll!ll!l!lllllllllill~Hll!IL1Til!l~lllllUIUl!llillllllll!llllllllllllll
Drugi podobny zespół powstanie w
Majstrowie - Chmielewski.
(ij
niedługim czasie przy świetlicy fabry· 1 w Tomaszowie został zakończony, zor
ORGAN cznej w Wilanowie i składać się będzie ganizo~any "p rzez dyr~kcję bri::nżo';"ą Na ' tym samym zebr~niu robotnicy P. F.
· uch wai·1·
dla odbtorcow 8 zt . J ed w. N r 1 w T omaszow1e
kurs bbrakarski
z dzieci robotników fabryki sztucznego 1.v Łodzi .erl
11
·
·
K.C.
. .
..
jedwabiu. Narazie przyjęto 40-ro dzieci pr_zę d zy I wa ntczeJ.
.
P.P.R. \ do nauki na instrumentach dętych, har Kurs m:lał na celu zapoznanie odbior następuJącą rezolucJę.
M~z.
Tomasz?w1e
w
1
Nr
PFSJ
~ałoga
ja·
badania
sposobami
ze
przędzy
ców
moniach, skrzypcach i fortepianie. Bez
kości . gatunku przędzy 1·edwabnicze1·· zg1om~dz.ona_na walnym zeb:amu w dn:u
płatnych lekcji będą udzielać dzieciom
30 pazdz1ermka 1948 r. solidaryzuje się
l
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ze strajkującymi górnikami Francji, wal-

:mi

I

I

·Kronika miejska
ob.

Już wkrótce uruchomienie nowego systemu telefoniczneeo ~'E:o~:::.~:E·:::: ·:::::

skie metody strzelania do strajkującycn
robotników stosowane przez prawicę socja
wymiany
do
czasie
najbliższym
w
stąpi
tel
obsługi
system
nowy
na
Przejście
System urządzeń telefonicznycłi w
listyczną z ministrem Mochem na czele
naszym mieście jest mocno przestarzały lefonicznej w Tomaszowei nastąpi jesz· starych aparatów telefonicznych na
wzywa walczącą klasę robotniczą F.rani
nowe.
przy
Od szeregu miesięcy prowadzi się prace cze w tym roku. Urząd Pocztowy
cji do wytrwania i dalszej walki aż do osta
by system ten zmienić na bardziej notecznego zwycięstwa nad reakcją francuwoczesny . '\V piwnicy urzędu pocztowe
ską.
go zainstalowano już potężne akumula
Niech żyje zwycięstwo klasy rob'otni•
tory, które będą zasilać wszystkie apa
. Zarząd Miejski w Tomaszowie Maz· skanych z dnia 24 września 1948 r. raty czej Francy! ~iec~ żyje solidarność Kl~
raty telefoniczne w mieście. Zakłada się
obecnie na głównej linii telefonicznej podaje do '?Jladomości, że zgodnie z art. miesięczne obliczone w wyżej wskaza· ~Y Ro?o~mczeJ świata w walce z reakcJą
_
1 pkt. 5 z dnia 23 sierpnia 1948 roku o ny sposób podatku od lokali, lprzypada \imperialistyczną!
przy ul. Antonieg0 kable podziemne.
październik
i
wrzesień
miesiąc
na
jące
I
o
1111111111111111111:11n11111111 1n111 11111m1111m11m111n11:1:11111u111111 1u1111n1111111111n1nt11111H111 11~1 1 1•1111111 1 zmianie dekretu z dnia 20.III.1946 r.
podatkach komunalnych, podatek od lo bieżącego roku płatne są jednocześnie.
kali za które czynsz ustala się według Termin płatnośq podatku za paźdzlerNa §Oli .sądnu;ej
na TBS
nowych stawek na podstawie dekretu nik i wrzesień bieżącego roku ustala s!ę
NIE KUPUJ z NIEWIADOMEGO
Dnia 7 listopada oddział .T BS w .T o·
z dnia 28.7.48 r. o najmie lokali, wynosi na 8-go listopada 1948 r.
ŻRÓDŁA
Na p~c~et tych .wpłat wlt~z~ne b.ędą maszow.ie urządza w lokalu Str~ży~· Po
•
Ob. Pluciński Bolesław i Głuszko Jan lO procent czynszu ~esięcznego.
Podatek . ~ła~ny Jest b:z wezwania V:'P!aty J':z ?op~łruon~ za miesiąc w:z; żarnej przy ul. POW, wielką lot~rię' f~n
zamieszkali w Tomaszowie, nabyli od
nieznanych osobników większą ilość gu Z~rz~du M1e3sk~ego do dnia 8·go tego st.e~, pazdz1ermk'. listopad 1 grudz1en tową. Nie ulega wątpliwości~4 że społe•
·my, pochodzącej z kradzieży. Sąd Gro· 1 m1es1ąca, ~a ktory czyn~z ten .P:ZY~a- b1ez_ą~ego. ~oku. Niewpłacone rat?'.' zosta
dzki skazał obu oskarżonych po 5 tys. da. ~g?dme .. z zarządzer;1:m. Mm1strow ną sc1ągn1ęte na drodze egzekucJI i do- czeństwo miasta poprze szlacłletne cele
!;,, ,~;,,"""
Towarzystwa.
zł. grzywny z zamianą w raz'ie nieścią· Admm1strae11 Publ:iczne] 1 Ziem Odzy- datku za zwłokę.
11 • • • • • • • • • • • • - • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •·• • • • • • • • • • • • • • - -. • •
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Badanie

d~.ieci

Niedawno baw:iła w Tomaszowie skan
dynawska misja lekarska która przewśród młodzieży miasta
prowadziła
szczepień B.C.G· Dzieci zdrowe, które nie
wykazywały skłonności gruźliczych o·
trzymywały legitymację koloru niebie·
skiego. Dzieci natomiast, co do których
istniało podejrzenie zetknięcia się orga
n:izmu z gruźlicą do9tały legitymacje
czerwone.
Obecnie wszystkie dzieci, które za·
kwalifikowano jako zagrożone są prze·
świetlane aparatem rentgenowskim. Ba
dania przeprowadza Wydział Zdrow:ia
Zarządu Miejskiego w Tomaszow:ie.

W i eści

z kraiu

TECHNICY CZESCY W POZNANIU
Do Poznania przybyła wycieczka 42 czec hosłowack i ch profesorów, techników i studentów Politechniki w Brnie. Wycieczka
zwiedziła,, zakłady przemysłowe H. Cegiel·
·
ski.

l'REMIA DLA KOP ALNI ZA ZDOBYCIE
PIERWSZEGO MIEJSCA
Załoga Kopalni „Mieszko" otrzymała 100/r
miesięcznego zarobku tytułem premii, za
zdobycie w sierpniu br. pierwszego miejsca
'
· tw'ie k opa l'n Do1nos'l ąs k ieW e ws P o'łzawod me
go Zjednoczenia Przemysłu Węglowego.

Uczynimy wszystko, by dotrzymać przyrzeczenia

oświadczają włókniarze PZPW N.r 31 - ofiarując na dzień Kongresu Zjednoczeniowego
.
80 tysięcy metrów tkanin - dla państwa
Pierwsze zakłady pracy w Zgierzu, które PPS-owców znajdowała się po prawej stro·
to PZPW - l Doczekaliśmy się jednak chwili oczyszpalni Zabrze _ W.schód Kombinat Nr 31. Na mównicę prowizorycz- ' czenia szeregów naszej partii z obcych j
nie ustawioną na podwórzu przy Placu Ki- wrogich elementów i bliskiego zjednoczelińskiego 11-12 wchodzi jako pierwszy se- nia z bratnią Polską Partią Robotniczą.
kretarz Komitetu Fabrycznego . PPR tow. Niech więc wyrazem tej jedności będzie naJackowski, który w krótkich i rzeczowych ilze przyrzeczenie, że wspólnym wysiłkiem
słowach powiedział: - Spotkała nas wielka wykonamy roczny plan do dnia 30 listopa·
radość, że jako pierwsi w Zgierzu stajemy tl~ br. Towarzysze partyjniacy i bezpartyjdo apelu na wezwanie górników z Zabrza. 1m ! Wzmóżcie swój wysiłek, który będzie
Mam nadzieję, że odpowiedź nasza będzie najefektowniejszym naszym darem na Kongodna całego proletariatu Czerwonego Zgie gresie Zjednoczeniowym.
z kolei na mównicę wchodzi przod~wnik
r~a i będz~e nale~!tym ~czczeniem d~ia
ZJednoczenia part11 robotmczych. Odpowia- •pracy, wielowarsztatowiec tow. Frontc.:ak
damy górnikom, że plan roczny wyko- Albin, który powiedział: ·
_ Pracuję na dwóch krosnach od chwinamy do dnia 30 listopada br. a jeśli bę.
.
.
dzie możliwe to i wcześniej.
pracy wykonuJę plan w
rozpoczęcia
h
,
Następnie głos zabrał przedstawiciel Ko- przeszło 170 procentach. Jako członek PPS
·
.... t F b
PPS
miLe
. . tow. Łaszczew- chcę dać przykład w pracy i współzawod·
,
. u . a. rycznego
nictwie innym towarzyszom.
ski Feliks, ktory powiedział:
- Z~ierz ma bogate tr~dycj_e walk r~- . Drugi przodownik pracy to peperowiec
wol:icyJny~h. W walce, teJ Zgierz utracił tow. Wirowski Władysław, który wyrabia
sw?ic?- naJlepszych ~ynow. J e~ak osią- produkcję także w przeszło 170 procentach.
gmęcia klasy robotniczej okupione krwią W przemówieniu swym zaapelował on do
· robotników, by walnie przyczy· · wszystkich
· b y ły d o .t eJ· pory nalezycie
"k'ow nie
·
bOJowru
wykorzys~ane ponieważ pewna część nill się do przedterminowego wykonania

odpowiedziały na wezwanie górników ko- : nie barykady.

i

li

I

I
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planu rocznego, który przyczy'.ni się do po.·
prawienia bytu mas pracujących.
. z kolei dyrektor techniczny t. Ryszar(ł
Siech zapoznał zebranych z osiągnięciami
Kombinatu. Kombinat Nr 31 w Zgierzu wy
k~mał do dn. 30 bm. 1,614 tys. metrów tka11my ·co stanowi 93 procent planu rocznego.
N;-t d.~ień Kongres~ Zjednoczeniowego · po·
wmmsmy wykonac dodatkowo 80 tysięcy
meterów tkanin ogólnej wartości 50 milio-'
nów złotych, a do końca bieżącego roku pon!ł~ 160 tys. m. tkanin. Poza tym w roku
biezącym zakłady nasze oddały do użytku
pracowników żłobek z najnowocześniejszy
mi urzą?-zeniami i Dom, Kultury, w którym
będą się spotykali wszyscy włókniarze
Z~ierza w celu jeszcze większego pogłębiezakończył
nia proletariackiej jedności , .
przemowienie dyrektor techniczny
swe
t. Siech. Po tym przemówleniu wśród ogólrobotm'ków od czyt ano x· przy
aplauzu
nego
.
J~to rez?lt!cję. W przyję~ej_ rez?Jucji zebram wyrazaJą również soh.dar~osc z ~?hater~~ą ~alką klasy robotnicze] Fra:r;cJl i dest:r~ ą_ pomoc ~o:alną i materialną dla
dó . ·
oaJds' upiJeąwcyacrul;t gormkMóVf.d
k • wk1" i·
Sztami' ię" zynaro
Czerwonego· em
aru _ za ~czon~c~~o~zystość,

I

~
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TEATRI"
Paiistwowy Teatr Wojska Polskiego
w Łodzi, ul. Jara~ 27.
Dziś o godzinie 19.15 „Igraszki z dia-

.błem".

Teatr Kameralny Domu 1:ołnierza

ul,

Daszyńskiego

wynił<nie?
z tego
co
Ci8kawe
do
„Boruta"

34

najbliższych
W
dniach premiera sztuki Terence Rattigana
,,Kadet Winslow".
Dziś teatr nieczynny.

zarządu ŁOZPN·u

odwołuje się

Państwowy Teatr Powszechny

tel. 15.0-311
- Po za.poznaniu się z odpisem protokulu WG
Chem. ZKS
Jak się dowiadujemy Za.rząd
Dziś o godzinie 19.15 „Nadzieja"
„Boruty'' odwołał się od decyzji Wydziału Gier i D przyszliśmy do wniosku, że wymierzone prze
i Dyscypliny w spra.'1Qe pamiętnych zajść na. ci'\"\·ko nam restrykcje oparte zostały na. szereTEATR „SYRENA" 1:'r<in•mtta J
Dziś o godz. 19.30 „ PANI PREZESOWA" boisku w Zgierzu, do Zlrządu Łódzkiego Okręgo gu źle interpretowanych przez WG i D zeznań
naszych świadków. Niesłuszne na.przykład jest
wego Związku Piłki Nożnej.
TEATR KOMEDII MUZYCZNEJ ,,LUTNIA"
Czym należy tłuma.czy6 to nieustępliwe stano twierdzenie, że zeznania. ob. ob. dyr. Smola.rsPiotrkowska 243.
wisko „Boruty'' 7 - zwraca.my się do jednego . kiego, Gra.nosika., Próchnika, Kaweckiego same
sobie przeczyły. Cały szereg jeszeze innych fak·
Premiera n.ajwspanialszej operetki Offen- z członków zarządu.
d ta.
. ł
. D .
.
.
- Zarząd Ch. ZKS. „Boruty" w . żadnym wy 1 ,
bacha p. t. „PIĘKNA HELENA" z.dobyła sobie
me U.mia. ~a. po s .
nie może zgodzić się zdeeyzją. WG i D.1· to.w stwier,dza., ~e WG i
w teatrze ,,LUTNIA" ogromny sukces. Dow- padku
dotąd .dopóki nie wre zez~~~ świad~ów _odtworzyć s?bi~ właści·
i sprawę pro"'.adzić hędz!.e
cipnie spreparowany tekst, komizm zaktua- otrzyma pełneJ satysfa.kCJl oświadcza. ua.m wyeh zaJBC na. boIBku i doszukać się ich przy·
lizowanych dialogów, prześliczna oprawa. de- nasz rozmówca.
czyn.
koracyjna i kostiumowa, lekkie, wrzynające się
C • d · ?
w ucho melodie muzyczne, wyborna obsada
Zie
... O I
„
„
„
aktorska i śpiewacza z Jadw'. gą Kendą, Michałem Siaskim, Władysławem Sz.:zawl~skim.i
Boks: ha.la. Wimy, godz. 11-ta. za.wop.y o mi
Piłka nożna.: stadion ŁKS-u, godz. 14-ta za.
Witold~m Ryc~terem na cz.ele, ~kładająca ~ię
w sun:i1e °;a me2'.WJ'.kle b~ne l zach~caJą- I wody o mistrzostwo Ligi: Widzew - Garbarnia.. sti·zostwo klasy A okręgu łódzkiego: Włóknia.n:
1
.
ce w .<lowisko, Jakiego Jeszcze na scenie mu- Za.wody o mistrzostwo klasy A: godz. 14: bois-1- Concordia..
Lekkoatletyka: Wima. organizuje biegi na.
zycz.nej w Łodzi nie widzian.o Kier.ownictwo- ko w Zgierzu: ŁKS - Borut~, bo_isko W~ma:
muzyczne spoczywa w ręku Kapelrrustrza Wł. godz. 10: TUR - ZZK Koluszki, boisko Zgierz: przełaj dla. mężczyzn kobiet juniorów Start o
'
'
'
SZCZlepański:go, ewolucje ta.neczne o~racował Włókniarz -;- ZZK Łódź, go~f· 14-~a.: bo~sko Zje 1godz. 9.30.
W kraju 0 mistrzostwo Ligi gra.ją.: w Kra.E. Radulskii, plastykę sceniczną projektował dnoczone: ZJe~noczone - Con~ordia., boisko To
.
. •
.
.
.
J. Gaiewski earość zaś wyreżyserował ze sma- . ma.szów: Lechia. - Tomaszovna.nka..
kowie: Cracovia. - Wisła, .1w • · stolicy. Polonia.
· w Pabianicach.· PTC
O weJ"ście
Id Rychter.
w·t
„.!
„..
. do li<ń
kiem a rty„,,ycznym
1o
Warszawa - ŁKS, w Poznamu: ZZK ~ Polo·
Szombierki, godz. 10-ta..
Piłka. rę~zna: stadion. f:KS-u: godz .. 11-~a za. nl'i" Bytom, w Tarnowie: Ta.rnovia. - Warta, w
Teatr „OSA" Zachodnia 43. tel. 140-09
Codziennie o godzinie 19.30 w niedziele wody 0 m.istrzostwo Ligl w szczypwrma.ku: R bniku: R mer - !Ruch, w Chorzowie: AK!:'!
.
..
. .
Y . .
.
i świeta 0 godzinie 16 i 19 30 znakoi •ta ŁKS - ZJednoczone - Bydgosl!cz. Sala YMCA Y
systemem trójkowym - Lechia.. O weJŚcie do hgi: w Gdyni. Lechia
.m godz· 17-ta. finał siatkowy
•
-·
k omedia muzvczna R. Stolza pt. „Pepma".
.
1- Skra..
o puchar śp. Załęsldeio.
Swiat pracy otrzymuje 50 proc. zniżki.

ul. 11-go Listopada 21 -

g
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I

I
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CYRK Nr 2, Pl. Niepodległości
Nowy atrakcyiny program w dni po"1Szednie godz. 19.30, sobota godz. 15.30
19.30, niedziela godz. 12.00, 15.30 i 19.30:
Ili PORAN"li:K SDIFONICZNY
W FILHARMONII
. W niedziele. 31 bm. o g-odzi.nie 12.15 od-

będzie się III Poranek Symfoniczny z Ujako dyrygenta
działem Wł. Ormkkiego

i F. Sadowskiego jako solisty (skrzypce).
·W -r>rogrami-e: Żeleńskiego: Suita tańców
polskich: WieniHwskiego: Koo.cert skzypeowy d-moll i Chaczaturiana: Fragmenty
z suity .,Gayane". Ceny mie.isc zniżone.
Kasa Filharmonii czynna od godziny 10.

ADRIA - „Konik Garbusek"
godz. 16, 18, 20. w niedz. 14
film dozwolonv dl~ mlnc:!?:iP,ży
program na jeden dzień 31. 10.
„Zakazane piosenki"
BALTYK wersja
godz. 17, 19, 21, w niedz. 15

Włókniarz, ·

Bardziej jeszcze
Idalej_: nasz
rozmówca - fakt, ze me wszyscy po
oburz~ n~s

cią.gnłe

dani przez nas świa.dko_wie zostali przez. prow!I'·
przesłucha.ni, & me
dzą.cą. dochodzenie komisję
które na.przykład zeznania bezpodstawnie odrzu
cone, chociaż uprzednio żostały bez żadnych za.
strzeżeń przyjęte na. :piśmie. Zezn11.ni8: te. dotyczą. głównie .arogi:nck1~go .za.ch?wa.ma. .się ob.
Zatkego. Twierdzimy i twierdzić będziemy z
całą. stanowczością. na,dtl, że P.rzyczyną. wta~g
nięcia. publiczności .na. boisko i .dal~zych. ZS.JŚ~
~ było . prowokacyJne zachowame się wiceprezese. ŁOZPN-u i bezpodstawne przerwa.nie zawodów przez sędziego, a nie jak poda.je korounikat oficjalny WG i D Nr 57 (z dnia. 26.10.48
r.) uda.nie się na. trybunę za.wodnika. Zbroi po
opuszczeniu przez niego boiska..
- Naszym zda.niem - kończy nasz rozmówca - dla. komisji prowadzącej dochodzenie pr1>tokól sędziego i zeznania. ob. Zatkego nie powinny być czymś w ro::Jza.ju „tabu". Nieste{y
w przesłanym nam protokóle nie trudno dopatrzyć się, że WG i D nie starał się specjalnie
o to, a.by sprawę rozpatrzyć jak najbardziej obiektywnie, a raczej tylko o to, aby zreha.bili- .
t!JWa.6 w oczach opinii sportowej wiceprezesa.
LOZPN ob. Za.tkego i sędziego zawodów "ob.
Walczaka, którego wiarogodność zeznań w dalszym ciigu zmuszeni jesteśmy niestety kwestio
n ować.

„!~~~~~~~~~

czy Concordia?

Plotr"oUJianie to niebezpieczni przeci1W1lcq

drużyna. pięściarska. ŁKS-u wycofała się z mistrzostw drużynow.Jl",'h okręgu, mi
strzostwa. toczą się dalej.. Dzisiaj o godzinie
11-ej w hali Wimy ogl:~dae będziemy jedno z

Pomimo,

że

na.jcieka.wszych spotkań. mecz leadera. rozgrywek Włókienniczego Kl. Sportowego „Włókna.rz" z piotrkowską. „Concordią.".
Pamiętamy zapewne jeszcze wszyscy niespodziankę ja.ką. zgotowała. nam nie dawno „Conpoważnego
cordia" zwycięża.jąe u siebie tak
przeciwnika. jakim jest łódzki Zryw. Sen~acjQ
swego rodzaju była porażka. w Piotrkowie nawet samego Woźnia.kiell'icza..
O walorach pięścia.rs1..-ich chłopaków piotrkow
skich mieliśmy możność. przekona6 się już nie
raz.
Pamiftamy jeszcr,e doskonałą. ich po~ta.wę w
inuywidualn~·c h mi strzostwach okręgowych, gdy
nowa silnę, swą. pi~ścią. torowali sobie drogę do dalszych spotkań, a. jeśli przegrywa.li to tak mini-

ma.lnie i po tak ładnych i ambitnych walkach,
że nie raz, z żalem przyjmowała. jll widownia.
to jest jej
Głównymi walorami „Concoril.ii"
młodość. Młody przewnżnie wiek jej za.wodników no i wielkie ich serce do walki oraz ambicja. poparta. niezłymi już umiejętnościami, a
przede wszystkim twardą. i dynamiczną. pięścią
stwarza.ją. z tej prowincjonalnej drużyny niebez
piecznego dla każdego przeciwka, to też zespól
„Włókniarza" nie b_ędzi!" dzisiaj miał łatwego za
dania, a.by nie zmniejszyć ~wego dorobku punkto
wego. Przewidujemy, że od pierwszego do ostatniego gongu każda walka. dostarczy nam wielu
emocji, a. wynik jej w niemałym stopniu zade·
cyduje o ogólnym zwycięstwie.
Doceniając przeciwnika. nie ulega. wą.tpliwości że „Concordia." stanie dziś w ringu w najsilniejszym składzie z Brzóską. na t:'Zele, tak 11amo „Włókniarz" pa.miętają.e porażkę Zrywu nio
.zechce zapewne ryzykować swej czołowej pozy-

cji w mistrzostwach i wystawi również na.jsilniejszy swój zespół • .Jesteśmy przekona.ni, że dzi
Riejsze walki będą. stały na wysokim poziomie
i nie za.wiodą. publiczności, która. przyjdzie dzisiaj na. zawódy.
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Od gimnastyki do rekordów

Bomba s'mi·echu

film dozwolonv dla młodzieży.
.. Sluby kawalerskie"
BAJKA h
· k u K • p • yed
b 01s
godz. 18. 20. w niedz. 16
fn ..... ~"zw:-il"~v rii., m1 ~-'..-ii>źv
Dzieia,j na stadionie KP „Zjednoczone'' o racki, Majewski, Róża.nowiez, Krygier, RaczyftGDYNIA - .. Program aktualności kraj.
Malko, •
godz. 10.00 spotka.ją. się drużyny old-boyi MO. ski, Kuciński, Sobierajski, Szulowski,
i zagran. Nr 36"
i
Z jednej strony wystąpi drużyna. oficerów MO Siedlecki, Dobrzański.
godz. 11. 12. 1~. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
HEL (dla młodzieży)_ ,.Kanik Garbusek" na. ,cz~le z Pó.ł~or~kien:, T.om:i-nkiewiczem, Po tym humorystycznym meczu old-boyi o go •
godz. 16.30. 18 '.łO. ?,O '.łl) „. ~lM' - • , :~O • D.menRkim, Kr~el'll;rnskim, Ur~JQ.n.iakiem, Kołaczy dzinie 11,00 odbędzie się mecz piłkarski z cykiell!, . L.uszczyn~kim,. Porczynskim, Baśko, Po- klu rozgrywek o mistrzostwo klasy B między
program na ieden dzień 31. 10.
wrozmkiem, Ochęckim, Płaską., Kosatką., Zasa.- ZZK Unja. Skierniewice - KS „Gwardia." I,tidź. I
"
Wejście na powyższe imprezy po uprzednim
dziskim, z drugiej drużyna. szer. i podof. MO
,.Statek _oułapka
POLONIA skład, której przedstawia. się następująco: Ko- złożeniu dobrovrnlnej ofiary na Odbudowę War
_g pdz. 17, 19, 21, W medz. ~5
wa.lewaki, Bartoszek, Klimek, Hiszpański, Mize sza.wy.
fllm d _,.2 NOlop.v dla ~ł_odz1eży
program na 1eden dZlen 31. 10.
„Decyzja prof. MiPRZEDWIOSNIE
lasa"
godz. 18, 20, w Tliedz. 16
w ł..odzi i okręgu łódzkim
film dozwolony dla młodzieży
Dzisiaj w Lodzi odbędzie się mecz piłkarski siaj udało się gospodarzom zdobyć choćby jesz- Fragment z ćwiczeń gimnastycznych w jed,,Przeczucie"
ROBOTNIK o mistrzostwo Ligi. pomiędzy Garbarnią. (Kra- cze jeden punkt, tymba.rdziej, że ma.ją. za prze nej z żeńskich szkół w Leningradzie, w której
godz. 16.30. 18.30 20 ::J() w 11iedz. 14.30. ków) a Widzewem. Sytuacja łodzian jest już ciwnika. silny zespół Szombierki.
WYChowanie fizyczne jest traktowane na.rów·
film dozwolonv dla młodzieży
cbni0 łami
ni z Inn mi
Rozgrywki piłKarskie o mistrzostwo klasy A
jasna., muszą. oni pożegnać w następnym sezo„Ulica złoczyńców"
REKORD prze
Y
nie pierwszą. ligę, natomiast Garbarnia. zagrożo okręgu łód7kiego przynoszą. każdego tygodnia
godz. 18.30, 20.30, w niedz. 16,30
na. je~t spadkiem do drugiej ligi, pozycja. jej niespodzia.nld. Sądzimy, że dzisiaj nie obejdzie
film niedozwolony dla młodzież"
jednak nie jest beznadziejną.. W Łodzi goście się bez rewelacyjnych wyników. Obecnie. na.
„vVyspa bezimienna"
MUZA będą. chcieli uzyskać zwycięstwo , co nie przyj· czele ta.beli znajdzie się beniaminek klasy A,
godz. 18, 20 w niedz. 16
dzie im jednak zbyt htwo . .Ambicja. Widzewa Włókniarz ze Zgierza. Pod znakiem zapytania.
WARSZAWA, (obsł. wł.) - Na. osta.tnim po
kolejarzami siedzeniu Wydz. Gier i Dysc. PZPN ukarano na.
może przekreślić rachuby Gl1rbarni. Jedno jest jest wynik meczu tego zespołu z
film dozwolonv dla młodzieżv
pewne, że za.wody na.leżeć będą. do interesują.- łódzkimi, tym bardzic.j, że zawody odbędą. się w
,.'J'aiPmnica wvwiad11"
ROMA /
Zgierzu. Drugi zespół zgierski, Boruta. powinien stępujących za.wodników: Wyrobka. (Ruch) cych.
godz. 18, 20.30, w niedz. 15.30
P'rC kończy dzisiaj swe meczu o wrjście do pokonać zespół ŁKS-u, Tur Kolejarzy z Kolu· 16-miesięczną. dyskwalifikacją., za. uderzenie w
film niedozwolony dla młodzieży
1
romaazowia.nkę. Pod zna- twarz świcarza na. meczu „Polonia'' {W) ligi państwowej. Występy te były niefortunr,e, szek oraz Lechia STYLOWY - ,.Na morskim szlaku"
godz. 16.30. 18.30. 20.:-lO. w niedz. 14.30. ta.k, iż na. 7 spotkań, pabianiczanie uzyskali ty! kiem zapytania. zostaje tylko wynik meczu Zje „Ruch''.
ko jeden punkt. Wątpliwą. jest rzeczą. aby dzi- dnoczone - Concordia..
film dozwolony dla ml0rlzieźv
Gracza. (Wisła.) 6-miesięczną. dyskwalifikacSWIT - „Pietnastoletni kapitan"
ją. z zawieszeniem kary na. 1 rok, za niegodne
godz. 18, 20. w niedz. 16
UWAGA!
sportowca. za.chowanie się na. meczu „Wisła" film <lozwolo'"'" dla T"'łc"":eźv
„Warta".
Prenumeratorzy Nowych Dróg z terenu m. Łodzi i woj, łódzkiego pro- ·
„Zakazane piosenki" nowa
~CZA
wersja
szeni są reklamacji i wpłat dotyczących prenumeraty Nowych Dróg nie
godz. 16.30. 18 30, 20.30. w niedz. 14.30
kierować pod adresem Administrac.ii ·Nowych Dróg, Warszawa Smolna 12
film dozwnlonv rlla mlodzieży
tylko R. S. W. „Prasa" Kolportaż, Łódź ul. żwirki 17, tel. 212-04, konto
TATRY •. Aktorka"
PKO VII-1331.
~
WYDZ: KOLPORTAŻU R.S.W. „PRASA"
godz. 17. 1~. 21. '" ,.,ie<'l;i:. 15
t'Zarząd WO'j,e w. Komitetu Obyw. ~·budowy
tfilm dozwolony od lat 12
W ŁODZL
CC
m. st. Wa;rs7Ja.wy w ł..od:zJi sikJoarlia podzlięko
WISŁA - „Narzeczona z Turkmenii"
bi.or~
godz. 17, 19, 21, w niedz. 15
wam.ie wszy&f!k.im 0trogamń21ćl.cjom
film dla młodziAżv dozwol'onv
rz;b!iómkJach
~'Y. ud.z.dał w pm:.eipto'W'atlrroar~'h
1 ~·
1
ęd
WŁóKNIARZ-,.PrzygodR Il!\ wakacjach"
odbudowę
w miesiącu wrześniu ~ •r. za osiągnięcie
na Poznań
godz. 17, 19, 21, w niedz. 15
W dniu 30.10 bm. o godzinie U-ej 30 odbędzie
film dozwolon•r dla młodzieży
WARSZAW A, ( obsł. wł.) - Obsada. sędziow wspaniałych wYnilków zb iórk')wych, które
się na boi~ku Dziewiarskiege Klubu Sportowe·
,.Statek pułapka"
WOLNOM na mecz bokserski Poleka - Czechosłowa w m. ·Łodzi i województwie łód2ddm przy·
ska.
go mecz piłki nożnej między drużynami, ZKS
godz. 16. 18, 20. w ruedz. 14
/
Budowlani (Lódź) a. drużyaą II Gimnazjum i cja. w Poznaniu przedstawia się na.stępują.co, w niosły po.nad 30 milionów złotych.
film dozwolony dla młociziP!v
Liceum dla. dorosłych (da.w.' Duczymińskiego) ringu: Łaukedrey (Polska.) na. zmianę z sędzią.
P.rzewcxlndczący Okręgu
pro~am na jeden dzień 31. 10.
na. który zapraszamy W8zystkich sYnrpatyków. ~zcskim, na punkty: Velccky (Czechosłowacja), J
„Ostatni Mohikanin"
ZACHI}!TA St-awińs.k.i Eugen.iusz
{-)
(Węgry).
Nagy
(Polska),
Urbaniak
Dochód z meczu przeznaczony b~dzie na Odgodz. 18.30. 20.30. w niedz. 16.30
025618
D
Prezydent m. Łocl.1Ji.
Wa.rsza.wY.
budowe
;film dozwolony dla młodzieżv
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