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Triumf okojowej pracy Z
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prowadzą

rokowania ha11dlowe ze

waszyngtonie
W

Związkiem

Radzieckim

Narody nie chcą armat - narody chcą
pokoju i pszenicy. A
Radziecki ofiaruje im pszenicę, ofiaruje im

właśnie Związek

;:~y~:!~i~:;!y;:zz:mis~~ian · za

wyroby

ZWIĄZEK RADZIBCKI SWIĘCI DZIS
Siedemnaście państw wysłało delegacje
PRAWDZIWY TRIUMF SWEJ POLITYKI do Moskwy-a delegacje innych państw są
POKOJOWEJ I SWEJ POKOJOWEJ PRA- w drodze „PM" Skutek
~--~----~---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CY.
awanturniczej polityki menerów ameryNOWY JORK. - Dzienniki amerykan- sie porty nasze stoją unieruchomione, na·
Al\.'IERYKA MARSHALLOWSKA MA kańskiej giełdy i przemysłu jest taki, że
skie wszystkich odcieni - donoszą o nie- sze okręty świecą pustymi wnętrzami DZIŚ NA SPRZEDAŻ TYLKO SAMOLO-J PRZYBLIŻA CORAZ SZYBCIEJ WIDMO
bywałym fakcie przebywania w Moskwie koleje zredukowały ilość pąciągów towaro- TY I ARMATY- ZSRR ZAS PSZENICĘ KRYZYSU W USA - KRYZYSU, JAKIEw obecnej chwili - siedemnastu zagra- wych o 35 procent.
I ZBOŻE!
GO NIE, ZNA HISTORIA.
nicznyc~ misji handlowych, prowadzących
ze Zwią~kiem Radziei;:kim rokowania bądź
to o rozszerzenie dotychczasowych umów
handlowych bądź też o nawiązanie wymiany hiindlowej.
Wśród tych delegaołi Zt'\granicznych zastwierdzają katastrofalną sytuację
ledwie trzy-Polska, Czechosłowacja i Buł
garia - należą do państw demokracji luNOWY JORK, PAP. - Korespondenci głości 2 mil od twierdzy Suczou, broniącej Szeka jest katastrofalna. Twierdza Suczou
dowej - reszta to państwa, o których są amerykańscy donoszą, że oddziały chiń- dostępu do Nankinu. W Waszyngtonie pa- jest zaopatrywana z powietrza. Zagranicz
dzono w Ameryce, że poszły na pasku Mar- skiej armii ludowej znajdują się w o<łle- nuje przekonanie, że sytuacja Czang-Kaini obserwatorzy w Chinach nie przywią
shalla i zobowiązały się kupować tylko w
zują wagi do komunikatów i oświadczeń
Ameryce!
Czang-Kai-Szeka. Uważają oni, że chiń·
w tym samym CZf.Sie w Waszyngtonie
nie przebywa żadna obca delegacja handlo
ska armia ludowa polepsza z każdym dniem
.
'
wa - pisze „PM". - W tym samym czaswe pozycje.
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PARYŻ, PAP. - Na początku siódmego Iła większa grupa dzieci strajkujących gór* *
LONDYN PAP - Agencja Reutera donosi
tygodnia strajku nie zanosi się na większe ników z pó.~ocnej Francji, .znajdując przy.
'l · t
.. -t 'k
. G'
tułek u nneJscowych rodzm. W związku z Tien - Tsinu, że dowództwo wojsk kuoLONDYN PAP - 'z Kalkuty donoszą, że
or~ · z 24-godzinnym strajkiem generalnym w mintangu rozpoczęło ewakuację
doszło tam do ciężkich starć, gdy Hindusi za- z~y w ogo .neJ sy uacJ~ s raJ owe]·
miasta Pu·
atakowali muzułmańską procesję religijną. rucy 1 robotrucy portowi są zdecydowani Paryżu policja dokonała wielu · aresztowań oting, stolicy prowincji Hopei. Armia ludowa
5 osób zostało zabitych a 128 odniosło rany. kontynuować strajk. Do Paryża przyby- wśród pikietujących robotników.
zbliżyła się do miasta na odległość 60 kilome•
trów. Wojska kuomintangu usiłują obecnie,
stosować taktykę „wojny podjazdowej". Ar·
mia ludowa naci!Cra również na miasto Ta•
iyuan, stolicy prowincji Sahani i miasto Wei•
sui, stolicę prowincji Shiyuan.

•
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Wojska ludowe
Am.erykanie

Siódmy

kończy

oblegają twierdzę

wojsk Czang-Kai-Szeka

I

tydzień

Suczou

trwa
strajk
.

bohaterskich górników francuskich
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Starcia w Kalkucie

j

Dla uczczenia Kongresu Zjednoczeniowego

,kolejarze Dyrekcji Łódzkiej

przyięlLzobowiązania

które przyniosą pa*stwu miliony złotych oszczędności

W przededniu Kongresu Zjednoczeniowego,
który na gruncie ideologii marksizmu - leninizmu zespoli klasę robotniczą dla dalszej,
nieustępliwej walki o pełne zrealizowanie socjalizmu, przedstawiciele 39 Terenowych Komi.t etów Współwwodnictwa Pracy, dz,iałai.ą·
cych w ramach Związku Zawodowego ZZK
Okręgu Łódzkiego zgłaszają, że pracownicy
na ich terenie na wezwanie górników kopalni Zabrze-Wschód, zobowiązali się samorzutnie dla uczczenia wielkiego dnia jedności kla
sy robotniczej, wykonać przedterminowo
względnie ponad plan, następujące zadania.
SŁUŻBA RUCHU

.

Przez podniesienie współczynnika pracy
manewrowej zaoszczędzić 1718 parowozogodzin manewrowych, co w przeliczeniu da
2.233.400 zł. oszczędności:
2) W granicach DOKP Łódź, podnieść regularność biegu pociągów osobowych z 97 pro
cent na 98 proc. poeiągów towarowych z 68
proc. na 75 proc.
3) Skrócić średni postój wagonów na DOKP
Łódź z 22,2 na 21 godzin.
4) Podnieść współczynnik obrotu wagonów
z 1,3 na 1,2.
1)

SŁUŻBA MECHANICZNA

Wykonanie ponad program:
l) Srednich napraw parowozów - 4 sztuki.
2) Bieżących napraw wagonów 79 sztuk.
Rewizja hamulców wag. tow. 1620 sztuk. Re\mzja wagonów towarowych 5_6 sztuk. Odbudowy wagonów osobowych 1 sztuka. Napraw
głównych wagonów towarowych 1 sztuka.
Różnych napraw wagonów 780 sztuk. Srub
różnych 16.000 sztuk. Sworzni 2.000 sztuk.
Pocięcie i załadowanie złomu 200 tonn.
OSZCZĘDNOSCI PIENIĘŻNE

Oszczędne użycie

smaru. Zwiększenie dobo
wego przebiegu na 1 czynny parowóz o 6
klm. Zmniejszenie pracogodzin na 1 naprawę średnią parowozu o 200 godzin. Zmniej-

Tsaldaris próbuje utworzyć rząd
LONDYN PAP - Jak donosi z Aten agencja Reutera, wicepremier i minister spraw
zagranicznych w ustępującym rządzie Sofulisa - Tsaldaris rozpoczął w sobotę rozmowy, próbując utworzyć nowy rząd. Tsaldaris
oświadczył, :i.c pragnąłby jak oaiszybszego
zażeimania kr~zysu rzadowe1rO.
· ·-

szenie normy pracogodzin na 1 naprawę wa6) Przyśpieszyć o 1 miesiąc, a więc wykogonu towarowego. Zmniejszenie pracogodzin nać na 1.12.48 r. odbudowę 2 mostów linii
na 100 parowozoklm. w stosunku do normy Warszawa-Po1mań.
o 0,8 da w efekcie 1,46.5'86 zł. oszcz~dno:ki
7) Wykonać do 1.12 br. roczny plan progotówkowych.
dukcyjny warsztatów drogowych w Skalmierzycach, a ponadto wykonać w tym terSŁUŻBA DROGOWA
minie ponad plan:
1) Oddać do eksploatacji linię kolejową To10 roziazdów, 2.000 rur betonowych, 7p0
maszów-Radom na 5.12 br. a więc z przyś słupków betonowych, .spawania 83.900 mtr.
pieszeniem budowy o 3 miesiące, przy istnie- szyn.
niu w m. listopadzie odpowiednich warunków
Podnieść wydainość pracy w warsztatach
atmosferycznych.
z 123 proc. na 128 proc.
2) Przyśpieszyó o 1 miesiąc t. j. wykonać
8) Wykonać do 1.12. r.b .. a więc z przyś
na 1.12. 48 r. rozjazdy na stacjach Widzew, pieszeniem o 1 miesiąc remontu 250 mieszOstrzeszów i Hanulin.
kań robotniczych i dalszych 200 do 20.12.48
3) Wykonać na 1.12 br. a więc na 1 mie- r., a więc ze skróceniem terminu o 10 dni.
siąc przed planowanym terminem tory (że
SŁUŻBA ELEKTROTECHNIC'l.~A
berka zabezpieczające) na stacjach Koluszki,.
Bezelin i Kaletnik.
Wykonać na dzień 30.tlbr. w 100 proc. ca4) 1.12 rb. wykonać w 106 proc. roczny plan łoroczny plan zakreślony dla dziedziny tewymiany podkładów.
letechniki, zabezpieczenia ruchu pociągów i
5) W ciągu miesiąca listopada wymienić silnych prądów. W ten sposób, między inbalast piaszczysty na tłuczeń na długości 10 nymi, w 5-ciu ośrodkach mieszkania robotklm., które to prace projektowane były na ników kolejowych otrzymają energię elekwiosnę w 1949 r.
tryczną o 1 miesiąc wcześniej.

REZOLUCJE
uchwalone przez kolejarzy Dyrekcji

Łódzkiej

PARYŻ

•

•

•

PAP - Według doniesień agencji
France Presse z Hong - Kongu czynne są
tam ugrupowania, będące w opozycji do
Czang - Kai - Szęka, które nawiązały rze·
komo rozmowy z przedstawicielami chińskiej
partii komunistycznej.
lllllllllllllllłllllllllllllllllllllllllllllllllllllłlllllllllllllllllllllllllllllllll 1 "1

Tydzień Studenta
W AR SZA W A. - W dniu wczorajszym z oka
zji rozpoczynającego się „•rygodnia Studenta"
- wicemarszałek Sejmu Barcikowski wyglosił
przez radio przemówienie w którym powiedział
m. in.
Odrodzona Polska otwiera przed młodzieżą.
szeroko wrota szkół, mnoży ilość wyższych ue.zelni, zdobywa się na olbrzymi wysiłek, aby
w hierarchii potrzeb wyniszczonego kraju, prze
znaczyć na szkolnictwo wyższe i na pomoc stu·
diujące.i młodzieży przeszło 4 miliardy złotych
rocznie w przeświadczeniu, że suma ta będzie
rosła. z roku na. rok, aż obejmie całą młodzież
1 zapewni jej spokojne studia ·ds> czasu ich
ukończenia..

J e~li społeczeństwo wysuwa pewne postulaty
pod adresem młodzieży studenckiej, jeżeli ma
prawo wymagać, wymaga i wymagać będzie
coraz bardzie~ stanowczego udziału młodzieży
studenckiej w wielkim dziele odbudowy kraju,
to temu prawu odpowiada poważny, zasadniczy
obowiązek przygotowania młodzieży do pracy
dla całego narodu i stworzenia jej takich warunków materialnych, które pozwalałyby sku·
pić całą swoją uwagę na zagadnieniach nauki
i specjalizacji.

My, pracownicy kolejowi Okręgu Łódzkie- I Do Generalnego Sekretarza ONZ p. ·Trygve
go zorganizowani w ZZK wraz z przodowni· Lie w Paryżu.
kami pracy zebrani na n3:radzie Komitetó:W
Znowu grozi kara śmierci 8 towarzyszomTerenowych Współzawodnictwa Pracy dma bohaterom Ludu Hiszpańskiego na czele z
11.11.1948 r„ pozdrawiamy Was bracia gór- tow. Satue Jose.
nicy. w Waszej bohaterskiej w~lc~ o Wasz
Krwiopijca Fraco dziecko hitleryzmu, pocodz1enpy chle?,, d Waszą ,wolnosć l o suwe- pierany przez imperializm amerykański dusi
rennofo FranCJl.
każdą myśl wolną.
Wy walczycie o Wasz codzienny byt, o praCi ~owar~ysze. są .sądzeni za to, .że chcieli
wo do życia My dzisiaj obradujemy jak orgamzo~ac zw1ą~k! zawodowe. . azeb:y moprzyśpieszyć odbudowę kolejnist~a i wyko- gły bronic .robotnikow przede. wszyst~1er:i ze
nać plan a przez to samo skroc1ć drogę do- strony kafnt~łu. My pra.cowmcy kole1ow1 0Socjalizmu.
kręgu Łódzkiego zorganizowani w ZZK oraz
Koleje amerykańskie wsirzy•
.
.
przodownicy pracy zebrani na naradzie Komały dowozy do portów
. Jesteśmy z Wam~ al~ow1em ":alka W.as~a mitetów Współzawodnictwa Pracy w Łodzi
Je~t, na~zą walką 1. ~1erzymy, ze pr~yJdzie dnia 11.11.48 r. protestujemy przeciw tej oNOWY JORK PAP - Koleje amerykańdzien kiedy rozprawicie słę z Waszymi gnę-j hydnej zbrodni którą chce dokona~ krwio-l ~k'
'
bi<;ielami i .bę~ziecle budować .jako wolni lu- pijca Franco i domagamy się ich uwolnienia. - te wstrzymały P:zewoz towaró':" do cztedz1e nowe zyc1e i nową FrancJę dla ludu.
Domagamy się również uwolnienia przed- r:ch dalszych portow na wybrzezu wschodNlech tyją górnicy francuscy w ich bohater stwiciell Związków Zawodowvch. którofm nim, gdzie stanęła żegluga wskutek sh-aiku
sklej_ .wal~, -- -- - --- '- grozi_ kara śmierci w Grecji
, 65 tysięcy· robotników portowych,

Skutki strajku portowców w USA

.,.,.
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Albańskiej

Kongres

.Partii Komunistycznej Nwnii~i;;;~e widm
wolność i demokrac,·ę

narodu - albańskiego o
Enver Hodża- o walce
·

* * *

* * *

Mac Arthur proteguje faszyzm w Japonii

TI~ANA PAP_ -

Jak donosi Albańska

Ager;~Ja Tel~graf1czna, generalny sekretarz

partu komunistycznej Enver Hodża w swym
referacie na pierwszym kongresie p~rtii omówił dzieje walki narodu albańskiego o i-iiepo.
.
dległość.
Mówca zwrócił uwagę na usiłowania impe8:nglo - amerykański~łi, którzy ignorła.listów
ru3ą ZWJ:"C1ęstwa narodu alban&kiego w walce przeciwko ~k?pantom f8:~zystowskim oraz
pragną przywroc1c w .\lbann rządy feudalno.
.
burżuazyjne.
Na.stępi:ie Enver Hodia przytoczył sze;eg
taktow. ilustrujących antypartyjną działa!ność dwóch trockist(>w albańskich, którzy na

Kom· s·1·a po w'Ir.Iern,. cza
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Mgla •1 s m• g!ala
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d B I

er lnem
„mosł na
BERLIN PAP - W niedzielę rano p~now.<1.ła tak gęsta mgła, że władze anglosaskie musiały ~awiesić całkowicie wszystkie loty przez
„most powietrzny" ze stref zachoc1~'~'i rlo Ber
lina.

.

Brytyjska prasa i_ radio z wi_elkim hucz..
k1em reklamowały rue dawno pierwszy powiązali śc i sły kontakt z grupą Tito. 11 plenum hucznymi oklaskami. Depesza stwierdza m. wo ·enn kongres spirytystów w Londynie.
cz iście o amatorów
CK Albańskiej Partii Komunistycznej upłynę łnn„ że pod kierownictwem swej partii ko· N' J h 0yd · t
'
Zl u, 0 yw
le c
ło pod znakiem marksizmu - leninizmu i po- munistycznej naród albański osiągnął poważne sukcesy w walce o niepodległość I su- spirytusu W tej czy innej postaci, lecz 0
tępienia tej szkodliwej działalności.
Na kJJngresie odczytano depeszę z pozdro- werenność kraju oraz o jego przebudowę de- tych wybranych", którzy pozostają w bliskiej '~ażyłości z „duc:hami", kon~~nikując
wieniami od WKP (b) którą delegaci przyjęli mokratyczną.
się z nimi za pośredructwem med10w, lewii „wirujących . stolitacji, materializacji
1~
,
ków".
osobliwy kongres zjechało się 70
N t
· d by
k „
d a ~n
"
e1egatow Z 17 raJOW, a ce1em ZJaz U
Obraduje W Sprawle kolonii afrykańskich
ł_o _„r?zgowszechi:ieni~ idei ~pirytyzmu w
PARYŻ PAP - Komisja Powiernicza ONZ tych przyrzeczeń, że Afryka Południov,.J
zajmowała się na wczorajszym posiedzeniu Zachodnia nie zostanie wcielona do Unii. Pod sw1ecie . ReakcyJna 1 brukowa pr~~a ~od
rezolucja hidnuska, wyrażająca ubolewanie, że kreślił on, że przykłady podobnego lekcewa- kreślała z satysfakcją, że „w Anglii sp1ryUnia Połud-aiowo - Afrykańska nie zgodzi- · żenia przyjętych zobowiązań widziano jedy- tyzm po wojnie rozpowszechnił się bardzo
ła się na zawarcie umowy powierniczej od- nie w latach, gdy Hitler i Mussolini graso- szeroko" i że w „500 stowarzyszeniach ta
50 OOO ł 0 nkó
d
·d
nośnie Afryki Południowo - Zachodniej i wali po Europie.
w, z czecz
·
Delegat radziecki Carapkin twierdził, że po „I ea" je noezy ok.
stwierdzająca, że obszar te.n . należy włączyć
do międzynarodowego systemu powiernicze- stępowanie Unii Południowo - Afrykańskiej go 60 proc. stanowią kobiety"·
Z górą siedemdziesiąt lat temu, Frydego. W dyskusji przemawiał delegat czecho- jest jaskrawym pogwałceniem podstawowych
ryk Engels dowcipnie wyszydzał angielskie
słowacki Lodzych chyla, który potępił Unię Po zasad ONZ.
Obrady komisji odroczono do poniedziałku. klasy rządzące, które u'Siłowały ogłupiać
łudniowo - Afrykańską za złamanie uroczysmasy ludowe „imp6rtowanym z Ameryki
spirytyzmem i zjawami spirytys t ycznym1.„,
• • •
• '
'
•
1t
~
Engels podkreślał, że szarlatańskie prakty•
ki spirytystów zmierzały do udowodnienia
rzekomej „fałszywości" tozpowszechniają
duńskiego
całego .
cego się wśród klasy robotniczej - mateMinęło już półtora roku od chwili gdy roz- rializmu.
KOPSHAGA PAP - Omawiając interpeSzeroka reklama brytyjskiej prasy i ra•
lację fra cji komunistycznej w parlamencie, poczęły się rozmowy w sprawie wypowiedzezapytującą miitistra spraw wewnętrznych kie nia umowy duńsko - amerykańskiej o Gren. d mi'c' dia wokół „kongresu spirytystów" i rzeko. .
dy można 'oczekiwać ewakuacji sił zbrojnych 1 d" R d d . k'
k ·
· '" d od · ·
·
h · h
uns 1 powinien zawia o
zą
an u.
"
.
.
„
u.SA, z Grenlandu., dzienn_ik „L~i;d, og Fo~ • Stan Z'ednoczone 0 sw m zamiarze zerwa- n:~c. ie . „os1ą~ruę~ ! • ow ~' ze re~, CJO-.
• . . d 1 msc1 angielscy i dz1s1aJ lubią mydhc
.
N'1e u 1egaY wą t p 11wosci,
J
dz1s1a3 zupełme
pisze: ·„Amerykame
. lu„
.
.
zed .a dziom
eJ umowy.
ma ty.
· t
· Stany zmow1ą
w ruch wszelkie
oczy puszczaJąc
t .
ó
ie d noczone są zam ereot warcie. ze
d J:...
b
'
.
,
' b
sowane Grenlandią pragną bowiem wciąg- szy pobyt Amerykan w na tery .onum un- ś odl·.1 1.
nąć Danię do bloku atlantyckiego. Naród skim nie jest korzystny dla dzieła pokoju, ~. "' sposo Y, ktor_ynu mozna Y O wr1.r
duński dawno to zrozumiał i zażądał. likwi- lecz może doprowadzić o włączenia Danii w ClC uwa?ę m~s pracuJących od rzeczywi•
B. D.
stych, ziemskich spraw.
I imperiali>iycme plany USA.
dacjii baz ameryka!'tskich na tej wyspie.

w1'erszacL1r
K
W kl.l'·u

,

merykanie nie . chcq opusc1c Gren Ian dH
narodu

mimo . protestów

(-) Na luksusowym motorowcu szwedzkim „Lqs Angeles" w porcie Tacoma eksplodował nagle silnik. Trzech członków załogi
zginęło, a czterech zostało . rannych.

* * *

(-) Komitet krajowy MRP po całodzien
nych obradach powziął w nocy uchwałę na
rzecz utrzymania ministrów MRP w rządzie.
W terł sposób ·kryzys w rządzie Queuille'a
został tymczasowo zażegnany.

oNz

1·

I

(-) Minister obrony USA Forresta! w to·warzystwie ·gen. Clay'a odleciał z lotniska
· Tempelhof do Frankfurtu. Forresta! badał w
Berlinie funkcjonowanie „mostu powietrznego".
(-) Profesor Wiliam Haber, doradca rządu
w sprawach żydowskich, który powrócił ostatnio z Palestyny wyraził opinię, że do jesieni przyszłego roku należy rozwiązać problem
wysiedleńców żydowskich w Niemczech i Austrii przez masową imigrację do państwa
Izrael.

· Protest przedstawiciela radzieckiego w komisii soiuszniczei DaJekiego Wschodu
. MOSW A PAP - Jak donosi z Tokio agencja 'l'asR, przedstawiciel radziecki w Radzie
Sojuszniczej wystosował do gen. Mac Arthura list, · zwracający uwagę na sz.ykanowanie
japońskiego ruchu robotniczego i na tolero-

l

wanie reakcji japońskiej, mimo ostrzeżeń ja-1
kie czynił już w tej sprawie Związek Ra.dziecki za pośrednictwem swego delegata.
Stanowisko amerykańskich władz okupacyjnych w Japonii je~t sprzeczne z porozumie.

I

niem poczdamskim i z decyzjami Komisji Da.·
lekiego Wschodu. Nie przyczynia się ono. do spo
tęgowa.nia tendencji demokratycznych wśr6d na.
rodu japońskiego, lecz przeciwnie w wielu wypadkach zmierza do stłumienia demokratyzacji
kraju. Dotychczas nie poczyniono żadnych

Grecy przeciw szajce wichrzycieli ateńskich ;;Ef;~~:g;?tf~~;~;:~~~;·„
I

Liczba zwolenników poiednania .z

LONDYN PAP - Jak donosi z Aten agencja Reutera 9 wybitnych Greków którzy wyr w
. '
. . . .
powiedZJeh. się za propozyc3ą ~ustr~l l
sprawie poJednania między GrecJą a Jej sąsiadami na Bałkanach, usunięto . z różnych

I

sei

Zabójstwo Waldemara ·Glucka
Mało już kto dzisiaj pamię~a rozwój Lodzi, był żywiołowy na sposób amerykański.
W atmosferze niesłychanej przedsiębiorczości i powszechnego zaufania, uzyskanie
kredytu nie przedstawiało . żadnej wtedy,
trudności, ogromny rynek ro~yjski był w
tym względzie najlepszym żyrantem. Tak
z jea:iej fa?ryki dziadka, bardzo jeszcze
prynutywneJ szybko w~osły ogromne zakłi:"~Y przemysłowe, ktore przetrwały do
~s. Aby prze~zły w ~ęce Wald;mara?
Nigdy na to me pozwolę. .

Grotniki, 15 lipca 1936 r.
Dzisiaj rano przyjechał do mnie pan Ozja.sz i przywiózł mi bardzo dokładne wy„Bank Morgana i Jacobseciągi z konta na". Spra'\X\a_.wygląda bardzo prosto, Waldemar musi mieć z nimi fajną umowę, na
mocy której odprowadzają oni część wpłaca.nych przez niego sum na jego prywatny
użytek, choć wpłaty te mają wyłącznie . pokrywać zobowiązania firmy. Dług jest olbrzymi, . obciąża prawie połowę majątku.
Nikt nie kontrolował warunków kupna,
być może, że maszyny zapłacone były zbyt
drogo w zwiększonej ich cenie mieścił się
wted; od samego początku nieuczciwy zysk
Waldemara, w takim razie również w procentach. A to kanaya! !
To jest jednak połowa sprawy, najważniejszą rolę odgrywają terminy. Waldemar nie wywiązywał się należycie ze spła-

,J§

poż~czki~ 9~ście uczynił

to

rozmyśl-

jednania wzrasta. W sobotę Komitet Ccntra.lny pozaparlamentarnej Partll socjalistycznej pod kierownictwem Svolosa ogłosił
oświadczenie, solidaryzujące się z inicjaty· ~
wą australijską.
.

1

Proces sp·iskowco·whi.tlerowsk·ich wAus1r·11·

~tórych

dotychczas :
orga?izacji _1 _klubów do
nalezeli. Wsrod zwolennikow pojednania znaj
duje się 5 byłych ministrów, Z generałów i
WIEDEŃ PAP - Na procesie spiskowców
·
Jeden deputowany.
W _ubiegłą niedzielę wysłali or,ii do prz~- 1· h!tlerowsk.ich w Gratzu, J?Odczas przesłu~hiV:a
Zgromadzen.:a ma oskarzonego Gaspent~a. okazał? się, ze
Generalnego
wodmczącego
ONZ Evatta telegram, deklarujący poparcie . podsekretarz stanu w ministerstwie spraw
dla propoeycji australijskiej wniesonej do wewnętrznych Graf osobiście podżegał spis1 kowców.
Komisji Politycznej.

Je.rzy Kor.wi!!

mimo szykan kliki Tsaldarisa

sąsiednimi. państwami rośnie

W poniedziałek deputowany liberalny Voraza.nis, zo stał usunięty silą. z parlamentu i
następnie skreślony z listy członków partii
za. podptsanie wspomnianego telegramu.
Mimo tych szykan liczba zwolenników po•
1

Przed kilku miesiącami odbyła się w Gratzu
konferencja uczestników spisku zwołana z
lni ·at wy · Grafa. Na ko f rencji tej oma.
.
n e
•
CJ Y
wiano plany udziału neohitlerowcow w zyclu
politycznym Austrii.

sowe aresztowania. Członkowie demokratycz•
nych organizacji studenckich ~ą. usuwani
uczelni. Równocześnie dochodzą coraz to bardziej do głosu różne elementy ultra - nacjo•
nalistyczne i faszystowskie, Jedna z grup re·
akcyjnych wydała ostatnio broszurę, gloryfikującą Mussoliniego i wzywającą do wprowadzenia faszyzmu w Japonii.
Podkreślając, że podobna akcja elementów
taszystowskich może si:/owodować poważńe
następstwa, przedstawiciel ZSRR gen. Dere•
wianko stwierdza, że akcja ta stała sie moż•
liwa jedynie wskutek zgubnej politykf tole·
rowaQia I zachęcania sił reakcyjnych. Na za•
knńczenie przedstawiciel ZSRR domaga się
wydania natychinia.stowych zanądzeil. dla zli·
kwidowania propagandy faseystowsklej •

- Pożegnalna wizyta! - Dziwił się
. tro zadzwołlię do banku, spróbuję się sama z nimi rozmówić. Ci:ekawa zresztą je- Darremu . ....:. Dokąd pan jedzie?
- Najpierw do Paryża, a potem.„ rafy
stem, co mi powiedzą..
świat leży przede mną -otworem.
- Cieszy się pan?
Łódź, 16 lipca 1936 r.
nie...
- Bardzo. •Kończę swoje trudne
Przed telefonem do Zyrychu postanowi
łam zasięgnąć informacji o banku u zna- bezpieczne zajęcia. Miałem już ich sam dojomych, wybrałam .się więc z wizytą do syć.
- Był pan istotnie kiedyś w niebezpieScheitlerów, którzy posiadają najbardziej
czeństwie?
rozgałęzione stosunki z zagranicą. ;Jedno.....:. Nie tylko raz, oczywiście poza Eurocześnie ze mną wysiadł z samochodu konpą.
sul Darre. Był jakby odmłodzony, w każ
- Jak pan dawał sobie radę?
dym bądź razie bardzo radosny i uśmiech
Zf1wsze doskonale.
nięty, gdy , ja sama podopna byłam ra- Truciem przeciwników? - $miał się
czej do gradowej chmury. Zauw?.;.··l to
pan Karol, który ku mojemu zdumieniu
natychmiast.
widać bardzo dokładnie znał życie swego,
- Cóż to pani taka wściekła «
'
gościa.
- A pan taki rozradowanyf---- Uu,.io- Czym~ w tym rodzaju.
Wchowiedziałam pytaniem na pytanie.
- Dlaczego mówi pan: „Czymś w tyni
dząc do pałacu nie czekał na moją. odporodzaju"? - zadał8.Il} mu pytanie bardzo
wiedź i sam bardzo ochoczo wyjaśniał pozaintrygowana jego poprzednią odpowie.;
wód swego humoru. Kończył służbę, \vy- dzi '1· Darre wydał mi się nagle dem~
j€'żdżał z naszego kraju, porzucał dotych~
niczny.
czasową egzystencję.
- Wid?i pani te pastylki? - Spytał po- Dopiero teraz zacznę żyć! - Zapew- kazując jednocześnie małe pudełeczko z
niał gorąco. - Przyjechałem się pożegnać.
za wartości. ą kilkudziesięciu białych ziarn
-- Czy zna pan może Bai:J.k Morgana i wielkości grochu. - To jest najlepsza
na
go
spytałam
Z\ffychu?
Jaeohsena z
ot-cenie broń przeciw takim wrogom, ja~
schodach w drodze na pierwsze piętro. · kich właśnie posiadam. Nazywa się carSpojrzał na mnie zdumiony.
diabfllum, rodzaj trucizny, wywołującej
- Czy pani ma z nimi coś wspólnego? atak serca. - Zamyślił się jakby wspomi·
- Czy to tak źle?
nał przeszłość, a może nawet swe · ofiary.
- Naw,-t bardzo. Ten bank to zwyczaj- - Nie ·wywołując podejrzeń ułatwia na„
na spółka łobuzów, nigdy prawie nie za- tychmiastowe niebezpieczeństwa do·
Z -ich
łatwiają normalnych transakcji.
dał spokojnie.
szponów wyrwać może człowieka chyba
Patrzyłam w otwarte pudełeczko z pietylko śmierć.
groz~. ~arre ś~iał się .z ~ego 1:10!ajoną
bardzo
ak
'
Nie dałam poznać po sobie,
era~ema,, bawiło go drzeme moich
prz.
Jego.
mi
drżała
J
wiadomość,
ta
przejęła mnie
.
lek w oczach.
wyrazjl:V
1
rąk
KarnlPm
z
jednak ręka, gdy witałam sie

nie. Obecnie spłaGie normalnych rat i należności zaległych przeszkadzają nieustanne strajki i jeśli potrwają jeszcze dwa tygodnie, firma nasza przejdzie pod zarząd
lub na własność Banku Morgana i Jacobsena, a raczej i tego, który tak zręcznie
ukrywa się za ich plecami.
- Pani rozumie dlaczego ten łobuz zajmuje najbardziej nieprzejednane stanowisko. Przecież gdyby nie on, ostatm straJk
dawno byłby zlikwidowany! - powiedział
pan Ozjasz.
Oczywiście łobuzem jest Waldemar. Dojrzał do ostatecznej rozgrywki, którą toczył nieuczciwie od kilku lat poza moją
świadomością. Wystarczy mu ten ostatni
już skok. Przedłuża strajki, a gdy wygasają, i;am Je prowokuje, aby firma miała
jak najmniej płynnej gotówki. W ten sposób znajduje wytłumaczenie na zwłokę w
regulowaniu należności zagranicznych za
nowe i wspaniałe wprawdzie maszyny przę
dzalnicze i tkackie, ale bardzo drogie.
Wkrótce zwalą się ostateczne terminy, jeś
li bank nie zechce ich przedłużyć, nastąpi
L1padłość firmy i Waldemar przejmie moje
akcje. Pan Ozjasz wpatrywał się w papiery
i milczał. Widział w nich nieuniknioną
klęskę. Ja sama miałam jednak pewną
nadzi~ję. Ostatniej nocy przyśnił mi się
dziadek, ni.ewątp1'M,\rie dlatego, że duż.o o
. nim myślałam, ale niemniej jest widomym
obrazów wvrzutów moje20 sumienia. Ju- Scheiblerem.

I

d.

A Il,

/

•
Str. 3

Zjednoczenia
Kongres
czynem
wita
robotńicza
Klasa
„„„„„mi.
...
„
...
„„„„„illll
...
„„
...
„„
...
.........„„„
wzrastają

Entuzjazm i rozmach pracy

Przemysł wełniany wytęża siły

Przemysł bawełniany coraz bliższy celu
Załogi

ofiarnie

walczą

o dotrzymanie

zobowiązań

Coraz

większe ilości

- coraz lepsza

Masowy I potężny ruch ws.póharwodnictwa
Fabryki uawelmruue, które podjęły ideę proc., w pmędrza.l'Iri. średnie.i w 109 Pll"OC., a
przedkongresowego ogamął r(>w:nież robotni
przedkongresowego no- w odpadkowej w 104 proc.
współzawodnictwa
PZPB Nr 2 osiP -· · w 'P?'Zędizalnli. od- ce i robotników przem)"slu wełillianego.
tują dzień w dzień wybitne .su.lroesy na dro
I tak w dlniu 11 listopada os:iągnęły PZPW
dze do osią.gnięcia podjętych przez sliebie padkowej 112 Pll"OO. planu drzń.eoo.ego, a w
Przędzalnda średn1o- Nr I 113 proc. pl.a.nu w pnędmlini, 119 proc,
mdań. ltażdy dzień, każda ~ zbliża tka.Lni w 101 proc.
załogi tych fabryk do U'PragnńQnego celu. przędna niestety nadal planu nie wyko- planu w tk&lni 1 113 proc. w wykońc-mlni.
Warto nadmienić, że zaroga PZPW Nr 1
10 listopada osią.~ęły więc PZPB Nr 3 nuje.
ws.półzaiwodnisię w ramach
Już tylko 20 dn1 pracy po1oostafo do dnia zobowiązała
noWY sukces WYkonują.c w tkalni plan
ctwa przedkongresowego do wykonania pla
d2lie.nny w 127.4 proc., a w 'PI'Zedza.lni śred otwarcia kong.re.su.
IDioprzędne.i w 107 'J)roc. Poprawiła się rów Pa.miętajijc o tym, daliesil}itki tysięcy ro- nu rocmego do dnia 27 Listopada rb. i są·
wyroków, załoga
nież przędzalnia odpadkowa. która wyko- botnlików pmemysłu bawełnianego, wytężą dząc z dotychczasowych
wszystkie siły w kieI"lJJil.ku realizacji swych PZPW Nr 1 będzie mogła stanąć przed Kon
nała swe żadame dzienne w 109 proc.
gresem z podn.iesionym czołem.
Bardzo dobre wy.ojki zanotowały także zobowiązań.
PZPB Nr 7, które wykonały p,lain d2Jienny ~--------------------------------KLASA ROBOTNICZA PoLSKI W PEŁNI DOCENIA HISTORYCZNE ZNA·
W tkalni W 119 proc„ a przędzalni W 106
CZENI]j: KONGRESU ZJEDNOCZENIA :PPR I PPS. NAJLEPSI SYNOWIE KLAproc. oraz PZPB Nr 16 (118 Pll"OC. planu)
SY ROBOTNICZEJ WALCZYLI O WIELKĄ SPRAWĘ JEDNOŚCI, NA PRZESTRZE
i PZPB w Zgtl.erzu (109 proc).
SWĄ RADOśC
NI DZIESIĄTKÓW LAT. S!ŁUSWA SPRAWA ZWYCIĘŻYŁA.
PZPB w Olrorkowie, znowu nie wykioo.aWYRAŻA ŚWIAT PRACY NIE SŁOWEM, LEOZ CZYNEM, WZMOŻONĄ PRACĄ.
ły planu W pTZędza.lni średilloprzędrnej.
Z DNIA NA DZIEI'l" WZMAGA SIĘ TEMPO, WZRASTA ENTUZuAZM. ZOBOWIĄ·
Natomiast przędu-,alnlia odpadkowa osiągZANIA PRZEDKONGRESOWE "ZOSTANĄ NA PEWNO WYKONANE. A LEPSZA
nęła 103,3 proc. planu.
WYDAJNOśC PRODUKCJI - TO JEDNA Z DRÓG WIODĄCYCH DO LEPSZEGO
PZPB W Pabianicach clą.gna energic:zmie
JUTRA - DO SOCJALIZMU.
naprzód i Zil.OW'l.l wykonały plan w tkalni
w 110,5 proc., w przędmlni cienkiej w 132

••••-·---··-•••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••-•••-•••••••••••• ••••••••

Sukces

Państwowe Zakłady Przemysłu

załogi

Jedwabni·
czo - Galanteryjnego Nr 8 w Łodzi - jedno
11 największych przedsiębiorstw tego typu w
Polsce WYKONAŁY JUZ CAŁKOWICIE
SWÓJ PLAN PRODUKCYJNY.
Pierwszym działem, który chlubnie zreallzowa~ swe roczne zadanie była przędzalnia.
8 listopada o godz. '7-ej rano plan roczny zo·
sta.ł tu wykonany. Warto podkreślić, źe przę·
dzalnia PZPJG Nr 8 zaopatruje w przędzę nie
ale również prawie
tkalnię
łylko własną
wszystkie Inne fabryki przemysłu jedwabniczo-galan teryjnego.
Tkalnia wykonała swój plan produkcyjny
w dwa dni póżniej - IO LIS TOP ADA OKOŁO GODZ. IZ-ej w POŁUDNm.
Wreszcie nazajutrz zameldowała I wYkoń·
czalnia o wykonaniu planu rocznego.
Sukces załogi PZPJG Nr 8 jest tymbardzleJ
godzien uwagi, ie JAKOSC PRODUKCn W
FABRYCE TEJ POPRAWIA SIĘ Z IWESIĄ'
CA NA l\IIESIĄC.
Podst?,wą sukces6w przędzalni jest ofiarna
praca takich prządek jak STEFANIA SIWA·
KOWSKA (163 proc. normy) l ZOFIA KOWALCZYK (I59 proc.) oraz wielu Innych od1111·1111;1,,1; 1·:1u11111"1111111·1in11111111mm11111~1111i:n111111mn1111111111111111u1111u1::1n1111111i1111::1111
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PZPW Nr 36
wykonają
. Dnia 5 bm.

plan do 1 grudnia
odbyło się

u nas rebrarnie

załogi fabryc.m.ej.
Przewodlniczą.cy Ra.dy ZakładDvrej, tow.
Podkreślił.
zagajają,c zebranie
Wirtloński,
jak ważna. chwilę pirzeżywa teraz polska

klasa robotnicza. Zam~ł. że chwilę tę
cała Połska croi nlie pU$tymi słowami, a
wzmożonym WYŚcigiem pracy i że tak samo post--:ipi oddział 6-tY PZPW Nr 36.
Kierownik oddziału, tow. Witkowski, zobrazował krótko giospadarkę fabirvki i &tan
:wykonania plaillll produkcji, podkreślając.
Ze dzięki wysillrowi całej załogi odd.2li,.ał
ten wysunął się w kombinacie na trzecie
miejsce pod wzg-lędem wykonania rooone
go planu. W uchwalonej jednogłośnie rezolucji zebrani robowią.zali się na cześć
Kongresu Zjednoczenioweg"o wykonać rocz
ny plan do dnfa 1 grudnia i wytężyć
jak
wszystkie siły by za:iąć nie trzecie dotychczas, lecz pierwsre m.ie:isce w kombinacie.
Korespondent „Głosu" z oddz. 6-go
PZPW Nr 36.

PZPJG Nr 8

danych sprawie Polski Ludowej robotnic.
Jeśli mowa o najbardziej zasłużonych robotnikach, to naleey także wymienić nastę·
pujących tkaczy: Doskonale pracuje: ANTO·
NI KURDUN (159 proc. normy i produkcja
bez braków), WŁADYSŁAWA ALA GIER·
SKĄ (159 proc. i produkcja bez braków), STA
NISŁAWA GRABARCZYK (158 proc.), JA·
DWIGĄ ROZĄLSKĄ (I58 proc.) l MARIA
GRllBOWSKA (156 proc.). Wszyscy oni od·
dawna pracują na czterech krosnach. „Dw6J·
ki" obsługują jedynie uczniowie.
Do najlepszych majstrów należą: ADAM
KRUK i KONSTANTY BANAT, kt6rzy ob·

sługują

YJ1

nały.

PZPW Nr 5 osiągnęły w przędzalni 115
proc., a PZPW Nr 6, które mają wykonać
pl.an roczny n.a 25 listopada w 13'6 proc.
Za.kłady Przemysłu Wełnianego w <norko·
wie (Nr 32) wykooały p.lian dzienny w przędzalal.i tyllko w 92,4 proc. Natomiast w tkel
ni osiągnięto wyn:ik 122,6 proc.
Sła:bsze wyniki rwykazały poza tym PZPW
Nr 35 i PZPW Nr 36.
Za to PZPW Nr 37 osiągnęły 102 proc. w
przędzaini i aż 147 proc. w tk·ail'I'.IJ'i.
Również załoga PZPW Nr 39 wykoaiała
11 Listopada plan z dość znaczną nadwyilką
uzys:kując 107 proc. w przędzalni i 111 proc,
w tkaim

nie

ł8 krosien. Maszyny pozostające
opieką znajdują się zawsze w dosko·

po

zespołowym.
Sądząc z codziennych wynłk6w produkcyjnych osiąganych ostatnio przez „6semkę" na·
leży przypuścić, źe zadanie przedkongresowe
które załoga fabryki postawiła przed sobą: do
starczenie na dzień Kongresu dodatkowych '72

tysięcy kg przędzy l 330 tysięcy metrów tka-

nln Jedwabnych
Izowane.

jakość

:liałoga P'qW Nr Z, ktf>ra. postano~iła
konać plian rOC7ll'lY w d1!1ilu 22 grudnia, os1ąg
nęba 11 llistopada 115 proc. pl.;mu w przę
dizalni, 107 proc. pl.anu w tka.J.ni i aż 142
.
proc. plainu w wykończailni
PZPW Nr 3 wykonały pllan dzienny w
przędzalmd w 146 proc. a w tkalni 126 proc.
Natomiast PZPW Nr 4 domały w drniu 11
llistopa.da nieporwodzenia i planu nie wyko-

Zgierscy robotnicy

pod ich
nałym stanie i dzięki temu, między Innymi ze
społy podlegające im uzyskują zazwyczaj
punktowane miejsca we współzawodnictwie

zostanie nlewątpllwłe zreali

szczędzą wysiłku

Korespondent fabryC2'lny „Głoou"' telef~
nuje ze Zgiieraa:
W ramach współza.WOd!niotwa pn:edkon·
giresowego, zall;oga ZakJadów KOID.fekoyjnych
Ośrodek Nr 5 w Zgierzu, 7JObowiązała się
wykonać plan do dnPa 15 11. br. ZOoowląza
n4e to, wYkona.ne zostało przedtermimowo,
bo Już DNIA I2 BM. O GODZ. ZI.30 OSIĄG
NIĘTO I00,'7 PROC. ROCZNEGO PLANU.
Do dnia Kongresu Z,jednoozeniowego załoga
tych 2'Jakładów wykOna pan.ad pia.n 40.000 K<r
SZUL EKSPORTOWYCH 1 25.000 UBRA~
EKSPORTOWYCH. ENTUZJAZM I TEM·
PO PRACY, WZRASTA Z DNIA NA DZIE:~'

I
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Łańcuch współzawodnictwa przedkongresówego
Załoga Państwowej Fabryki Wyrobów Dzla
nych d. „Karoff" w odpowiedzi na apel górników z Zabrza, jednomyślnie uchwaliła rezo
lucję, w której pracownicy Fabryki Wyrobów
Dzianych dawniej „O. Karoff" w Łodzi - ul.
Wólczańska 127 stwierdzając, że roczny plan
produkcji został wykonany do dnia 29. IO.
1948 r. zobowiązują &i.ę wykonać do końca roku 25.000 szt. ponad plan w tym do dnia Kon
gresu Zjednoczeniowego Partii Robotniczych
14.000 szt. ponad plan.

dniu tl b. m. zobowiązano
roczny do dnia 17 b. m.

aię wykonać

plan

„PIERWSZA" W RUDZIE PAB.
Farbiarni 1 Wykoń~
w wysokości czalni ,,Pierwsza" w Rudzie Pabiianickiej.
I00,0'7 proc.
jako wyram radości z okaji Kongresu Zjed~
noczeniowego obu bratni.dl partl.1 robotni~
PZPW Nr 35 WYKONA PLAN ROCZNY
czydl - zobowią.zała się wykonać roCznY,
W DNIU KONGRESU
produkcyjny d<> dnta Z4 listopada br.
Załoga Państwowych Zakładów Przemysłu plan
Wełnianego Nr 35 na zebraniu odbytym w oraz d() końca rok!u dać Mdwyżkę
650.000
dniu 10. 11. 1948 r. wita Kongres Zjednocze- metrów tkanin Jedwabnych.
nia Partii Robotniczych.
Równocześnie zobowiązała się wykonać ZAKŁADY PRZEMYSŁU JEDWABNICZEGO
PZPW Nr 33
PLAN ROCZNY DO DNIA 8. I2. 1948 r., do
WYKONAŁY PLAN ROCZNY
I.OD.Z - POŁUDNIE
Ł6dź - Południe
Na zebraniu całej załogi PZPW Nr 33 w dnia Kongresu.
PrzemyZałoga Państwowych Zakładów
słu Jedwabniczo-Galanteryjnego Łódź - Południe zobowiązała się w przedkongresowym
współzawodnictwie pracy do dostarczenia po
nad plan pół miliona metrów tkanin jedwab
nych i do wykonania rocznego planu produki podejmują zobowiązania indywidualne i zespołowe
rb.
Na odbytym onegdaj zebraniu kół partyj-, w I35 proc. Tow. Reszke pracujący przy ma- cji na dzień 26 listopada
Uchwała ta jest obecnie konsekwentnie 1
nych R. S. W. „Prasa" poświęconym sprawie szynie rotacyjnej zobowiązał się szybciej i le·
dzień w dzień realizowana i robotnicy zawyboru delegatów na Konferencję Dzielnico- pieź drukować gazety.
Towarzysze pracujący w oddziale rotacji, w kładów Łódź - Południe coraz bardziej zbliwą, zebrani po wysłuchaniu referatu podjęli
celu.
w dyskusji szereg Indywidualnych l zespoło· zecerni, w introligatorni, przy kolportażu i w żają się do upragnionego
wych zobowiązań przedkongresowych przyrze wielu innych działach podjęli również szereg
W dniu 9 listopada fabryka wykonała plan
kając znacznie zwiększyć wydajność swej zobowiązań indywidualnych i zespołowych, dzienny w 110,7 proc. Następnego dnia naku czci zbliżającego się Kongresu Zjednocze- stąpiło lekkie osłabienie tempa - fabryka da
pracy.
I tak, tow. Jasińska, pracująca przy szyciu nlowego.
ła 105,5 proc. planu, natomiast 11 listopada
Drukarze przyłączyli się z entuzjazmem do załoga osiągnęła ogromny sukces wykonując
wykonania w
się do
książek zobowiązała
okresie przedkongresowym normy w I50 proc. masowego ruch1~ współzawodnictwa przed- plan w 118,2 proc.
Na jej wezwańle wiele innych towarzyszek kongresowego, rozpoczętego przez załogę ko·
Sądząc z dotychczasowych wyników motz tego samego działu podjęło podobne zobo- palni Zabrze Wschód 1 PZPB Nr 3 1 nie mają na się spodziewać, że . zakłady Łódź - Powiązania!
Tow. Lajfert przyrzekł wykonać normę na zamiaru pozostawać w tyle za g6rnikaml i łudnie swe zobowiązania dodatkowe godnie
wypełnią.
maszynie' płaskiej w I25 proc., a tow. Pokszan wł6knłarzamł.

Drukarze nie

Dzięki współpracy całej załogi,
konano Już w dniu 12. 11. '8 r,

plan ten wy

Załoga państwowej,

I

pozostają

w tyle

I

Dotrzymamy slo"7a
oświadczają

dzień

z dnia na

zgodnie robotnicy i dyrektorzy PZPB Nr 2

I

Dyr. techn:iez.ny, ob. Chodakowski, czujnie
W gabinecie dyirektora, tow. Pol.a, odbywia
si(l właśnie konferencja dyrektorów i kie· śledzący za procesem produkcji, jest nie·
mniej optymistycznie nastawiony.
irowiników.
- Zobowiązania musimy dotrzymać. PoSłuchamy pilnie - chodrLi przecież o spra
wy bardzo ważne, o wykonanie zobowiąz'łń moc techniczna ze strony majstrów - jlk
jest na poziomie. Odczuwamy
dotąd przed.kongresowych,
ze sprawozd.ań wynilka, że tkallllia nie :"Prawdzi~ J;>rak częśoi. zamie~ych, ale da·
daje z siebie tyle, ile by mogła, gdyż przędza J~my sobie Ja~oś r~dę. Odf1;<>śme _krochmalar
jaką otrzymuje, nie jest w odpowiednim ga- ~· mm;zę stJW1erdzić, że ""':ma l~zy P?. str;>·
itiun:ku. szczególnlie duilo za.rzutów kierowa- me fabry~ kiro~hmalu: W Je~eJ part11. te„o
ny1:h jest pod adresem kirochmalarni, która ~rtykułu ies_t .nQer~z kil~anaśCle gaturnlkow Jeden mocmeJszy, drugi słabszy,
nieodpowiednio ,,rzygot01Wuje osnowy.
Robot:i:icy P~PB Nr 2 _tempei;n swej pra·
Tow. po1 kładzlie szczególny nacisk na jak
największą koordynację pracy między oddz.ia cy potw1e~dz· aJą sł°"'.a laero'Y1:1ctwa fabry·
łami. Poza tym jest najz:upełnieJ pewny, że ki. Prządki. skr~rki, tkac2Jl_tl i tkacze, sn,o
„dwójka" dotrzyma zobowiązania. Jego pew wacze J 1:°botru<?' yo_dwozący przędzę.--;
nośei n;e przesłania nawet fakt, iż spadek wszyscy om .p,rze~1kmęC1 są Jedną m!s~ą.
jakośCi przędzy spowodował na tkalni pew- nie powstydzi'ć slę przed robotndkatn1_ lJD·
nyc~ fab~Y'k, za wuelką cenę dotrzymac ro
ną Lukę.
- Jestem pewien - mówi dyr. Pol - że bow ązania.
człon·
Ti>w. Ulk1>wska Jó7.efa, prz.ądka stracone metry nadgonimy, Na głowie po.
stawimy się, a wykonamy. To prze~e.ż d1a ki.ni PPR oświadcza ~i z uśmde~e~:.
.._ ,..... Jak długo praCUJę, a pracu3ę J,uz wiele
nas kwiestia honruu.

I lat,

nigdy tak nie było. KręQf. się... jak diabli. Muszę przyznać, że stJWorzono n.am dobre wa1runk.i do takiej pracy. Musimy pl&D
Dotrzymamy
wykona-O tnecieg0 grudnia.
Kobietom robota pa.l1i się w rękach.
słowa.
Patrzcie, dzisiaj cała nasza szósta sal.a postanowiła pracować dwie godzmy dłuilej.
A zarobek za. te dwfe dodatkowe god7Jiny
przeznaczyłyśmy na strajkulą~ych górników
F'ran<lji. Nłecb wiedzą, że wszyscy robotnicy
popileraJą fob walkę. A nasz plan wYkonamy - bo to spr.;wa honoru.

Rolnicy

łódzcy uczczą pracą

Kongres Zjednoczeniowy
W ślad za uchwałami robotników o ~zmo
z Iron.
gresem Zjednoczeniowym obu partii ~
ootniczych, uchwały takie podejmują; rów.o
nież gromady i zrzeszenia Związku Sam<>t
pomocy Chłopskiej Wielkiej Łodzi.
żeniu pracy w prnemyśJe w związku

W ubiegłą nli.edl'lielę na walnych zel:ira:..
wyborczych Zw. Sam. Chłop. rezoluniach
Tego samego zdania są tkacze. Możemy im
w_ierzyć. Tacy, jak Maria Drelich, Bronisław cje i uchwnł:v tej treści Powzięły następu•
Qluła, Helena Płachta nie raz ju.ż dowiedU. ją.ce gromady:
że słów nie rzucają na wiatr.
Gromada Rokicie - wybudowarnie spo..
równa krok do star- sobem gospodarczym ulicy Rozległej, od
Młodz~ż fabryczna
S"l.ych. Coraz więcej młodych twaTZY wśród
starej gwardii przodowników pracy, wieli)· ul. Pustynnej do ul. Obywatelskiej z Rowarsztatowców Już wsławiły się na fabryce kiciem, gdyż ta drogą przechodzą. właśnie
nazwiska prządek: Gil Ireny ~ Przepiórki towarzysze robotnicy do swej codmennej
Wiesławy pracy.
tkaczki BrzezińskdeJ
Janiny,
i wietu jeszcze innych.
Gromada Antoniew - Stoki - regulację
Organizacja partyjna skupia 5we giły dla
Henrykowskiej. Poza tym rolnicy
realiiz.ac.łi zObowiąmnia. Każdy partyjniak ulicy
czuje się na swym miei$CU pracy, jak na zobowiązali się do stróżowania ulic nocą
S. K.
posterunku bofo'WYJlL
na terenie swej grom.adv
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~z:a 26, gd-zńe mieści się

świetlica

I

0rg.aind'7.uje się równdeż kursy doskon~lenia oświatowego Związku Zamxl.owego SPpi:
otwarta została wystawa ki;łązk1
c!Ja anaMabetów. Na szeroką skalę zakrojona radzieckl!ej, o której pisab.śmy niedawno.
została sekcja odczytowa. W najbliższej Profesorowi Makarczukowi to jednak nie
}>fzyszłośctl przewidzliany je9t Sze!'eg odczy· wystaro;a. Pragnie urr.ądzlić jeszcze wy!>ta·
tów prof. Krzemieńskiej na temat: „Momen wę Mk:kiewk:zowską oraz nawiązując do wy
ty Społeczne w literaturze pozytywizmu". kładów prof. Krzemieńskiej , wystawę n.aj·
Mają być zorga.nLzowane kursy języków lepszych dzieł naszych pozytywistów.
ll'OSyjs.kiego, angie1'skiego i fra.ncuskieg<> oraz
Życzymy Związkowi Zawodowemu Spół·
wiecwry autorskie. Tow. Makarczuk proj-ek dzieków pomyślnego zreahlzowia.nia wszyst·
tuje stworzenie dwóch nowych sekcji: krajo kich projektów. Warto, aby świetlice innych
znawcz~j i miłośników fotografii.
zakładów poszły j,ego śladem.
Również starei!lliem wydz!iału kulitura'lm.o·
Sylwi'na Wąsakówna

Związku zowodowego i kursy nauki czytania i pisa.nda dżielców

Za·wodowego Spóld.zielców, słyszymy wesołe
gł06y młodzieży i dźwięczne tony fortepia·
nu. W &a.li g:er młodzi chłopcy och0C20 gra·
ją w ping ponga i bilard.
Przechodzimy na pie.rwsze piętro do bibHo
.teki, k·t óra jest chlubą Związku Spółdziel·
ców. Panuje tu ożyWliony ruch. Kierownicz·
ka bi blioteki, ob. Ewa F1orkowsk~, jest nie·
usł:ame zajęta wydawaniem ks'ążek :i dopiero Po dłuższej chwih udaje się l)alil wy·
ciągnąć ją na małą rozmówkę. Opowdiada
nam chęt.nie o swej pre.cy.
- W b:J:iotece panuje ruch bardzo duży,
Przeciętnie zała-tw'a się tu st.o OGób dzien·
nie. Trzej:>a si ę ba·rdzo śpieszyć, aby w prze
ciągu trzech i pół godzin obsłużyć
wszyst·
kich. Stałych czyt elników mamy około 1200.
- A ile kS'iązek po&iada w chwil.i obecnej
bLbMoteka? - pytamy.
- Przeszło 6 tysięcy tomów, Mamy. wszy·
t1tkfo IlO\VOŚci. Zakupujemy każdą nową
ks:iążkę, ukazującą się na póMtach księgar·
lkkh.
- Jacy autorzy mają największe powodzenie wśród czytelników?
- Ostatnio Andrzejews>kJ, Brandys, Oronin. Książ.ki, którt! otnymują jakieś nagrvdy
o których pisze s'ę w pras.'ie, są po prostu
rozchwytywane. Chcieliśmy . róWilliez urzą·
dzić na miejOCti czytelnię
na razie jedtnak
SZCZl\.lpłość pomieszczen!a nie pozwala na to.
Nie mozemy zabierać zbyt wiele czasu
ł'rmpa.tycznej bibliotekarce, gdyż podczas na
szej rozmowy nagromacWiło się sporo 06Ób,
czekających na wym;anę ks.iężek. Schodzimy
więc z poWTotem do świetlicy, gdzie właśn1e
odbywa się próba . zegpołu dZ'ie~cego.
Dowiadujemy się , że dzieei przygotowują
eię do audycji radiowej
na temat wspom·
nień wakacyjnych.
Reżyseruje a·rtysta Te·
etru Woj~ka Polskiego, ob. Swiderski,
Informa<.'jli o pracach Wydziału Kult.ural·
no-Oświatowego Związku Zawodowego Spół
dzieków udziela nam następnie tow. prof,
Makarczuk. Zdumieni jesteśmy różnorodne·
ścią i ogromem tych pra<:. Związek Zawodo
wy Spółd.z:ielców ma 12 tysięcy członków.
Wszy&tkich członków stara się uaktywnić
i zainteresować swym działaniem Wydział
Kulturalno·Ośwratowy.
Kazdy z nkh moze
1obie coś wybrać, co go najbardzdej zajmuje.
I&tnieje więc w ramach zajęć świetlioo·
wych chór złożonY" z 60·ciu osób, prowadrz.o·
ny pnez prof. Proma'ka, je~ orkiestra salo
nowa i kurs umuzykałmenlia, składający się
z grupy fortepianowej i skrzypcowej, jest
t.ek<:joa tańców ludowych i plastycznych,
sekcja dramatyczna pod dyrekcją ob. Jana
.Swiooiliego.
1

Akcie upowszechniania
Imprezy odczytowe

Zarządu

kultury

porządkowa

.·

. psioczymy, obywatele, od diabli wiedzf
Jak długiego cmsu na bałagan w tramwa
Jach, Wszyscy się na ogół zga~ą. ie
wsiadać się powinno weJści'em, wysiadać
wyjściem, nikt nie zgłasza. spneoiwu
przeciw temu, by nie jeżdżono na stOJ>niach wagonu itd. No, I co1 Nic. Teoria,
fiume, ultramaryna, Bałagan w tramwajach łódzkich trwa. A przecież - w ne
czy samej - nie trudno byłoby go opi}n-o
wać, Tylko, proszę was, PRAKTYCZNIE.
Tak jak w WarS'Zawle. Wzmocnić miano
wicl'e patrole milicji i czyhać tu i ówdzie
na ob, ob. pasażerów: wsła..da kłóry wy)ś
ciem - proszę ba.rdzo, mandac'ili, wisi
ktoś na !Jfopniu - ściągnąć i grzywna.
Sposób ·bardzo prosty a skuteczny. No,
I Jaki dochód! Ładną część ta.boru tram
wajowego można będiiie za tę forsę WYfe
montować.

Miejskiego

W dalszej akcii upoV'J'Szechnlenia kulitury stopadowej: 22.11. br, - wieczór przekładów
szerokich rzesz, Wydział Kultury Z Petersowej z Lwa Tołstoja, 29. 11. br.
i Sztuki Zarządu Miejskiego w Łodzi orga· odczyt S. Pollaka o :i;yciu i literaturze dzi·
nizuje w Ośrodku Pro.pagaridy Sztuki (daw· siejszej Bułgar.Id, 1. 12. br. - odczyt Dr J.
niej Miejska Galeria Sztuk Plastycznych) w Krajewskiej o garncarstwie ludowym, 6. t2.
Parku Sienkiewicza, cykl imprez z zakresu br. wieczór autorski Pawła Hertza, 9. 12. br.
literatury 1 plastykL Co poniedziałek i śro· odczyt kustosz::i R. Zrębowicza pt, „U źró·
da, punktuaLnie o godz, 19.15 odbywać się deł rewolucji malarskiej", 13. 12. br. wieczór
będą wieC"Zory, na których
znani pis.arze auto<rski młodych (J. Hertel, W. Olszewski,
i . malarze :r;.apoznają łodzian z szeregiem naj J. Szczawiński, A . Wirth), 15. 12. br. - od·
aktualniejszych u...gadnień z zakresu sztuki. czyt mgr. Ciekli~k.fego pt. Problem kon.ser·
Zaoowiedziane zostaną następujące impre wacji zabytków w dobie obeC!l1ej, 20. 12.
zy: 15.11. br. Odczyt G. Ti.mofiejewa o Błoku br. odczyt M. Piechala o Mickiewiczu. ·
i Majakows:k.im jako poetach Rewolucji Li· 1 Wstęp bezpłatnv.
wśród

Dożywianie młodzieży

I z poUJrote,..

·Nota

Świetlica Spółdzielców· może służyć przykładem

.

~ Wchod.!ąc do budynku przy ul. Sienkiewi

tę_

W

Ogni ko kulturalnej p_racy i godziWej rozrywki

p1fi ·~1•

Wałka

z analfabetyzmem

Tym razem objęła ona łódzkich dorożka
rzy, którzy mimo ogłoszonej parę miesięcy
temu taksy nie bardzo się do niej stosowali.
- Co pan szanowny mówi? - kłóclll się
• tym czy owym pasażerem. - W gazetach
o takslę stało? My nic o tym nie wiemy, nie
czytaliśmy„.

No, teraz będą musieli czyTAC. Kaida
drynda bowiem „książeczkę taryfową" w
ramkach oprawną otrzyma. Skończy się do
rożkarskl „analfabetyzm".

szkolnei ulegnie wydatnej poprawie.

75 tys. dziatwy kosztem 242 mili. zł otrzymywać bedzie gorące posiłki
Rozdawnictwo obuwia i cieplej
W trosce o stan zdrowia młodzieży i
dziatwy szkolnej prowadzona jest w łódz
kich szkołach szeroko zakrojona akcja dożywiania. Akcją tą objętych było w ubiegłym roku ponad 71 tysięcy dzieci i mło
dzieży w wieku od lat 3 do 18. W roku
bieżącym z dożywiania korzystać będzie
ponad 75 tysięcy uczących się dzieci i mło
dzieży. Dożywianie obejmuje następujące
szkoły: podstawowe, zawodowe, specjalne,
średnie, ogólnokształcące i przedszkola
oraz świetlice dziecięce i młodzieżowe.
W roku ubiegłym na cele dożywiania
młodzieży wydatkowano ogółem sumę 85
milionów 180 tysięcy złotych. W roku bieżącym w związku z faktem, że jakość pożywienia uległa i ulec ma dalszej popra-

odzieży

wie, przewiduje się, że sumy przeznaczo- ło 2 miliony 222 tysiące złotych" na altcję
ne na te cele wzrosną conajmniej dwu- dożywiania. Około 700 tysięcy dla szkół
krotnie. W preliminarzach budżetowych zawodowych wpłaciła: Izba Rzemieślnicza.
złożonych do zatwierdzenia w Centralnym
akcji dożywiania w szkole korzystali
Urzędiie Planowania koszty dożywiania dotychczas uczniowie 135 szkół podstawo
młodzieży i dzieci w szkołach łódzkich, wych, 55 przedszkoli, 14 szkół zawodoprzeds.z~olach i świetlicach. sięgają sumy wych, 18 szkół średnich, 50 świetlic dzie242 i;uhonów ~!. ~ak. pow~z~y wzrost. V:Y cięcych i młodzieżowych. W szkołach podatkow na d?zywiame a.:iecr i mlod~i~zy wołano do dzi•łania specjalne Komitety
szkolnej ~ik~ z faktu, ze.w ro~u b~zą-10pieki Społeczn.ej. Wchodzą do nich rodzi„
cym p~anu3e się wydawanie w szkołach ce uczniów i przedstawiciele nauczyciel•
posiłków gorących
w formie obiadów. stwa.
Dotychczas w wielu jeszcze szkołach za-1 K
•t t t k'
·• '" t lk
li
miast obiadów dzieci otrzymują kawę z • oxm e Y e ieru3.ą m.e Y. o samą a „
mlekiem bądź kakao. Posiłek ten uzupeł-, c~ą, ale ~nadtp ~aJ1:°UJą się .zaopa~rze
niany ·est chlebem lub białym pieczy- mer_n. ubozszych dz~ec: w obuwie i Ciepłą
wem i ~ędliną.
odziez. w .porozum1emu z lekarz~m sz~ol-..,
Fundusze na akcję dożywiania dzieci i nym Komitety pr~wa~zą. równi.ez akc3ę .t.
młodzieży płyną z trzech źródeł. W roku zw. d?d~tkowe~o zywiema. ObJęte są mą
ubiegłym najpoważniejszą kwotę, bo po- te dzi.ec1, k~ó;„. ze wzg~ędu na zły stan
nad 47 milionów złotych wpłaciło Mini- zdrowia i cięzkte ma~enalne. '?a:.un~ w
sterstwo Oświaty. Około 27 milionów da- do~u . m:iszą być wydatme3 z~one.
Wczoraj w gmachu przy ul. Piotrkowskiej żonych przez podchorążych, po czym nastą- ły opłaty za posiłki, wpłacane przez ucz- Dozywiame ~o oparte jest 0 rozdział paNr 266, odbyła się uroczystość zakończenia piły przemówienia.
niów oraz przez koła rodzicielskie. Zarząd czek z prowiantem t. zw. suchym.
'l kursu pol.-wych. M. O.
Głos zabierali kolejno mjr Antoniak, gen. Miejski (Wydział Oświaty i Opieki SpoDożywianie dzieci w szkołach jest na
Uroczystość rozpoczęła się zdaniem rapor- Księzarczyk, prymus szkoły podchorąży Pa- łecznej) wydatkował na cele dożywiania ogół odpłatne.· Zwolnione od opłat są
tu przez Komendanta szkoły, mjr. Antoniaka, telski oraz przedstawiciele Tow. Przyj. Pol.- 8 milionów 232 tysiące złotych. Akcja ta dzieci niezamożne. Opłata za posiłek jest
generałowi Księ:Zarczykowi, z-cy Komendan- Radz. i partłt politycznych. Wspólny obiad była ponadto subsydiowana przez Robot- stosunkowo bardzo niewielka i waha się
ta Głównego do Spraw Potityczno-Wycho- żołnierski, połączony z występami wychnwawczych. Następnie odczytane zostały roz- wanków szkoły i zabawą, zakończyły tę pod- nicze Towarzystwo , Przyjaciół
Dzieci, w granicach od 200 do 250 zł. miesięcznie.
kazy
nominacyjne
wyniki
egzaminów,
złonłosłą _
uroczystość.
z _własnych
Akcja dożywiania odgrywa
dzieci z punktu
___
_ _..;....;.._i _
.;..._..-;..
_ _...;._
_.__..;..
_.;..._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _które
___
__._ _funduszów
_ _ _ __.przeznaczy_ _ __.. dzenia
bardzo wido-

Promocja

podchorażych

w szkole polit. - wychowawczej

Radogoszcz i

z

MO

Łagiewniki chcą

społecznego

ml•ec' nOWe 'SZkolY·

niosłą rolę. Nie ma dziecka w wieku szkol
nym, któreby z akcji tej było wyłączone.
Jeśli w szkołach istnieją uczniowie, którzy
naukę.
z dobrodziejstwa gorącego posiłku nie· koMieszkańcy pośpie'3zq
Zaledwie parę dni temu mieszkańcy Ra· 1 wek, że dzieci niejectnokrotnie patrzą w ścla sali świetlicowej, gdzieby moi.na było urzą· rzystają, jest to wynikiem ich dobrowoldogoszcza i ŁagieWl!lik, wtii,ając · Kongres nę zan1iast na tablicę. Już ten fakt mówi dzać podobne zebrania lub różne pożyteczne nej rezygnacji z tej formy pomocy.
Zjednoczeniowy Polskdej Klasy Robotnic1e1, sam za siebie. Trzeba dodać, że szkoła nie imprezy,
powzięli jednomyślnie ucllwałę budowy eh 0. jest w stanie pouneścrlć wszystkich d~iect z
Rzucona więc przez mieszkańców Rado·
nika l linii tramwajowej na ultcy Łagiew- Radogoszcza 1 Łagiewnik, które w dość zn.'l· goszcza myśl jest słuszna i zasługuje na ryc?l
świetlicowych
mcklet. Postanowiono także przyjść z po· cznej liczbie muszą dojeżdżać do szkół, mie- łe wcielenie w :Zycie. Mieszkańcy ci są to lu
Poruiewaii: biblilOłteiki . świetiicoiwe porro6•ti!J\vitarmocą s1ąsiedzką mieszkańcom ul. Warsz .'łw· szczących s ię w centrwµ miasta.
dz.ie pracy, którzy tak, jak przy zakładaniu
skiej przy zakładaniu torów i sieci tramwa
Wzindesierue nowego, odpowiedniego bu· .ltinid b1Mnwajowej oi'tlarowall · swą pomoc, ją wiele do życ:zenlia 'lJaJJ:ówno !P-Od w:z.ględem
jowej,
dynku szkolnego dałoby jeszcze jedną pcYWaż tak i przy budowie projektowanej szkoły 10 j.aikośai, jaik :i ilo6ci książek, wy<lzia.ł k.uU.uiremo
Pisaliśmy 0 tym, że uchwały powyższe za ną korz~ść .. Do~ychczas wszyst~ie zebrania b~wlą~li się dać wszystko ze siebie. Odpo· -<>Światowy OKZZ przyistąpił do lU6bre<:"jli wszy
padły na zebraniu, odbywającym się w s-zko Koła Rodzlc1elsk1ego, .a w specJal?ych wy- w1~dm~ ~ł~dze. a. zwłas~cza :z;arząd MieJ· stk~ich tego rodreju biblii01& na ter€al!i·e Łotlrz:i.
le powszechnej przy ul. Gen. Sowińskiego 53. padkach. z.gro~a?zerua og:6łu mieszkańców sk.1. ~ i el~1eJ Łodzt powinny S1ę tą spraw~ Specjalni Lnstruktoczy świetlicowi ~rawdz.aJ
Pod koniec. tego zebrania rzucony został god ty~h dzielni<:, rueJednokrotnie zaś. i Kół par( bhz.eJ za1~teresować i d~pom6c tej l?racow;u ją sl!am bibliotek.
ny jak największego popaircia projekt budo· ~YJnych odbywa.Ją się w obecneJ sZJkole - czeJ 1 ofiarne.j ludnośc:i w zreaJ.1zowamu
Braki w bi.blio·teOOacli są U7mpełniaine wairwy no'WeBó gmachu si.kolnego.
na korytarzu. Nie ma bowem dość obszernej słusznego proJektu.
(Tasz)
fx>śaiowyml d?iiełami ze wszystki ich dmied'Zlirn 1!!.Szkoła PoWS.Ze<:hna w Radogoszczu mieści
teraitury.
się obecnie w ładnej willo., jednak, niestety,
W tym tygodniu rozipoc.zęto rowsyłainlie bibnigdy ?lic nie miała wspólnego ze szkołą.
l:ołiec.zek ju:i; O<!:po-wiedmlio skompletowarnych
Maleńkie Pokoiki zamdeniono na klasy szkol.
ne i mimo, ze z zadowoleniem spogląda się
skazany na 12 lat więzienia d-0 świetlic przy 21aik.łądaich prnemysłowycll.
na czyste ściany, ozdobione pomocami nau·
(m.)
kowymd, stwierdzić tneba, że warunki nau·
ki są tu bardzo trudne. Ciasnota zmusiła kle
Wojskowy Sąd Rejonowy na sesji wyjaz·
Wielkie poruszenie wśród publiczności wy
1rownktwo szkoły do takiego ustawienia ta· dowej
w
Końskich
rozpoznawał
za· wołało ujawnienie takiego pikantnego „szcze
powiedzianą przez nas głośną sprawę współ gółu". Cielecki sprzedał pośredniikowi J óze·
Dziś, w Ośrodku Propagandy Sztuki (Park:
39 centnarów żyta po
właściciela młyna elektrycznego z Przedbo· fowi Jabłońskiemu
Fotomontaż
Sienkiewicza) Wydział Kultury i Sztuki Zarza - Tadeusza ~eleckiego, oskarżonego o 3.000 złotych, Jabłoński z kolei odsprzeddł rządu M;ejslciego w Łodzi urządza odczyt G.
Słu'SZ'rul i :iln.teresując~ dmicjaitywą podjęła
sabotowanie zarządzeń 2'JWUązanych z ak<:ją to żyto.„ . miejscowemu Zw. Samopomocy Timofle.iewa pt. „Blok i Majakowski - poeci
OKZZ w Łodrzll. Miiam.o'W'icle, - posbaa'llowilotno pomocy przednówkowej dla najbied,niejszych Chłopskiej po 2.200 zł. Powrnie pośrednik Rewolucji Listopadowej".
uJmoiwa.ć aik:tu.a.J:ne zBiga.dln~enńia &połeczme. 1po1
li- rolników i okradanie ich z przyznanej .im na transakcji tej stracił. Ąle tylko pozornie.
Poezątek o godz. 19.15. Wstęp 6ezpłatny.
W rzeczywtstośct bowiem za dostarczone
tyclllbe t ikuJtUJilaJne w formie fo,tomoin:tażu, mąki.
•
udo&t~o dla szeirokii.ego ogółu w specżyto otrzymał
które sprzedał
na r--------------~
Przewód sądowy, zeznania świadków o~az czarnym
rynku preinle,
i tym sp<>sobem
z nawiązką
WELNY i JEDWABIE
1a.lnyich OISIZlklornyoeh gablotkiaich, rmJJaddujących opinia biegłych w całej rozciągłości potwier powetował sobie pozorną stratę,
dziły
zarzuty,
objęte
aktem
oskarżenia.
Cie·
się w saJ.i OKZZ.
w ten sposób pan młynarz i pan pośrednik
TemM'elm pieriwsrego fOll!omomita.żu· jeS1t „Prrz;y recki 'przez swą wrogą i destrukcyjną d:zia· robm „złote jnteresy na zbożu państwowym
.
planu ,,Pomocy
~ń ówóc'h wieszczów". Dollmmenty, fotogra- łalność nie tylko pozbawił pomocy naJwięk· i paraliżowali wykonanie
biedotę wi'e.iską, nie tylk<> dopuścił się Przednówkowej".
·flle,. ł'Y'Suniki i teksty obI'<Wtl.ją ptzy}aźń Adill!lla szą
sabotowania zarządzeń władz, ale stwarzał
Cielecki zootał uznany winnym zanucone
-...
Mlldkiewiczla i wi.clkliego ,poety r06Viisikńeoo pozory, :i;e właśnie władrz:e są winne temu,
go
t>rzestępstwa i został skazany na
c:s
Gdynfa, świętojańska 57
JA 1-.dma Pustnkd~ .
.it biedni rolnicy pozostają w SkraJnej nę· lat m1.:1
W'lęzl'eała 21 Pozbawi~ i;n-aw na lB·t 5 ~
, tel, .261-16.
-·
d:zy, w oię~im okresie ~~O'Wl'ID. •
oru !to~lskata m!enia.
·- · - .....__ ,~"'~~-"°·~
- ~„!!"""'!!...,!!!!„!!!!;.!!!!.·!!~·!i!···---...1"';;,;'·~-----1

Obecna ciasnota utrudnia

-

z pomocq przy budowie
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do

przedkongresowego
pracy, rzucone przez
górników i włókniarzy, nie rozostało bez
echa w Państwowych Zakładc.ch Przemysłu .Jedwabniczo-Galanteryinego w Pabia~icach. Załuga PZPJG postanowiła plan
wykonc.ć przedterminowo.
Za pierwsze półrocze br. i:.Jan państwowy z wielkim wysiłkiem wykonano w 101
procentach. Wiele bowiem czynników zahamowało
wyższe
przekroczenie planu
rccznego. Po pierwsze: wadli~e rozp~a:
rowane urlvpy - znaczna częsc załogi 1

KOMU WINSZUJEMY

PZPB podnosi

Dziś: Eugeniusza

DYŻURY APTEK.

Druga Wojewódzka Narada

kierownictwa korzystały z url.J.pów w tym
samym czasie, po drugie: plan półroczny
przewidywał
un;ch0mienie 216 krosien,
tymczasem do końca czerwca br. uruchomiono ich tylko 2ł0, gdyż bnk było rrieisca w budynkach fabi-yczny:::h na uruchon.ienie większej ich ilości.
Tak więc załoga PZPJG weszła w drugie półro~ze z przekroczonym co pra"."da
planem połroczny~, ale za to z o~ow1ązkiem podniesienia JC!kości produkcJi, któ-,
ra rza~ko przekracL.ała uprzednio 50 proctnt p1erws:;.ego gatunku.

I

dyscyplinę

-Prz.v.ięcie przez Z&łom' PZPE w P:::b: __ j .
apteka mgr. Bolechowskiego cach zobowiązania produkcy_incgo przed
Kongresem Z.iednoczenio;vvm pociąga za
przy ul. Warszawskiej Nr 6.
30h między innymi i konieo.z11ość d:.:.::zego
podnoszenia dvscvpliny pracy.
KINA
Celem podniesienia dvP~yD 1 iny pracy i
Kino „Robotnik" -- film prod. ame- celem zorientowania załogi, ile traci się
<;odzin wskutek spóźnień, R:?da Zakładowa.
rykańskiej „Zielone lata".
PZPB wywiesza codziem1ie dane z paszcze
Kino „Polonia" wyświetla film p. t. „Ta- gólnvch d~ałów, d,.,tvcząci> snóźn'':)ń rojemnica wywiadu" dla młodzieży dozwolony botników i prac0wników. Z cfa.n,rch tych
np. wynika, że w tygodniu od 25 do 30
od lat 18-tu.
października br. w orzędzaln\ spóźniło si.ę
lub nie stawiło się <lo pr~cv b~ usnrawieWAŻNIEJSZE TELEFONY
dliwięnia -- 46 osó.b, wobec tego stracono
262 gndziny pracy.
Straż Pożarna O
W tym samvm tygodniu w tkalni zanoKomisariat M.O. - 63.
towano 37 snóżnicń i nieobzcności nieuspra
P. C. K. - 112
wi.edliwionych na ł?cznlJ. sumę 220 godzin,

Dziś dyżuruje

pracy

w wykończalni stracono 60 godzin r:·:....::i.k
c~.rjnvch. Lącznie zanot0'.vano 114 nieobecności i spóźnień co dało w sumie stratę

618 godzin pracy,
Jak!{f)lwiek c:vfrv te sa duże. widzimv. że
nastąpiła pewna poprav;ra w zestawieniu z
ooorz0dnim okresem: w tvg-odniu o::l 18 do
23 pa7d3iernika stracono 7:13 g-odz:in, a od
4 - 15 października - 734' godziny.
W ·pn.ekroiu rocznvm tego ro:iz.ai11 drob
ne spóźnienia pcjedyńczvch robotników
i pracowników - to kikadziesiąt tysięcy
straconych godzin dla produkcji, to kilkadziesiąt
tvsiecy
nie wyprodukov1c.nych
mt'trów tkanin!
Tę wymowę cyfr trzeba zrozumieć i położyć kres spóźniimia się oraz przedwczesnemu kończeniu pracy.
(Dz)

Oś

iatowa
PPR
R

W dniu wczorajszym obradowała w uaktywnienie ZwiązkU Młodziezy' Pol'
·
ezo JUCJO
sali Szkoły Centralne,j PPR Druga Wo skiej.
jewódzka Konferencja Oświ3towa, w
W walce 0 wzmożenie produkcji
Wojewódzka Marada Oświatowa PPR zektóreJ· wzinlo
udział około 250 nauczy· przemysłoweJ' i rol·nej aparat os'w1"at.o- brana
dnia t 4.x1.1 94s r. wPlenum
Łodzi stwierdza:
"
Uchwały Sierpniowego
Kon;iltetu
cieli PPR-owców woj. łódzkiego.
- wy musi zmribilizować wszystkie rozpo Centralnego PPR ujawniły odchylenie praw!Konferencję zagaił tow. Stalski, kie- rządzalne siły. Od pomyślnego wyniku cowe i nacionalisty'czne w szeregu dziedzin
rownik Wydziału Propagandy Oświaty tej walki zależy dobrobyt i przyszłość życia I wskazały drogę ich przezwyciężenia
, . 1 .
h
. l'
1 I
poprzez rzeczową, szczerą i śmiałą krytykę i
I. K u lt ury KW PPR , nasw1et
a]ąc c a- SOCJa !stycznej Po sk.
samokrytykę. Ujawnienie tego odchylenia po
rakter konferencji w przededniu zjedW dyskusJ·i zabrał głos kurator O.Ł.S zwaliło nam podnieść świadomość ldeol~icz. o b u par t"11 ro b otn1czyc
·
h.
noczenla
tow. Seniow, który w samokrytyczne]· ną naszyc h cz łon kó w. oraz dos t rzec bra kl i
C 1
k f
·
·
niedociągnięcia na odcinku kultury I oświaty.
e em naszej on erencjl powie· ocenie omówił działalność kuratorium
dział mówca Poprzez zaostrzoną walkę klasową na na· J·est przeanalizowanle i władz szkolnych okręgu na odc1·nku szym
odcinku wypierać będziemy element.V
d otyc h czasowej pracy na odcinku o- administracyjnym, pedagogicznym i ideo.logicznie I klasowo obce w wychowaniu
światowym w myśl uchwał Sierpniowe personalnym. Mówca stwierdził, że po· nowego człowieka. oraz usuwać będziem~'
go Plenum KC PPR, oraz przezwycię- mimo n;ewątpliwych braków i niedo- treść I metody nauki. które dotąd na skutek
"'
·1 brak'ow na t Ym odc'1nku ·
·
słabe.1 czu ino~ci klasowej 1 braku odpornoś·
Z•enle błędo'
··
vv
ciągnięć na poszczególnych odcinkach, ci z naszej strony, nie były należvcie przei wytyczenie dalszej drogi w oparciu o generalna linia rozwoju pracy oświato- zwyciężane. Nie przezwyciężono także w doteorię marksizmu - leninizmu.
wej rozwijała się pomyślnie.
statecznym stopniu postawy oportunistyczne)
.
poszczególnych ogniw partyjnych na naszym
Nar!'ldz1e przewodniczył kurator okZ kolei przemówił kierownik sekcji odcinku.
ręgu łódzkiego szkolnego tow. Seniow. Kulturalno - Oświatoi"eJ'
tow. Chrzawalk ę k lasową prowadzić bedzlemy poprze2
'v
Miejsca w prezydium zaj~li: tow. nowski, który poddał samokrytycznej udostępnienie upośledzonej dotąd młodzieży
tow. Trojanowski
przedstawiciel ocenie działalność sekcji I naświetlił r~botnicze.i i ch~opskiej przyjęcia d? "."szystsekretarz KW k t
·
tk"
d · k.
k l· lnch typów szkoł, popr7ez wzmnrnieme eleKc PPR ' D omacrala
o
ry ycmle "."s~ys ie. O C!n 1 p~acy :1 mentów ideologii marksizmu I leninizmu w
PPR, Seniow - Kurator 0.Ł.S. oraz turalno - osw1atoweJ na terenie wo3e- 1 naszej codziennej pracy szkolnej.
tow. tow. Stalski, Chrzancwski, Ożo· wód~twa ł_ódzkiego. ~zczególny ak~ent
stwierdzamy konieczność przełamania pogowski, Świątkowa, Łuczak i Lewan- połozył mowca na dztałalnt>ść sekCJl o- 11 błażliwości na odcinku. oświatowym wobec
dowska.
światowych przy Komitetach Powiato- błędnych I S?kodliwvch ideologii rPakc:vinvch.
Z ramienia KC PPR referat wygłosił wy h i ·Mi j. ki h PPR oraz na pracę I k?n !etczność, pogłębienia zr~zumienią int~rn~.
.
C .
.e s C
•
c10 1 1s ycznego
wvchowama.
wzmocmema
tow. Trojanowski.
organ 1zacj1 społecznych.
! współpracy z ZSRR i kraiaml demokrac.li luMówca omówił dokładnie dotychczaW ożvwionej dy. skusji n:i.d problema· 1 dowej. oraz p.ostepowv~i i::iłrmi ~wiata. W
sowe zdobycze ·Partii i Min. Oświaty w 1 mi poru szonymi ;abierali głos tow. tow. t.v~k ce~u dk~rz.v~ać ~ęd 7~;~; z bogatego do1
dziedzin:e oświaty i kultury, oraz poddał I Legowicz, Jackiewiczowa, Biernacki. ro Na~ad::i ~ś;,~~t~:~ ~ rado~c·ifl wita zjednagruntownej analizie braki w pracy na Kudelska, Błaszczykowa. f,uczak I ir•1 i. c-zeniP ?ie bratnich oar~if rnhotnir-.vch Vf je~
'W
'
l
l"
1 - dn:i Zi<'dnoczona P;irhe lZhsv Robotnicze].
tym odcinku:
.
, .
s~yscy mowcy ws rnzywa 1 ~a po; ę. która będzie miała historyczni' zm1czenie w
Tow. TrOJanowskl zwroc1ł uwagę w pu]ący proces demokratyzaCJI szkol 1 dziPiach pol~kiego ruchu robotnic:r.e<Zo 1 przyszczególności na powolne tempo szkol- wychowania młodego pokolen~a w du-1 czvni się do przyśnleszPni::i nrzehmlowy nanictwa i programu nauczania, oraz to- c.hu budownictwa Polski socjalistycz- szei. pr~~Y k~1lt:iralnej I oświatowej po linii
· wstecznyc h t eor11·· pe d agog i
. . zwracali. uwagę
· na · ko- re11l1zac11 soc1al1zmu.
1erowan1a
cz neJ.. Szczecrolme
·
nych. Wiele uwagi poświęcił zaniedba· nieczność ~zkolenia nauczvcielskiego w
Postanawi~:r1~ doło7:vt~ w~zelkich starań.
. .
.
„
h
_
.
, ..
,
·. . .
aby wzmocnie 1 skoordynować współpracę Pa
n iu wsi 1 real1zaćJl powszec nego nau duchu ldPolog11 naw{Owego soc1al1zmu· rtii I m1uc-7vci0l~twa J"1Artvin00:0 z odm!nlsczanla, wskazał na etapy planowej pra !:larksizmu - Jeniniżmu na wzmożenie tracią szkolną i ZNP. Szczeg6ln1 onbkA pocy na odcinku szkolnictwa, mającej za walki ideologicznej
w~ływami reakcji sfnnawi_ai;i~· otoczyć n;11czvrie.1a wiei.sk~ego
·•
t 1 ·
t
J 1
.
.
· z
ł
· z;i.ol"wma1?<' w ten i:oosob o<lclz1"łvw;inip 1depewn1c us ~ en ie sys emu sz rn ~ego. 1 wrogiej propagandy w szko ach, na ol0giczne Partii na bezpartvinych: Dążyć bę·
Jako zasadniczy aspekt pracy Qśw1ato- najściślejszą wspó!pracę z masami !udo dziemy do szybkiego zreal;zow<>nin reform''
wej wskazał dążenie do przeprowadze- wymi w mieście I na wsi.
sz.kolnrj poprzez. pows1echrość N111c~ania
ni młodzioży robotniczej i chłopskiej
. ,
.
.
rmburlnw<> szkoln•dw„ 7AU•n<l('rnMI) I techa
- ·, d :
. d
d
.·
Mowcy zadeklarowali wzmozony wy niemego w stosunku do potrzeb plan~ 6-clo
przez szko 1ę sre nią l
oprowa ze~1e siłek w realizowaniu h!storvcznych IetniPrzo.
j:J ~o. szkól wyżs_zych, przy zape~.\rn 1 :: UC'hwał Sierpniowego Plen11m KC PPR,
Na zakończenie konferencji tow.
mu JeJ całkow1~e1 po~ocy mater aln ~ wiązania rzesz bezpartyjnego nauczy! wy~howawczej. ?boz postępu musi cielstwa z dążeniem do realizacji po- Styss z Br7ezin zaproponował by przy
zwyc1ę~ko rozegr~c walkę klasową o stępowych dró~ rozwoju Polski i bu· wybJrach grudniowych opodatkować
szkołę I wychow~n1~.
.
.!ownictwa socjalizmu na wszystkich :.ię n::i rzecz strajkujących górników
Podstawowymi
instrun:entami po~a Jdcinkach naszego życia.
we Francji i wezwać do tei akcji za
wyd żej .wdyr;iienlonymti bmędzpieedsatg~og~cz~~~:
Wyniki obrad i dyskusji podsumował sobą rzesze nauczycieli bezpartyjnych.
o pow1e niegoolitcen
·
' · · t ow. T roJ·a - Wniosek tow. Styssa przyjęty zosta !
k ru ersonalna odpo- w k oncowym
przemow1en1u
1
go,.
cde
?Wa
P
ł
Y
a
.
P
·
ksztalt'owani·e
nowski,
który
zapewnił
nauczycielstwo,
wie nie powo ywan 1e 1
.
.
.
· b d . ;ednom_vślnie.
· 1 k·1 h
wnikliwa piecza ze w Jego pracy 1 wa 1ce otoczone ę zie
k a d r nauczycie s c ,
kl'
· k
Odśpiewaniem Międzynarodówki za·
nauczyciel- trSls iwą opie ą p a rt"11 1· R zą d u.
d .In t eresam 1• z"yciowvmi
na
"
·
·
·
j
d
'l
ko6czono
II Naradę Oświatową PPR
stwa, ścisła współpraca ze Związkiem . Następni: zebran,i p_rzy1ęl1 e non:ys
'
Nauczycielstwa Polskiego I należyte nie rezolucJę, w ktoreJ czytamy m. inn. woj. łódzkiego.•
ST.
0

I

W dawca: Woj. Komitet PPR w Lodzi. I<omitet
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PZPJG wykona przedterminowo plan -roczny

współzawodnictwa

~niedziałek, dnia 15 listoparl?. 1948 r.

,

Red. i

·id';'."'i,ód!Ph:>trko\\<~ka 86. T~lefon:( R:eda.Ho~ N~cz.

216-1_4.

Dwa pien'.'Sze mie>siące dr..igiego półro·
c:za wyglądc.ły nienailepiei: plan w lipcu
został wykonany w 96,3 procentach, a w
sierpniu tylko \V 9:-l procentach. Te niezacawalaiące wyniki spowodowane ~y~y
przeprowadzoną
wówczas
komasacJą
dwóch oddziałów i trwaiącym jeszcze
ckn.sem urlopowym.
We wrześr.iu nas~ąpił przełom: wykonano 100,3 procent normy, w październiku
lr. uruchomiono (i dodatkowych, przewicL.ianych. .,., pl&nie i ~westycyjnym - krosien. A w październiku załoga FZPJG
\\-.)konała plan miesięczny w 111.2 proc.
W listopc..dzie wykazy dziennej produkcJi stwierdzają dalsze stopniowo rosnące
przekroczenie zadań :iziennych. Dnia 2 li~toi:.ada wvk;,nan0 107 proc., 4 listopada115 proc., 5 listopc:da - 135 pro::: .. 6 listopada - 127 proc., S listopada - 117 proc.
:i 9 listopada 122 procent plc..nu.
Wszystko wskazuie na to, że plan pań
.stwowy w PZPJG zostanie wykonany w
htopadzie z iesz_ze większą nadwyżką,
riż w paz:lzierniku br.
Podobnie iak nastąpił wzrost ilośc:owy
produkcii, nast:-:piła również popraw<> iakcściowa produkd.
We wrześniu przeciętna ilość pierwszego gatunku wynosiła 45,3 procent, a w listopadzie br. dzier_ne wykazy produkcyiMo stwierdzają że: dnia 2 bm. w-,rkonano
50,5 proc. i:;rimy, a 8-go punad 55 procent.
Podniesienie jakości i ilości tkanin było
przE:de wszystkim możliwe dzięki współza
.,,·c,dnictwu pracy i małej racjonalizaci~.
Kierownictwo techniczne fabryki zmnieJ·
szyło o połowę iloś~ godzin postojowych w
ostatnich tygodnie.eh dzięki zwiększeniu
dłu~ości osnowy z 800 do 1000 i 1200 m.
k" t
·
t
J3iorąc pod uwagę wszyst le e mew~ I.•hwe osiagnięcia na polu podniesienia Ja·· przez za ł ogę PZPJG
kcśc i ilośd .:iro d u k cJ1
można wierzyć, że zostaną zrealizowane
uostanowienia zc:łog~ PZPJG 'f'OWzięte W
dniu 7 listopada br.
Dn1'a tego załoga PZPJG po urvsłucha„ J
i1iu przemówień przedstawiciela Rady Zakładowej, przedstawicieli partii politycznych i dyrekcii, po rozważeniu swych moi.liwości postanowiła celem uczczenia Kon·
.
.
gresu ZJednoczl'mowego
wy k onac, r 1an ·roczny do dnia 18 grudnia br oraz wykonaE
ponad plan do końtb br. 50 tys. metrów
tkanin fodwa.bnych.
fi"1·.11•.11111:.1u11•1:11111111",1·,:1•'11111:1:1rn1111111111111111•1111·1111111i::1:111111111111111111111111111m11111111nr11U11
•

Na nowej ulicy •.•
Ożywiony ruch na nowo-•1rzenrowadzonej przez park fabryki PZPB ulicy wykazuje najlepiej, jak bardzo ulica ta była potrzebna naszemu miastu.
Elektrownia za.instalowała już tutaj 3 la
tarnie, ale potrzeba byłoby ieszrze 4, ażeby
oświetlić całą. ulicę i umożliwić swobodne
poruszanie się Po nie.i o każdej porze.
M. J.

Wieści

z kraiu

KARA SMIERCI DLA OPRAWCY
HITLEROWSKIEGO
Przed Sądem Okręgowym w Sosnowcu
toczyła się rozprawa przeciwko Brunowi
Oskarowi 'lschamlerowi,
bestialskiemu
oprawcy hitlerowskiemu który brał udział
'
w wyniszczeniu Zydów w Zagłębiu D ..'1row·
skim.
Tschamler skazany został na karę śmiercl.·
WSPOLZAWODNICTWO PRACY
CUKROWNI KUJAWSKICH
Od pierwszego dnia tegorocznej kampanii cukrowej trwa pomiędzy cukrowniami
kujawskimi zacięte współzawodnictwo praey. Wskutek wzmożonych wysiłków robotników, cukrownia w Kruszwicy ukończy
kampanię o 10 dni prędzej,
cukrownia w
Tucznie o 7 dni. W wyniku ogólnej punktacji po upływie 2 dekad we współ
zawodn™:.wie
prowadzi
zdecydowanie
cukrownia Tuczno (213,7 punktów), która
w

ubiegłym

roku

zdobyła

sztandar

wsp6ł·

zawodnictwa. Drugie miejsce zajmuje cukrownia Kruszwica (197,6 punktów).

Ogłoszenia drobne

ZGUBIONO
k s1ązecz
· ·
kę
· k.
WOJS ową
RKU. - Pabianice, zaświadczenie am·
nest1i z fotografią oraz odcinek zameld
·
d
.
owania w Ry zynach na nazwisko
B ee ht M arian,
·
R y d zyny 45 . gm.
1·
dzew.
212

w·

ęekre!r.riat

254·2.1. Red. nocna 172-31,
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TEATRI"
Państwo\vy Teatr Wojska Polskie~o

ul. Jaracza 27
Dziś o godz. 19.1.5 popularna komedii:i.
cuska Jana Drdy pt.• .Ig-raszki z diabłem"

w re~rii Leona Schillerą. Zespół two-

rzą: IfiJewska, tyczkowska, Bartosiewicz,

Tego nikt się nie spodzieWał!
2 (3: 1)

Puchniewska, Skwarska, Borowski Biernacki, Bolkowski, Dejunowicz, Grabowski
Kłosi~sk!, Kozłowski,· Lubelski, Lapiński;
Łodynsln, Ordon, Stas?.ewski. V\Toiciechow
ski, Woźniak, tukowski i słuchacie P W
łła1wkększą .espodz,t1nkę
S. T. Opracowanie muzyczne Tomasza
Kiesewettera i Władysława RaczkowskieNawet rniiwi,~kszym sympatykom Wigo, tańce w układzie Jadwioi Hrvniewic- d2ewa nie śniło się, że Ruch w dniu wczokie.i, dekoracje i kootiumy Otto Axera.
rafazym utraci dwa dalsze punkty. Tymbc.rdziei, gdy noc z soboty na niedzielę
Teatr Kameralny Domu żołnierza
była śnieżną, a boisko stało się z zieloneul. Daszyńskiego 34
.
Dziś i codziennie o godz. 19.15 szt1ika gc... białe. Wiadomi) bowiem, że na cięż
T. Rattigana .,Kadet Winslow". Udział bio k: m terenie l~uiei g:~ią drużyny zaawanrą: Staatisław Bieliński. Helena Buczyń "<'" rne wv~0ko •echnicznie. Tvmcz; ~P.n1
ska, Edward Dziewoński, Irena Horec- łodzianie sprawili widzom w ilości 4 OOO
ka, Wanda Jakubińsv..a. Ja..'1.usz Jaroń Ha- '.iezv1;·· ~~ :"1i'::i nie~~·odziankę.
lina Kossobudzka. Andrzej ł,apicki. Adam
-· •.. :„.-. ,., '.l-~j minucie Wirlzew prowaMikołajewski i Konstanty Pągowski. ReDekocacje i ko- dził 1 :O, wszyscy przypuszczali, że był to
żyseria Erwina Ą.xera.
stiumy vVładysława' Daszewskiego. Kasa runkt ... honornvv. Jednak Rmbicia i silwola zv,iyciestwa sprawiły, że dwa
l>
czynna od 11 do 13 i od 15, tel. 123-02.
pozostałv w Łodzi. Nie znaczy to
Punkty
Państwowy Teatr Powszechny
b\ naimniei; że Ruch nie przvwiązywal
ul. 11-go Listopada 21 - tel, 150-36
znaczenia do wczor&.isze1rn snotkania lub
Dziś Teatr nieczynny z powodu próby
generalnej, We wtorek dnia 16 listopada ·" J.::'kc"wa7"." ,..,rzP.ciwników. pr7vsłał osła
br. o go<l?.dr>Je 19.15 nr..,n-~mi"ra s"t"TV w biony skład. FaHem iest. że Widzew po5 obrazach I. Erenburga pt. „Lew na niósł porc.żkP. 1 :13 nie w identycznym stoplacu".
.,_,_„ ;,r1„R!{ uzyskał w pełni zasłużone
zwycięstwo.
TEATR „SYREN A" Tnmrutta 1
Łv-Jziar·ie wyst.ąpiH bez zdyskwalifikoDziś o godz. 19.30 „ }:>ANI PREZESOWA"
·.vanego 1'for-:r:iaka, którego z powodzeTeatr „OSA" Zachodnia 43, tel. 140-09.
.
· -·- - · ·~"~~'l Janas.
Codziennie o 19.30, w L:a:::;:olę o 16
Skład Widzewr- hvł następujący: Muł 19.30 .. Peoina". Ostatnie dnL Zniżki waż
Wkrótce otwarcie sezomi 1948-9
ne.
,.Porwanie Sabinek" z J. We~rnem H.

n

s·prawił

wczorai Widzew

zwyc · ęza!ąc

!>iał, Słaby, Kopaniewski, Paciorek, Konarski, Wiernik Il, .Okupińsk.i, :i~ornalczyk, Cichocki, Pawlikowski i Janas.
momentów
pierwszorzędnych
Kilka
miał Musiał w bramce. W obronie dobrze
wypadł Slaby w przeciwieństwie do Kopaniewskiego. z którego winy padła
bramka dla Ruchu. W pomocy Kvnarski
iepszy od innych b ·Jcznych kolegćw. W
napadzie debrze wypadły skrzydła Janas
- Okupiński. Nadi-podziewanie słabo grał
Cichocki. Jednak r.ie można mu odmówić
pracowitości oraz ambicii. Łącznicy wyp&<.Ui blado, marm.1 iąc szereg dogodnych
.
pozycyi.
Goście ziechali do Łodzi w następ 11Jącym skła:':zie: Deptała, Giekur, Kamiński,
Szuszczyk, Bomhn. Bart:vla, Przechcrka,
~~:e.Wk. Ahzer, Cebula i. Żmek, a ~vi.ęc z
rr:prezentacyiną tróiką napadu Cieślik Alszer - Przecherka. Mimo renomy, gośie 11tracili dwr, punktv. Grali oni dobrze
w polu, Jednak przed pramką przeciwni!-:2. zawodzili strzałowa. Poza tym dob~ze
u~·pesobione w <lniu tym tyły łodzian, Ja. r ~ ~obie O'łW~}v r::ioe z e:roźnvm n:-zeciw-

I

Ruch 3:

lllkiem.
Przebieg gry naogół interesujący, to··L.v' P'e ze zmienr,ą przewagą obu :frutyn. Prowadzenie dla Widzewa iuż w
1-ciei mir:. zdobywa .Janas. Wvrównują•
1·v punkt strzela dopiero w 26- ei min.
Cieślik. Nie trwa to iednak długo. ~dyż
w 27-ei min. J~.'.la'> po raz drugi zdobywa
orowadzcnie. dla Widzewa. Do przE.rwy
ustala wunik vkupiński, strzelaiąc trzeciego guala.
Pe zmianie stron goście dążą do uzy"kania zmiany wyniku, co im się udaie
i:rzez Cebulę v1 6-f; , min. Mimo obustronr,ych wyskoków, wynik 3:2 dla Widzewa
nie ulega iuż zmiar,ie, mimo, że _łodzianie
pod koniec zawodów mieli vkazJę poprawić stosunek brarm.k.
Mecz s~dziował Strzelecki z Rzeszowa.

Tarnovia"- Po1on1a (W) 3:0(1:0)

Tarnbvia. do tego
TARKóW (obsł. wł.) meczu wystąpiła w osłabionym składzie bez
Kokoszki. Zwyciężając zdecydowanie wa.raza.w
ską Polonię w stosunku 3:0 (1:0).
Mimo niesprzyjających warunków atmosfe·
rycznych i cięż;\!.iego terenu gospodarze zagrali
bardzo do brze i mieli przez cały czas zdeeydo·
waną przewagę. Bramki zdobyli: Roik i Binek,
Gruszecką..
oraz jedna samobójcza.
Sędziował Naporski z Lodzi.
W spotkaniu piłkarskim o mistrzostwo f · U pokonanych poza atakiem, w którym
Teatr „~IBLODRA~I"
Ligi „Wisła" pokonała ŁKS w stosunku najlepiej grał Patkolo wyróżnili się Włoul, Traugutta 18 (gmach OKZZ)
Legia - Rymer 1: O (1: O)
darczyk - na obronie oraz Szczurzyński
5: 1 (3: 0).
Dziś o godz. 19.15 „Go<ly~eselne" _
WARSZAWA (obsł. wł.) - W meczu o mi11·
Składy drużyn: „Wisła": Jurowicz, Ku- - w bramce.
widowisko .ludowe w u!rła.d.?fi i reżyserii
trzostwo ligi stołerzna „Legia" pokonała. „Ry
Mecz odbył się na silnie ośnieżonym bo- mer" w stosunku 1 :O (1:0).
I:eon~ Schillera, . Na Wl?-owisk s~adaią. bik, Flanek, Wapiennik, .Legutko, Filek,
Sędziował Pryk
Bramkę zdobył Szymański.
Slę. Pl~e. oolskie melodie ludowe 1 ~a.!ce Cisowski Gracz Kohut Rupa Mamon. isku. Bramki padły w następuJ·ące1· kole1''
'.
: .
'
.
ZWiązane z ludowym obrzędem sobótki. we
z Krakowa, widzów ok. 3 tysiące.
sela i dożynek. Kompazycja ml:łZVczna ŁKS. ~zczurzynsk1, Łuc I~, Włodarczyk, naści: w 23 min. Kohut zdobył prowadzeWładysława Raczkowskiegoo i Kazimierza Łącz, Pietrzak, Sołtyszewsk1, Hogendorff, nie, 18 min. później Mamon po dobrym ZZK - Garhat"nia 1:1 (0:1)
Rozegrane w Pozna.
POZNAŃ (obsł. wł.) podaniu Gracza zdobył drugą bramkę i ten
Sikorski!'!g~. Ta~ce Ba.rbarv Fi.iewskic.i, Baran, Janeczek, Patkolo, Kopera.
Mimo porażki drużyna łódzka grała do- sam zawodnik na 5 min. przed przerwą niu spotkanie o mistrzostwo ekstraklasy pil·
de~rnrac.ie 1 kostiumy Stanisława Cegieł!=!kiego
karskie.i między poz~ańsk.im ZZK i „Ge.rbarbrze, a atak jej był stale groźny, lecz dzię zdobył 3-ci punkt dla „Wisły". w 2-giej nią" zakończyło się wynikiem remisowym
·
·
ki doskonałej grze bramkarza i obrońców min. po przerwie Gracz strzelił 4-tą bram- 1:1 (0:1).
„ Wisły" łodzianie nie mogli zdobyć się na kę. 5-tą bramka dla „Wisły" zdobył KoMecz stal nu słabym poziomie. Była to typo·
hut w 17-ej min. Po przerwie bramkę wu walka o punkt:o. Drużyna poznańska, kt6·
skutP.czny strzał.
ADRIA - „Ostatni mohikanin"
Drużyna „Wisły" jako całość wypadła dla łodzian zdobył Hogendorff na 12 min. ra miała dużo więcej 7 gry, na skutek sła."bej
godz. 16, 18, 20. w niedz. 14
dppozyrji strzałowej 11apastnik6w, nie · umiała.
młodzieży
dla
film dozwolony
1 bardzo dobrze. Dopiero w ostatnich 15 min. przed końcem meczu.
tej przewagi wykorzystać cyfrowo.
BAŁTYK - ,,Zakazane Piosenki"
Sędziował inż. Brzuchowski z ·w~r!;zagry krakowianie opadli z sił, co 'wyzyska- Warta3:0(2:0)
Polonia(B)
J?odz. 17. 19. 21. w niedz. 15
wy. Wid?:ÓW ok. 12 tysięcy
ła drużyna łódzka zdobywając bramkę.
film dozwolonv dla młodzieży.
BYTOM (obsł. wł.) - Na stadionie Polonii
w Bytomiu odbyło się spotkanie piłkarskie o
BA.TKA - .. Przeczucie"
mistrzostwo ligi mięclzy Polonią (Bytom) i poz
.E!odz. 18, 20. w niedz. 16
na.ńską Wartą. Mecz za.kończył się niespodzie·
film dnzwolo,.,v dla młniłzieżV
TUR łódzki pokonał drużynę ŁKS w wanie zwycięstwem Polonii (B) w stosunku
GDYNIA - ,.Program aktualności kraj., Do najważniejszych zawodów o mistrzo3:0 (2:0).
•
i zagr. Nr 38"
stwo kl. A okręgu łódzkiego należał mecz stosunku 5:3.
l:!'Odz. 11. 12. 1~ 16, 17 1~ 19. 20. 21.
Zjednoczone zremisowało z Tomaszowian AKS - „Cracovia" 1: O (O: O)
HEL (dla młodzieży) - „Aleksander Matro- w Zgierzu, rozegrany pomiędzy Włóknia ką 2 :2 (1 :1).
CHORZóW (obsł. wł.) - Mecz ligowy mię·
sow"
rzem i Borutą. Zwycięstwo uzyskał beKolejarze łódzcy zmierzyli się w Koluszp,odz. 16.30. 18.30, 20.30, w niedz. 14,30 niaminek kl. A Włókniarz . nad Borutą w kach ze swymi kolegami, którym ulegli 2:3. dzy cb,orzowskim AKS· em a. Cracovię. zako:6.·
chorzowian w stosunku
czył się zwycięstwem
MUZA - „Gilda"
stosunku 2:1 (0:1). Podczas tego spotkaW Piotrkowie Concordia zwyciężyła Le- 1:0 (0:0).
godz. 18, 20 w niedz. 16
nia uległ kontuzji złamania obojczyka Raj- chię 3:0 (2:0). Bramki zdobyli: Krawczyń
Bramka dla AKS·u padła w 87 minucie gry
film 11iedozwnlr..-w ćP„ ,..,todzieży
ze strzału Ulika. Sędziował Fomin z Radomia.
ski 2 i Piłka J..
tar z zespołu pokonanego.
POLONIA - .. Pieśń ta.igi"
godz. 16, 18.30. 21. w niedz. 13.30
film dozwolony dla młodzieży
„Pa.ni Miniver"
PRZEDWIOśNIE godz. 17.30. 20. w niedz. 15
film dozwolony od lat 16
ROBOTNIK - „Cvę-!tńska nuloM"
~
pokonał „Concordię"
godz. 16. 18.30. 21, w niedz. 13.30
należałoby
Do najciekawszych spotkań
TABOREK WCIĄŻ GROZNY„.
film niedozwolonv dla młodzieżv
zaliczyć pojedynek Stasiaka z Brzóską i Ta·
Do pięściarzy !>tarszego pokolenia, którzy
REK0RD - .. Wesołv pensionat"
borka z Tomickim Niezły boks zwłaszcza w jednak zwycięsko opierają się młodzieży na
godz. 18. 20.30, w niedz. 15.30
pierwszych dwóch rundach ookazał wczora.1 leży wciąż jeszcze Taborek. Pomimo ,,dyrek
film dozwolonv od lat Hl
Kijewski w walce z twardym Masiarkiem, torskiej łysiny" pan Czesław ma jeszcze tak
ROMA - „Narzeczona z Turkmenii"
s!abo natomiast wypadł Krawczyk przegry· dynamiczny i szybki cios, że wielu młodych
l?'odz. 18. 2n. w r' ~-10: 1 ~
wając zdecydowanie z Maciejczykiem.
mogło by mu go pozazdrościć. W spotkaniu
film do?:Wolonv dla mln<'lzieżv
z Tomickim, Taborek miał swego przeciwni·
lokaja"
„Siostra
STYLOWY
STASIAK POWRACA DO FORMY
ka nie tylko trzykrotnie na desk~r'1 ale rów
P"Odz. Hi.30. 18.:łO 20 ::IO ,... nio,dz. 14.30.
Stasiak d!'T meczu z Brzó&ką przygotował nież miał taką przewagę nad nim że sędzia
film dozwoloiw dla młodzieży
się bardzo starann'e. Pojedynek z piotrknwia był zmuszony w trzecim
starciu przerwać
.,C::isablanca"
~WIT ninem rozpoczął w dawnym stylu prowoku· walkę ogłaszaiąc. zwycięstwo Taborka przez
J?odz. 18. 20. 'v niedz. 16
zwodnym tańcem i techniczne k. o.
·
jąc go do ataku ~wym
film niedozwolony dla młodzieżv
sam błyskawicznie wyłapując okazje do za
„Zakazane piosenki"
TĘCZA dawania c'0~ó-11. Brzóska w pierw~zym
DOBRE ZWARCIA KIJEWSKIEGO
godz. 16.30. 18 30, 20.30, w niedz. 14.30
sta!'ci"u by~ za wolny 1 za mało zdecydowa·
Kijewski w spotk;;iniu z ambitnym Masiar·
film dozwolony dla młodzieży
ny, to też starcie to przegrał wyraźnie. W kiem pokazał dobry boks w zwarciach. Dzię
TATRY - ..Dusze czarnych"
drugim starciu Stasiak znów doskonale zaska ki nim ładzianin wygrał dwa pierwsze star·
15
niedz.
w
21.
g-ndz. 17. 19.
kuje swego przeciwn;ka 1 traf"ą m~r:rio i cel cia. W trzeciej rundzie Masiarek, który do·
film dozwolmw dla mło<lzieżv
nie. dopiero pod koniec piotrkowianin rozkrę brze rozłożył sobie sił,y przf'szedł --.!pełnie
WISl',A - „Trh0rz"
op A:zu.i u1lnlł {l!s 'llla!qop ! 0!s 'Ila niespodziewanie do ostrego natarcia i haka·
-oł A.lQ1{S
godz. 17. 19. 21. w niedz. 15
dzianinowi, ale walkę przerywa gong.
mi od dołu sprawił wiele kłopotu ło::!z.ianino·
film dozwolony dla młodzieży
wi. Pomimo ciężkich chwi.l łodzianin z<lołał
„Czerwony kraw""'
WŁÓKNIARZ flr·,r~'t;NY1
B'.t'r:,
REl\flSOWY
WYNIK
CZY
TABOREK
przewagę zdobytą w
utrzymać jeszcze swą
godz. 17, 19, 21, w niedz. 15
W trzecim starciu rozgorzała walka na dwóch pierwszych starciach i wygrać walką
film dozwolon:v dla młodzieży
„Concordia" piotrkowska straciła "'czoraj całe~o . Bnóska rzuca sie do nrzodu ; zasypu- na punkty.
WOLNOM - „Pieśń taigi"
dalsze punkty w mistrzostwach drużyno· je ciosami Stasiaka. Widać. że piotrkowianin
godz. 15. 17.30, 20. w niedz. 12.3!
iest si ' n : r< ' ~"' fi7:vczne i za WP"lką cenę chce
POZOSTAŁE WALKI
wych ulegając 5:11.
film dozwolonv dla młodziPtV
bez w tym starciu zdecydowan;!' przechvlić •za·
Łodzi
do
przyjechali
Piotrkowianie
walki PnYniiosły nastlępujące
Pozostałe
,.Noc w Casablance"
ZACI~TA dwóch wag oddając jeszcze przed m!X!Zem lę zwvcięstwa na swą stronę. Stasiak odgry wyniki: w wadze koguciej Czarnecki zdobył
godz. 18,30; 20,30, w niedz. 16.~0.
4 punkty walkowerem Zrywowi a zdJbvwa· za się jednak przy każdej okazji i w rezulta dla Zrywu w·o, w piórkowej zaś dla „Coneor·
film dozwolonv dia młodzieżv
·'1ą
cie wychodzi z tego pojedynku r·
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 jąc w ten sam sposób tylko 2, gdyż i Zrywo
dii" Adamus. W wadze lekkiej Krawczyk
ręką.
piórk-0·
wadze
w
reprezentanta
zabrakło
wi
ODCZYT
(Zryw) przegrał na punkty z Maciejc2ykiem
Czy wynik remisowy był słuszny?
!e·
walki
do
dopuścił
nie
(Rogal~kiego
wei
W Klubie społ.-lit. „Wieś" Piotrkowska 133
n. ·ą m i w wadze półciężkiej Wojnowski (Zryw) wy
wyraźn : e
Pierwszą run::: 2 wy?;al
II piętro odbędzie się we wtorek 16 listopada karz). Zwycięstwo Zrywu było zasłużone cho
b. r. o godz. 19.30 odczyt Ob. doc. dr. Boh- ciaż nie przyszło ono łatwo. Wszystkie walki zdaniem Stasiak druga była wyrówn~na, punktował Wojnarowskiego. Ostatnie punkty
dana Baranowskiego p.t. „Społeczne thl .QrO- od wagi muszej do półciężkieJ włącznie od· trzecia Brzóski, wynik więc remisowy ani dla Zrywu zdobył walkowerem Niewadził.
Na. punkty sędziowali: Małoazczyk, Sikorski,
który
maczały się niezwykłą zaciętością i prowa· trochę się skrzywdzi piotrkowianina,
cesów czarownic w Polsee",
Jl4 wage mUSlla je&t sbma!ArC24 = 1:>cwoltlJ7. Kubie.Ie. :w: rinlZU Sieroezewski Staniała--·
dzone były z wielką ambi~ją.
D..:928787
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Stasiak remisuje z Brzóskq
Zryw
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