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.PISMO POLSKIEJ PARTII ROBOTNICZEJ
I
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Robotnicy
wykonują zobowiązania

Ch-i n, s k;li e w ~ska
O d 5 t O II"' UJ!I Chin Czang-Kai-Szeka
,.
p d s

na cześć Kongresu
całego

kraju
WARSZAWA (PAP). :_z
nadchodżą wiadomości o wypełnianiu zobowiązań, powziętych przez robotników dla
uczczenia zjednoczenia partii robotniczych.
Znajdujący się na ukończeniu most dro"Owy konstru~cji Bailey'a na Narwi w Pultusku, zostanie oddany do użytku - nie jak
donoszono poprzednio 15 grudnia lecz w
dniu -zjednoczenia obu partii ro~tniczych
tj. 8 grudnia. Pracujący przy budowie mostJ
robotnicy uchwalili ostatnio rezolucję, w któ
rej zobowiązali się _ zakończyć budowę do
dnia Kongresu Zjednoczeniowego,
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UCZOU

zniszczono 18 dywizji Kuomintangu

NOWY JORK (PAP). - WEDŁUG OSTAT
NICH DEPESZ, JAKIE NADESZŁY Z NAN·
KINU I SZANGHAJU, CHIŃSKIE WOJSKA
LUDOWE PRZYSTĄPIŁY DO NOWEJ OFENSYWY, KTÓREJ BEZPOSREDNIM (;Ji:-

LEM JEST OTWARCIE DROGI DO STO·
LICY CHIN KUOMINTANGOWSKICH NANKINU. CZOŁOWE ODDZIAŁY ARMII
LUDOWEJ ZNA.ffiOWAŁY SIE WE WTO-

*

*

Pracownicy Miejskich Zakładów Elektrycz
nych we Wrocławiu wykonali już całkowi
cie odbudowę sieci kablowej wysokiego na·· I
której zakończenie planowane bvło
pięcia,
na wiosnę 1949 r. Odbudowa sieci rozdziel- I
czej w koloniach robotniczych: Pilczyce 1
Hermanowi jest na ukończeniu.

*

*
*
któreKonfekcyjny,
Wrocławski Ośrodek
go pracownicy zobowiązali się ·wykonać ponad plan 110 tys. ubrań. przeznac·wnych na
eksport I 15 tys. mundurów dla pracowników PKP, wykonuje obecnie około 3 tys. ubrań i tyleż mundurów dziennie.

II

• „ •

Kopalnia „Sobieski" w Jaworznie, pierwsza .
węglowego '
7 kopalń krakowskiego zagłębia
roc:r.ny wydobycia w (lniu 2il
•1vykonda plan
bm., wypełniając w ioo proc. zobowiązania
przedkongresowe załogi. Do końca roku zało
ponad plan 20 tys. ton węgla.
ga

aa

• „ •

I

I

Zakłady przemysłu bawełnianego w Kro· i
snowicach pow. Kłodzko, wykonały Już 9 b. '
m. plan roczny, dostarczając 7 mil. 604 tys:
mdrów surowej tkaniny. W wykonaniu planu wyróżnili się członkowie ZMP, zdobywll
pierwsze miejsce we w~ółzawodnic
jąc
twie.
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na Ptolemais
PARYŻ

(PAP.). Agencja Elefteri Ellada do
armii demokratycznej p<J
gwałtownym ataku zajęły umocnione miasto
Ptolcmais. Oddziały demokratyczne pokonały
opór nieprzyjaciela i zajęły śródmieście niszcząc 11 gniazd karabinów maszynowych i
6 bunkrów oraz dwa czołgi.
Na froncie Vitsi oddziały 9 dywizji armii
demokratycznej zajęły wzgórze o znaczeniu
strategicznym - Yannis Kevalis.
że

nosi,

oddziały

BERLIN (PAP.). W Norymberdze zakończy
obrady Komunistycznej Partii Bawarii. W rezolucji końcowej zebrani stwierdzili
jednomyślnie, że mocarstwa zachodnie naruszyły uchwały DOczdamskle i jałtańskie, któ·
re dawały podstawy do zawarcia sprawiedll
·
wego pokoju z Niemcami.
Zamiast łYch !lchwał realizowany .iest nlan

ły się

LONDYN (PAP.). Agencja Reutera podaie
doniesienia radiowe z Caracas, że armia oba·
lila rząd Wenezueli i objęła wła,dzę.
LONDYN (PAP.). Przewrotem kierował ma
ior Mendoza, szef garnizonu w miejscowości
La Guaiara, na północ od Caracasu. Oświad
czył on. że musi11.I cbalić rz:i.d, ldóry prowadził Wenrzuelę do r;inkructwa.. Ohalony rzą I
opierał się na partii liberalno-demokratycznP.i.

Na froncie Grammos armia demokratyczna
oddziały faszystowskie w miejParmo, Livadotopi, Taburi oraz
wzgórze Yannochori. Nieprzyjaciel wycofal
się z Taburi i Yannochori.
Na wyspie Samos oddziały partyzanckie
ostatnich dniach działalność.
wzmogły w
Główna linia kolejowa Constantinos-Karlocałe-o ś'Niata
vasi jest pod całkowitą kontrolą partyzantów. Siły nieprzyjacielskie ukryły się w więk pr:iybywaią na kon!fres do Bud.-nentu
szych miastach.
BUDAPESZT (PAP.). Na kongres Swiatowej Federacji Kob!et Demokratycznych, któ
ry rozpoczyna SWO Je obrady w dniu 1 gru.
dnia, przybywają delegatki ze wszystkich
stron świata. Do Budapesztu przybyły już
Marshalla, który nie przyczynia się do utrwa przedstawicielki Hindustanu, Iranu, Indii,
Mongolskiej Republiki Ludowej i Chin.
lenia pokoju.
n:i~ód nic~iecki . Przed kong~esem <;>dbędzie się w Budapl?s.•
R~z~lucja pod~reśla,_ że
powm1en pcprzf'c poko3ową politykę Związku cie konfcren<'Ja kobiet kr:>..jów 1t"l~"i"lllwl·
Rabic~k~ego i, si.I post~1wwych c11łPgo świata. k~óra pierwotnie miała się odbyć w K~i1;„
W częsc1, -po_sw1econe.1 sprawom . w~wnętrz-, cie, została jednak zakazana przez rząd Hinnym, rezohtcJa domaga się ustąp1ema obec- dustan~.
Na kongres Federacji przybędzie m. in. 33
nego rządu bawarskie1m 1 rozwia.,,a.nlll. oarla·
•delegatek radzieckich .
men tu BawarlL

zaatakowała
scowościach

Oeleuac:e kob=et z

Kongres Bawarskiej Partii Komunis.tycznej

Oro2a Mocha i de Gaulle'a

REK RANO W ODLEGŁOSCI ZALEDWIE
40 klm OD TEGO MIASTA.
W wyniku drugiej fazy ofensywy wojslt
ludowych powstały trzy główne fronty, a to:
1) w rejonie Suczou z tym, że największe na
silenie walk notuje się na wschód od miasta 2) w północnej części prowincji Anhwel
i J) na południe od miasta Sunsien. wzdłuż
linii kolejowej, łączącej miasta
głównej
Tientsin i Pukou.
Otoczone na wschód od Suczou wojska na
cjonalistyczne podejmują rozpaczliwe próby
przebicia się przez żelazny pierścień w kien
runku zachodnim.
NA FRONCIE PÓŁNOCNYM. CZOŁOWE
KOLUMNY LUDOWE, WALCZĄCE W RE·
JONIE PEKIN - TIENTSIN, ZNAJDOWA·
ZALEDWIE
ODLEGŁOSCI
ŁY SIĘ W
20 kim OD TIENTSINU.
AGENCJA „FRANCE
(PAP.).
PARYŻ
PRESSE" DONOSI W DEPESZY Z NANKI·
NU, ŻE UGRUPOWANIE WOJSK KUOMIN·
TANGU ron ÓOWÓDZTWElU GEN. HUANG-PO-TAO ZOSTAŁO ZNISZCZONE \'VE
WTÓREK RANÓ NA WSCHÓD ÓD SU·
CZOU. OGÓLNE STRATY WOTSK ltUO·
MINTANGU W REJONIE SUCZÓU ÓD 18
; LISTOPADA DO 22 LISTOPADA B. R.
WZROSŁY DO 18 DYWIZJI.
NOWY JORK (PAP.). Prasa amerykańska
: poświęca wiele uwagi polityce Stanów Zjednoczonych w Chinach oraz sprawie pomocy
' iakiej udzielają one rządowi Czang-Kai-Sze' ka.
j Dziennik , New York Stai:" zwrócił się nie
'j d:,iwno do szeregu wybitnych działaczy postę
powych, specjalistów w sprawi>ch Dalekieg•1
i Wschodu z pro5bą o wypowiedź na temat po
j lityki USA w C 11inach. W przeważającej
I Wif:k~zości odpowiedzi podkreślono, iż Stal ny ZjednoczC>ne winny powstrzyma.ć się od
wszelkich prób pcpic>rauia · niepopularnego re
żimu Czang-Kai-Szeka.

•

I
Nr 322

Str. :-

Demokraci . franc u cy w obronie pok o·u
20 tysięcy delegatów z całej Francji · weźmie udział w wielkiej debacie pokojowej

PARYŻ

· h 27 1· 28 bm.
W d m~c.
odb dzie si(PAP) · - .
bo'o~nikó ę w Paryz1:1. z imcJatYWY związku
w. 0 wolnosc „debata. nad ~okojerii" z
udzi.~łem pona~ 20 tys. d~legatow z
ał .
c eJ Fra,:icJ_1· Delegac~ wybierani są przez
r~dy mieJ.skte i .zebrama ludowe we wszystkich gmmaęh 1 zakładach przemysłowych
Francji.
Na zjeździe przemawiać będą m. in. prof.
Joliot-Curie, gen. Petit, prof. Prenant Jean
CaliSou, Louis Saillant oraz ksiądz Boulier.
Komitet organizacyjny zjazdu W!fdał odezwę do narodu francuskiego, w której pod..:
kr~śla m. in.: „na1·ód francuski winien wyraźnie oświadczyć, że stoi na straży swej suwerennoś.ci, winien skorzystać z okazji że w
jego stolicy odbywa się sesja Orga'nizacji
Narodów Zjednoczonych, aby przypomnieć
swe cierpienia, swe ofiary i swe prawo do
bezpieczeństwa, a.by oświadczyć, że nie za-

S:~~a~~::Ei!S~~~~:~~:~':;I:J~:~:~
głębia Ruhry, pozbawiony bezpieczeństwa,

pqwinien się wypowiedzieć. Naród francuski
nie może milczeć wobec . gróźb i błędów,_
przygotowujących nowe zbrodnie".
Komitet organizacyjny _ głosi dalej odezwa - wzywa wszystkie organizacje, związki zawodowe i partie, aby wybrały na zjazd
delegatów, zdecydowanych bronić Republiki, zagrożonej przez tych, którzy przekreśla-

Miasto - Gottwaldowo
centrum przemyslo"ve Moraw

.
. Odezwę podpisali m. in.: przewodniczący
krajowej rady ruchu oporu Louis Saillant,
b. mini11ter Yves Farge, prof. kiilądz Bouller,
b. minister Godard, b.--i11inister Tillon admiprzewodniczaca Unii 'Kobiet
rał Muselier
·
'
ją zasady Karty Narodów Zjednoczonych.

Prezydium

Rady Najwyższej ZSRit

Pomoc górników radzieckich-

dla górników francuskich
MOSKWA (PAP)'. - Komitety Centralne
Robotników PrzeZwiązków Zawodowych
myslu Węglowego wschodnich i zachodnich
okręgów ZSRR postanowiły wyasygnować
na fundusz pomocy strajkującym górnikom
francuskim 57 milionów franków.
W'.depeszach przesłanych Fe_d eracji Związ-

Przed ·. nowym krv. zysem 6nabinetowym w Grecji

.
.
R~YM (PA~). - Przywodca .so~Jal-demokratow g~~cklch Papan;:ireau ~swiadc~_ył po
konferenCJl z prze".-'.odmczącyi:ru frak~Jl parlam.ent~rnych partu opozycy.)nych, _ze opo~ycJa me uzn:i-Je nowego rz~du ~ofuhsa i z~zii,dała od krola Pawła ud•„1elema mu dymi-

sji.
Papandreau podkreślił, że gfosowanie w \
parlamencie, które przyniosło gabinetowi So
fulisa większość zaledwie jedne.go głosu, nb
dało mu prawnej i konstytucyjnej po{lst.awy
do rządzenia kra.jem.

***

W niedzielę odbyła się w M:ons de~
monstracja zorganizówana przez front nie·
podległościowy na znak protestu przeciwko
pobłażliwości, jaką rząd belgijski wykazuje
w stosunku do b. hitlerowców. W demonstracji, zgodnie z doniesieniami prasy wzięło udział 15 tys. osób.

(-)

przyfęcia nowy.eh członków do ONZ
Sprawa
i Mongolskiej Republiki Ludowej
Po'ska popiera kandydatury Albanii,
Bułgarii
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Komisja ONZ w Kaszmirze

Krwawy terror brytyjski na MalaH1ch
.Wzorem hitlerowców-wojska angielskie

puszczają

z dymem miasta i wioski malajskie

LONDYN (PAP). - Specjalny korespon- że w ramach tej samej akcji pacyfikacyjneJ 1300 robotników plantacji kauczuku w okrędent dziennika „Daily Worker" donosi Z' Sin- wojska brytyjskie czynią przygotowania do gu Sungai Na.ran i szeregu innych osiedli tej
spa.lenia sąsiedniej wsi zamieszkatej przez strefy.
gapuru o strasznym terrorze s t osowanym na

wPalestynie

winien

zapanować

nych organizacji demokratycznych. ,
Na poniedziałkowym po
PARYŻ (PAP). Korespondent „Daily Worker" był naocz- siedzeniu Komisji Politycznej ONZ w toku
nym świadkiem sceny spalenia przez wojska debaty nad kwestią palestyńską przedstawibrytyjskie w ramach akcji pacyfikacyjnej ciel Polski ambasador Lange wygłosił obszer
miasteczka Ba.tang Kali koło Kuala Lumpur ne przemówienie, w którym wypowiedzia1
w północnych Malajach. Miasteczko to skła- się za rezolucją Zgromadzenia Generalnego
dające się ze 100 domostw i 400 mieszkań- z 29 listopada 194'1 r. w sprawie podziału Pa
ców, przeważnie robotników chińskich zo- lestyny.
stanowisko Polski w kwesti.!
Precyzując
stało otoczone przez wojska brytyjskie o 4-eJ
nad ranem. Mieszkańcom dano pół godziny palestyńskiej ambąsador · Lange stwierdza:
na opuszczenie domów, po czym całe mia- „Z tego chaosu i zamieszania musi być znastecz~o po uprzednim zrabowaniu pozosta- lezio11e wyjście, musi być przywrócony powionego mienia, źołnierze malajscy i bryt.yj- kój i normalne życie w Palestynie w interesie zarówno lmlności arabskiej, jak i źydqwscy doszczetnie spalili.
Setki rodzin rob~tniczych, dzieci ~ starców sklej tego obsz~ru. Zgromadzenie Generalne
WYPędzono na w~oł u~ranyeh z miasteczka. musi opracow:-c podstawowe wyt.yc~ne policały teren pacyfikacyJnY został przez woj- tycznego rozwiązania tego zagadmema.
ska brytyjskie otoczony, aby żadna wiaclo-1 Jakie powinny być założenia tego rozwiązania? Musimy powrócić do zasadniczych po
mość nie przedostała się na zewnątrz.
Korespondent „Daily Worker" zaznacza, stanowień rezolucji z 29 listopada 1947 r.

Jerzy Korwi!!

95}

Zabójstwo Waldemara Glilcka
siedział

znał Krystynę? rc~awał

dość

nieprzyjemnym naw
drzej
Czy Andrzej
gdy przyjeżdżał do Lodzi z stroju, bo choć starał się nie widzieć twaWarszawy i to tylko dlatego, że jej zacho- rzy pułkownika, to przecież nie mógł nie
wanie odsłaniało mu niespodziewanie nowe słysżeć jego szczególnych zachwytów. Nie
zupełnie cechy charakteru, a przecież ten zachwycał się zresztą i wcale tego nie taił
charakter, tak jak i jej ciało, kształtował ani tańcem Krystyny, ani pięknem prosię przez tyle lat na jego oczach. Jakże wy- porcji jej ciała i wyrazem jej młodej, świe
raźnie wystąpiło to już wtedy, gdy siedział żej twarzy, a jedynie tym, co to piękno
w towarzystwie pułkownika Konopki, a przynosiło w sobie zmysłowego i pod.nieKrystyna tańczyła z wodzirejem zabawy cającego.
- Dawno zna pan tę swoJąnarzeczoną?
akademickiej, Henrykiem Brzeskim. .
tym, że zwracała powszechną uwagę, - zapytał wreszcie pułkownik przerywanie oczywiście nie było jeszcze dziwnego, jąc konsekwentne milczenie Andrzeja.
-:- Dziesięclat.
można więc było nie widzieć wzroku puł- Hm, szkoda! - Mruknął pułkownik.
kownika, utkwionego ze zbyt wyraźną po- Dlaczego? Ja wcale nie żałuję tej
żądliwością w roztańczonej postaci dziewczyny. Jej piękna, długa, powłóczysta , suk znajomości. - stwierdził Andrzej nie ronia z jedwabiu mieniła się jak tafta dwo- zumiejąc słów Konopki.
- Ale ja! - zaśmiał się tamten rubaszma naraz kolorami: różowym i fioletowym.
Obie barwy były bardzo wyraźne, a prze- nie - mam właśnie wolne miejsce w secież żadna z nich nie dominowała nad dru- kretariacie dowództwa.
Mimo to stwierdzE!nie, które było raczej
gą. W wirze tańca układały się falami naprzemian siebie koliście, rozrzucając i to rezygnacją niż postanowieniem rozpoczę
bardzo rozrzutnie na wszystkie stron.y od- cia zabiegów, pułkownik spotkawszy Kryblaski swojej niezwykłej wsoaniałości. An- . styne na mieście, wysiadał zawsze z no-

w

•

ITo
równym

Delegat Polski dr Juliusz Suchy omawia-

przyjmowania nowych
jąc ogólne zasady
Albania,
że
członków do ONZ podkreślił,
Rumunia i Mongolska Republika
Bułgalria,
Ludowa mają takie same prawo zostania się
członkami Narodów Zjednoczonych, jak np.
Tymczasem delegacje
Włochy i Portugalia.
anglosaskie uprawiają politykę dyskryminaniektórych państw,
cyjną w stosunku
sprzeciwiając się przyjęciu Albanii, Bułgarii,
Rumunii, Mongolii do ONZ, a popierając
kandydatury Włoch, Portugalii oraz szeregu
innych państw. Delegacje anglosaskie domagają się także przyjęcia Austrii do Narodów
Zjednoczonych, chociaż nie pbdpisano dotychczas traktatu pokojowego z t~ pań

'10

stwem i jest ono okupowane przez wojska
czterech mocarstw.
Delegat Nowej Zelandii Wilson poparł
kandydaturę Cejlonu, oświadczając, że Cejlon odpowiada warunkom wymaganym przez
Kartę Narodów Zjednoczonych.
Po przemówieniu delegata Nowei 7.<>J~ndif
posiedzenie zostało odroczone .

--

Nowe banknoty

1000-złotowe
do obi'egu 1. X'.I r.b,
wprowadzone bodq
~

pokój z 11i~t~~z:~~ro':~i· Ban:P~~!~~

do WYdawania władzom członków nielegal- Przeniówie~ie amb. Langego na posiedzeniu Komisji Politycznej ON

ją dopiero,

(-)

ordeodznaczyło marszałka Malinowskiego
rem Lenina za zasługi poniesione dla pań
stwa i sił zbrojnych Związku Radzieckiego.

Duchesne, gen. Petit, prot Joliot-Curie, b. Odznaczenie zbiegło się z 50-tą rocznicą uminister d'Astier, sekretarz generalny związ rodzin marszałka Malinowskiego.
ku wolnych strzelców i partyzantów Vigne,
•••
sekretarz generalny CGT - Le Leap, czło~
(-) Agencja . Reutera donosi z Kapsztadu,
nek komitetu centralnego frontu narodoweże w uzupełniających wyborach do Zgroma•
go ksiądz Renard.
dzenia ""Narodowego parlamentu Unii Połud- ·
niowej Afryki zwycięstwo odniósł kandydał
komunistyczny. Pierwszym posłem komunistycznym został rad<;:a miejski Kapsztadu - ·
Sam Khan, który odniósł zwycięstwo nad
kontrkandydatami z obozu nacjonalistyczne- .
go i tzw. niezależnych.
ków Zawodowych Górników Francuskich,
•••
górnicy radzieccy wyrażają podziw dla mę
(-) Górnicy Bizonii postanowili prbkla·
stwa wykaza.nego przez nich w ich słusznej
gdyby władze
mować strajk w wypadku,
walce w ohronie praw społecznych i. gospo- frankfurckie_ nie uwzględniły postulatów wy
darczych oraz oburzenie z powodu represji suniętych w czasie niedawnego jedn9dniowego strajku powszechnego na terenie an~tosowanych przez władze francuskie.
glosaskich stref okupacyjnych w Niemczech.

Specjalna Komisja Po- że sprzeciwia się kandydatuFZe państwa Izra
~RYZ (PAP). PRAGA (PAP). - Rodano oficjalnie do
Narodów Zjednoczo- el, gdyż rzekomo „nie należy ono do krajów
Zgromadzenia
lityczna
wiadomości, że z dniem 1 stycznia 1949 r. na
sprawę przy- miłujących pokój, nie ma ściśle określonych
stąpi połączenie miasta Zlin z trzema sąsied nych rozpatrywała we wtorek
granic i naruszało kilkakrotnie warunki ronimi miejscowościami w jedną całość. Nowe jęcia nowych członków do ONZ. Delegat EgiptU Andraos-Bey oświadczył, zejmu".
miasto, będące centralnym ośrodkiem przemysbl morawskiego, otrzyma nazwę Gott·
waldowo.
Powyższą uchwałę powzięto w wilię 52-eJ
rocznicy urodzin 'prezydenta Gottwalda przy nie może doprowadzić do porozumienia między Indiami i Pakistanem
'
padającej we wtorek 23 listopada.
PARYŻ PAP. Komisja ONZ w Kasrzmi.rze cnie :nowych linstrukcji. Komisja opracowała
Czarna mgła w Anglii
złożyła Radzie Bezpieczeństwa wstępne · spra projekt zaprzestanJa ognia w Kaszmirze, je·
(-) Gęsta mgła, jaka spowiła prawie całą wo2ldani ze swej działalności · tym terenie d:nak~e projektu t~go nie można ~yło zreali·
' zowac n.a s.kuitek hanych waruinkow, posta· na
.,
e
Anglię sparaliżowała całk~wicie żeglugę na
Pak.i-stan.
kilku najważniejszych rzelfach oraz unie- będącym pr.i;edmlotem sporu !'omtędzy domi- wionych przez
W skład Jromisj1 wchodzą przedstawiciele
możliwiła komunikację lotniczą z Ameryką, niamJ! Ind!iii i Pakistam1.
Komisi,a stwierdza, że. . wyczerpała już ,wszysit Argentyny, Belgii, Czechoslowacj;i, Kolumbii
jednocześnie w dużym stopniu
utrudniając
kie możliwości porozumienia i oczek'llje obe- i USA.
komunikację kolejową i kołową.

::~;::ej ~:~~ośc~:!~~n~:y:~;k!~u::b;:

W kilku wierszach

i słuszne rozwiązanie winno w
stopniu uwzględniać interesy i aspi
racje wszystkich mieszkańców Palestyny.
Żydzi i Arabo,'lje wspólnie zainteresowani
są w tego rodzaju rozwiązaniu. Dla ż~·dów
oznacza to stworzenie warunków pokojowego rozwoju, stworzenie ich siedziby narodowej. Dla Arabów - stworzenie warunków
całkowitej emancypacji spcll panowania półkolonialnego i rządów imperialistycznych,
warunków, które zostały zahamowane przez
trwałe

niefortunną awanturę".
konkluduje
Państwa arabskie i Izrael amb. Lange - winny wszcząć bezpośrednie

v:p::!::
do ohiegu nowe bilet.y bankowe 1000złotowe 3 emisji z datą Warszawa 15 lipca
1947 r„ podpisane przez . prezesa, naczelnegn
dyrektora i skarbnika.
Bilety te wykonane są na papierze białym
z odcieniem jasno-kremowym i zaopatrzone
są w znak wodny, przedstawiający dużą stylizowaną literę „W".
Nowy bilet 1000-złotowy posiada wymiar
182x97 mm.
Całość utrzymana jest w kolorze brązo
wym na tle oliwkowo-zielonym. Srodek rysunku strony przedniej przedstawia postać
robotnika przemysłu metalowego, strony od
wrotnej-widok, wyol1rażający zakład przed:i:a

mysłowy.

Jednocześnie- Narodowy Bank Polski zaktóre sta.,nowią najlepszą drogę
dc;i rozwiązania problemu Palestyny. Jest za-1 zn. acza, że znajdujące się dotychc;r.a.s w obie1945 i 1946
h gu bilety 1000-złotowe emis"i
N , dó z· d! •
„
.
d i
r.
.l z
an e~ 0 ~gamzaCJl aro w Je noczo.nyc są nadal prawn m ś
ipłatnicjzym I {
przeds1ęwz1ąć stosowne kroki, aby zachęcić chiegać będą narrwnl r~~r:m
1
e am nowe em •
z
sji.
do tego redzaju rokowań i ułatwić je.

rokowania,

zaprzężonego

w dwa. siwe konie

kobiety jeszcze stale myśląc o zmianie lo~u.' widzą tę zmianę w dobrym zamążpój
nie podwoził pod wskazany adres nie za- scm lub w czymś tego rodzaju. A on napominając oczywiście nadmienić o posa- i:Vny poczciwiec gonił za studiami jak wawozu,

•witał się z nią bardzo serdeczme

i

następ~

dzie. N a szczęście działo się to wszystko
w. okresie ferii wielkanocnych i Andrzej
miał dość czasu, aby przerwać te dość niedwuznaczne zabiegi. Nie poszło to łatwo,
pułkownik był wielkim przyjacielem młó
dzieży i trud.no było zejść z oczu, poza tym
Krystynie bardzo imponowało, gdy całował
ją po rękach. Rumieniła się niby zawstydzona, w gruncie rzeczy jednak tak radoś-·
nie, że choć pułkownik przy pocałunku nisko pochylał głowę, to przecież nie mógł
tego naiwnego zadowolenia dziewczyny nie .
Pewnie, że sławny pułkownik,
zauważyć.
zajmujący w dodatku wysokie stanowisko
w wojsku, mógł przynosić zaszczyt córce
krawcowej. Gdy ją raz podwiózł przed
dom na ulicy Radwańskiej, wyległy z niego wszystkie baby tak zadziwione, że zapomniały nawet o swych zwykłych a uszczy
pliwych uwagach. · Krystyna .natomiast
z dumnie podniesioną gło
przeszła
wyćiągniętego
wzdłuż
wą, jak królowa
szpaleru swego fraucymeru. Pociągał ją
inny świat od tego, w jakim wzrosła i w
jakim nie chciałaby pozostać do samej
śmierci. Że też tego nie zrozumiał odrazu!
Przecież jeśli tak działo się naprawdę,. nie
mó1tł uniknać te,'10, co było nieuniknione:

riat, w trzy_ lata złożył wszystkie przepi~ar:e egzammy, aby wcześniej wejść w
swiat zarobkow. Dlaczego tak się śpie
Pragnął choćby w najskromniejszył?
~zy~h war~n~ach rozpocząć z nią wspólne
zycre. Jak1mz był głupcem! Najpierw ten
pułkownik zalecający się wprawdzie z galanterią, właściwą jedynie starszej gener;i._cji oficerów, ale niemniej wytrwale i dla
wiadomych celów, a później Waldemar
Gluck . .

T~r~z. :'-ndrzeł J:>y~ łut

zdecydowany.

Obroc1ł się na p1ęcre l skierował kroki ku

drzwiom. Tam czeiali na niego: zawsze
~ierna i t~oskliwa matka, zmęczony ży
~1em, ale me tracący nigdy odwagi, ojciec
I zape:vi1e Tadeusz. Ból głowy, który odezwał się nagle gwałtownie, jak zwykle zresztą po ciężĘich przeżyciach, phy każdym
kroku kołatał ~ię po. czerepie czaszki, jak
kule _g~zechotk1. Niosł go więc nad sobą
ostrozme, szedł spokojnie i równo w tempie nieco wolniejszym niż zwykle, zdawało mu się bowiem, że w ten sposób mniej
był, dokuczliwy. J,ednoc:ześnie nadal rozmyslał.

~

c. n.

Sir. I

Scienne gazetki fabryczne
stać się muszą bojowymi organami Komitetów Fabrycznych i Rad Zakładowych

est rzem\ą dosyć znamienną, że gdy przy
J
stąpiliśmy do zorganizowa,nia wystawy
gazetek świetlicowych, natrafiliśmy

na nieoczekiwane trudności. Większość sekretarzy
komitetów pairiyjnych, przewodniczących i
sekretarzy Rad Zakładowych, i kierowników
świetlic w fabrykach łódzkich na pytanie
do~yczące g:m:etki odpowiadała z pew.~ym
z~zen«_>waniem; nl.e mamy„. wy_d~wahsmy
k1edys, a!e juz ·przestała .w.ycho~zic.„ owszem,
mamy w projekcie, własme zbieramy materiały.„ Z kilkudziesięciu większych fabryk
łódzkich, zaledwie IO dostarczyło nam~azetki. Z tych 10 tylko 3 wychodzące sfStematycznie.
.Jas
t d wni k· Fabryczne Komitety
.
PartynJ·nye, s ąRad y OSZaekł.a d owe i k'1erowmcy
świetlic nie doceniają roli gazetek fabrycznych, wydaje im się, że prasa ogólllokrajowa i tygodnik\ ilustrowane zaspakajają w
zupełności zainteres-0wania robotników tym.
co się dzieJ'e w Polsce i na świecie tym co
.
.
•
•
się pisze, wydaje, wystawia. Oczywiście pi.
.
sma co d z1enne
1. t ygo d m'k'1 ma.Ją
ok res. 1oną
społecznie funkcję,
a rozpowszechnianie
pism, 11Jachęta do czytania to ieden z pierwszych obowiązków· każdego Komitetu par 1
tyjnego, Rady Zakładowej i kierownika świe
tlicy.
le gazetki ścienne fabryczne mają zupełnie inne, a równie ważne zadanie d()'
spełnienia. Mają w swoim własnym zakresie,
w zakresie „fabrycznego podwórka", w za·
stosowaniu do specyficznych warunków i
słosunków w poszczególnych fabrykach, z uwzględnieniem
indywidualnych ich problemów pełnić taką rolę, jaką pełni partyjna,
robotnicza prasa w stosunku do całego świą
ła robotniczego: gazetki fabryczne powinny
przede wszystkim walczyć o wykonanie planu produkcji, opisywać bohaterów walki o
plan - przodowników i wielowarsztatowców, zamieszczać nazwiska i sylwetki przo~
downików pracy, krytykować tych, którzy
się ociągają lub co gorsza, utrudniają pracę
innym. W gazetkach ściennych powinllo się
protestować przeciw istnłejąc~m w zal~ładach mankamentom, łntere~owac się stołow!tą, prz~dszko~em, zw.alczac wszelkie nadu- .
zycla, bmrokrację l medbalst~o utrudnia_Jące polepszenie bytu pracowmków, dbac o
bezpiecze_ń~two i higienę_ pracy. Dlatego też
gazetka sc1enna musi byc organem Komitetu
Part~jnego i !la~y Za!tładowej, a nie kiero~~ctwa świet~. Jak to się d~eje najczęsc1ej. Gazet~ fabryczna ma hyc pismem

A

walcz~cym,

boJowy~,

związanym ściśle

2

przemianami dokonuJącymi się w naszym
kraju, a nie rozrywkowym tylko.
Plsać do gazetki powinien każdy robotnik
i pracownik, każdy, kto ma coś do powiedzenia w sprawach życia i pracy załogi fabrycznej, bez względu na to czy odznacza
się talentem pisarskim, czy nie. Gazetka nie
ma być popisem Pieknego &tylu, a miejscem,
gdzie ka.żdy robotnik może zabrać głos w
sprawie dla niego i wszystkich ważnej. Redaktorzy powinni dbać o poprawność stylistyczną artykułów,
ale jednocześnie wcią
gać do pisania jak najwięcej osób, by gazet:
ka nie stała się zbiorem wierszy, czy felietonów komitetu redakcyjnego, jak to spotkaliśmy w niektórych fabrykach.
t<J jakie zadania stawiała sobie gazetka
Widzewskiej Manufaktury w pierwszym
numerze z 1945 r.:

O

„Gazetka nasza będzie spełniała podwójne zadania: wewnętrzno-fabryczne i
ogólno-społeczne.
Zadanie wewnętrzno
fabryczne polegać będzie .na informowaniu ogółu pracowników o wszystkich
wydarzeniach na terenie fabryki i wszystkich problemach związanych z jej istnieniem. Znajdziecie , więc w niej informacje dotyczące produkcji, zagadnień,
ekonomicznych, wiadomości o życiu kulturalnym i politycznym na terenie fabryki, znajdziecie komunikaty i artykuły
zawierające ocenę ważniejszych wypad-

I

im tak
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Przemysł wełniany

walczy o wypełnienie swych

zo~owiązań

· Wyniki z dnia 20 Hstopada

Ilia Erenburg ,,Lew na placuu
sztuka w 5 ciu obrazach z epilogiem - Przekład Józefa Brodzkiego
i Leopolda Lewina
Teatr Powszechny, przechodząc pod dyKarola Adwentowicza, rozpoczął w
tym roku nowy swój żywot wystawieniem
sztuki holenderskiego autora Hejiermansa
„Nadzieja". „Nadzieja" powstała czterdzieści lat temu i jak na swój czas bezsprzecznie śmiało wysunęła sprawy krzywdy ludzkiej. Sztuka obyczajowa z politycznym wydźwiękiem przedstawia niedolę małej rybackiej osady i tragedię człowieczą, którą rodzi chciwość zamożnych właścicieli ry~
backich statków. Oczywiście, z perspektywy
dnia dzisiejszego wiele spraw wydaje się już
mocno przestarzałych. Przestarzała w wielu
wypadkach jest też technika pisarska samego autora. Utwór tu i ó~zie nazbyt rozwlekły, dłużył się
ponad miarę, mimo to
wzruszał właśnie
ze względu na s~czere i
śmiałe
postawienie zagadnienia. Wzruszał
sam problem.
„Lew na placu" sztuka IUi Erenburga porusza aktualne sprawy, które dzieją się w
tej chwili we Francji. Chwyta je, że się tak
wyrażę, „na gorąco". Tło obyczajowe dla autora w tym wypadku jest obojętne. Rzecz
mogłaby się dziać ostatecznie w każdym inau>m kraju. okupowanym orzez dolara. .Test

~:b;ze

1
Bu:=
ków. Drugie zadanie ogólno-społeczne. dawaną. stale ukazującą się gazetkę z PZPW łuc~im Rynku i na ~gi~rskiej i na Kil':115kie•
będzie polegało na wyjaśnieniu roli, ja- Nr 4. Jaką jest jej rola? Bawić. Bawić czy-lg«_> 1 na Franciszk3:nsk1ej, obywatele Jedna;k
ka nam, pracownikom fabryki przypadła. telnika dowcipnymi rysunkami na dużym 1 kmomani ?Podobah s.obie niem~l wył_ączme
w ogólnym nurcie życia gospodarczego i poziomie artystycznym, ale ni~ poza ty~. t k~na na P1_?t~kowskieJ wzgl~dme t~z koło
społecznego, oraz będzie echem zagad- Często zabawne obrazki krytykuJą pracowm- • ~10tr~ows.k1eJ. Zupełnie, mozn3: powiedzieĆt
nień ogólnopaństwowych w naszym ży- ków fabryki, kierownika świetlicy i jega I' ~ai. .łodzkie t;amwaje: też pra~e ws.~ystkie;
ciu fabrycznym".
12 sekcji (z któ~ycb naprawdę może być , ~le ich tam Jest, w~l~ !la •:Pietrynę • tak,
„Pragniemy, aby gazetka ta przede dumny), ale również zdarzają się takie do- i Jakby w naszym miescie mnych ulic nie
wszystkim spełniała rolę łącznika między wcipy, które nie mają nic wspólnego ani z tą: było.
•
pracownikami a zarządem zw. Za.w., ani z inną fabryką, zaczerpnięte z pism sa- ! C_? do o~y:w.atel! b~walcow (kino!"ych) - i
Radą Zakładową i Dyrekcją ŁZK Gah
. k .
.
j
h) t , to Ja osob1Scie me me mam przeciw temu,
zetka ta bedzie waszym opiekunem' I do- tyrycznyc
~m~ o~uec~ie powo ennyc
: ' aby akurat Oilwiedzali tylko „Polonię", „Gdy
radcą, wasŻym obrońcą i sędzią sprawie- tak, dla pos'?iama się.. Zg~da n:i. ~ysm~.d, Inię", „Wisłę" czy „Tęczę". Mają chęć tudfrwym„."
zgoda na komiczne wykpiwa.me spozmalsk1ch dzież to:w. przyjemność - proszę bardzo,
czy nadgorliwych entuzjastów sportu. Ga- niech sobie chodzą. Tylką, czemu w takim
czytamy w gazetce wydawanej przez pra- zetka urozmaicona rysunkami zachęca d() razie narzekają na tłok i na to, że nie dla
cowników MZK.
czytania przyciaga ale to nie wszystko. Jej wszystkich biletów kinowych starczy?
• .
·
·
I
I trzeba. przyznac: ze staw1a;ne sobie ~JO_- rola nie polega tylko na obrazkowej satyrze, 1 _ot, mijai:n dwa dni. temu jeden z .iluz?ostu1:tty obie. gazetki star~!Y się wypełmac. ma być pismem, „pra.slł fabryczną" nie nu- now na _P1~trkow~ki~J, a tu for!llalme, Jak
M~zna w. mch było .zn.alezc ar~y}mły kr~ty- • stracją. Podobną ilustracją jest gazetka wy- to się mow~, o~lęzeme. O~on a.z do samej
kuJl\_c_e .n~edbahlst~o I Jednoczesnt1eknłazw1ska dawana w PZPJG Nr 4, chociaż ma zupełnie b~amiyd, ~hoc kk~lkowebpodwtol~ze kba~dzokdlł~wyrozmaJącyc
się w pracy, ary u y oma- .
h
kt
E
kt"
t
gie
uze. A i u o ywa ei z onca -o eJ1
· ·
kl asy ro b ot mczeJ
·
· w no- mny c ara er. gzemp
k'i z nogi. na nogę nerwowo przes t ępuJe
. 1. n 1e
w1aJące nową ro1ę
. arz, • ory u mamy,
..
wym. ustroju. .:połecznym zachęcające da wydany był we wrzesniu i miał zachęcie ro- cierpliwi się bardzo
•
•
b
· ·
•
wspołzawodmctwa w pracy.
otmkow do sk1adek na o~budo~ę Warsza- Psiakre"."' _ ~zemr~ - co ~ ścisk, na
G<izetka PZPB Nr 2 miała ambicje nau- wy. Rysunki przedstawiaJą więc miasto pewno człowiek biletu me dostame.
kowe pisząc np. 0 uprawie bawełny, zniszczone i miasto przyszłości oraz chętne- No,. to cze~o - pyt~m - ten. ścisl_t Jeszjej rodzajach i właściwościach, a więc stara- go obywatela, którego pomoc materialna ma ~ze pow1ększac1e? Cudow ~rzec1e me mat
la się zapoznać pracowników przemysłu ba- być pomocą w odbudowie Stolicy. Jest to z~b! zalo.~a ~in~wa n~ głowie stawała, ta•
wełnianego z podstawowym.surowcem w ich więc gazetka-afisz, gazetka zajmująca się lneJ ". 0 rcJi ~I~zow, Wiadomo, na je.den se•
'k
t ·
d · ł
.
.
'
.
me zmiesc1. Zresztl\ ten sam film jest
pra.cy. P rowad ziła k·rom ę par yJną,
z1a jedną tylko kwestią, ciekawa w pomysle, ale ans
wyświetlany na Napiórkowskiego„.
porad lekarskicn, zamieszczała krytykę pra- znowu nie koniec na tym.
cy świetlicowej, omawiała rolę przedszkoli
- E, tam, na Napiórkowskiego - macha•
i żłobków fabryGJnych; wszystkie trzy gazetGazetka PZPB Nr 9 w przybliżeniu reali- ją wzgardliwie ręką malkontenci I nie ru•
ki Jniały prócz tego dział literacki, sportowy.
zuje to, jak gazetka ścienna powinna szają się z „rządka". Wygodniej im, widać,
informacyjny. Znać było w nich troskę o do- wyglądać łącząc barwne ilustracje z tekstem, stać w tłoku I ewentualnie - biletu nie do·
bór najbardziej ciekawych tematów, wysiłek zachęcając rysunkami do czytania. Oczywi- stać. Potem wszak można z łatwością pona•
wciągnięcia. do pracy pisarskiej wszystkich, ście to i owo można by I w niej skrytyko- rzekać .na „bałagan" i na „spekulację biletaktórych trapi jakiś problem, były prawdzl- wać (np. niezbyt ciekawy dowcip z jabłusz- mi". A spekulacja bilet:'ml, •«_>czywiście, ma
wą wymianą myśli. Cóż, kiedy ostatni „Głos kłem), ale w założeniu swoim taka gazetka m1eJsce,
bo p. t. pubhcz!łosc częs_to - gęsto
Widzewa", „Nasza praca" - gazetka PZPB
„
•
spekulantom pomaga. W Jaki sposob? Ano,
Nr 2 pochodzą sprzed szeregu miesięcy, a ma najwięcej racJi, gdyz przyczynia się gra- kupując od nich bilety.
tylko pracownicy MZK wydają swą gazetkę ficzną oprawą do spopularyzowania swoich
Spotkałem niedawno przed jednym z kin
systematycznie do dziś.
artykułów l wladomoścL
srodze skonfundowanego faceta.
Wiemy już o talentach dekoratorsko-ma- Cholerrra jasna - powiada - nigdy w
Gazetki fabryczne w Łodzi mają najrozmaitszą postać. Część z nich zawierająca ma Jarskich ł. t. redaktorów ze Strzelczylia, bramie biletu nie kuplę!
- Ma pan rację - przytaknąłem. - za.
trriał tylko „do czytania." pisany na maszy- PZPW Nr 6, czy PZPW Nr 4, Na pewno w
nie, przeznaczona jest do rozmieszczenia w każdej fabryce znajdzie się kilku takich Un- wsze to I droł.ej·:·
- Co tam drozej - przerywa ~ac_et - ~le,
oszklonej gablotce, lub na specjalnej tablicy. stratorów którzy z pr....,.jemnoścl„ będ o'
_„
""
ą.
panie, ('O za wstyd. Wracam własme z kma,
Najba.rdziej pomysłową tablicę ma gazetka zdablac• rysunkami
teksty swoich kolegow. przepedzill mnie. I słusznie. Bo ja, uważa
fabryki im. Strzelczyka. Jest to montaż tytułów tygodników i prasy
ogólnokrajowej, Tylko łrzeba ich wyszukać I wciągnąć do pan, nabyłem bilecik na lewo. Pokazuję go
ciekawie zestawiony na dykcie. Inne gazetki współpracy. A co do piszących? Zająć się ni- bileterowi, a ten oddaje ml go z powrotem:
zszywane są w zeszyty i w ten sposób tracą mi muszą komitety fabryczne Partii l Rady niedobry - rzecze. - Jak to? - podnoszę
nledebry? - Zwycza.inle odpo·
swą postać „ścienną" stając się pismem, któ- Zakładowe. One ło muszą czuwać nad głos re samemu trzeba czytać. Tak wygląda „Pra łym, co czyta robotnik, one muszą właśnie włada bileter. - Po prostu oie do naszego
ca i wiedza" z PZPDz Nr 6, „Nasza praca" z robotników zachęcać do pisania, aby gazetka kina. Pe'Ynie w bramie )>an kup!ł, c_o? No,
PZPB Nr 2 l wreszcle „Głos Widzewa", któ- ścienna stała się ich własnym pismem Ich to nic dziwnego: spekulanci kupuJą bilety w
•
kinach, gdzie Idzie film mało kasowy, I sprze
ry z gazetki-maszynopisu st.al się tygodnl- własnym bojowym organem,
trybuną gło- dają je potem różnym frajerom przed kina.klem drukowanym, wydawanym przez Radę sów żądających wykonania planu, trybuną mi, gdzie Judzie
walą drzwiami I oknami.
Zakładową PZPB Nr 5.
krytyki I samokrytyki całej załogi robotniAno, dobrze Im tak. Tym, co z kanciarzarzy okazji wspomnieć należy o gazetce czej.
interesy chcą robić„.
PZPW Nr 6, która również ukazuje się
Alina Nofer
E. Tam.
w gablotce. Redakcja stara się o wciągnięcie
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do pracy przede wszystkim młodzieży, Jak
się zdaje,
zbyt mały nacisk kładzie się na
twórczość samodzielną piszących.
Co komu
przyjdzie z ślicznie wypisanego przez jakąś
ucżennicę wiersza Asnyka, o ile wiersz te~
nie jest ani wstępem ani ;iakończeniem, ani
W dniu 20 listopada najlepsze wyniki w mię
PZPW Nr 2, które wykazały do§6 duże nad
ilustracją do jakichś uwag tylko ot, tak dzyfabrycznym współzawodnictwie przedkongre wyżki zarówno w przędzalni (107 proc.) jak i
sobie wisi? Podobnie jest z rysunkami, które · oglądaliśmy, młodego I niewątpliwie zdol- sowym wykazała. załoga PZPW Nr 4, które wy w tkalni (120 proc.) ujawniły niewielki niedonego chłopca. Stwarza on przede wszystkim konały ple.n dzienny w 150 proc. Niezłymi wyn1 bór w wykończalni.
kopie znanych sobie obrazów nie zastana- kami może się również wylegitymowa6 załoga
PZPW Nr 3 wykonały 20 listopada ple.n w
wiają-O się, że tylko realizacja własnych o~
PZPW ])fr 6 (134 proc.) PZPW N11 5 (114 proc.) 124 proc., w wykończalni w 108 proc., ale w
ryginahych pomysłów da mu możność pogłębienia swoich
zdolności.
Byłby on do,,- i PZPW Nr 39 (109 proc. w przędzalni i 166 przędzalni doznały znowu niepowodzenia., wy·
skonałym ilustratorem gazetki ściennej, wy- proc. w tkalni.)
konując normę tylko w 94 proc.
konawcą aktualnych, żywych obrazów z tePZPW Nr 37 uzyskały 118,6 proc. w przęPZPVI Nr 30 w Zgierzu wykonały plan s
renu fabrycznego, tylko trzeba go do tega
dzalni
i
119
proc.
w
tkalni,
ne.tol\ie.st
PZPW
nadwyżką.
we wszystkich oddziałach fabryki
wciągnąć.
Ni 38 uzyskując 107 proc. w tkalni, wyka.rują. (przędzalnia. 107 proc., tkalnia 116 proc., wy·
O zdolnych rysowników czy dekoratorów
ko:6.cza.lnia 103 proc.), ale PZPW Nr 31 (równie jest trudno w łódzkich fabrykach. Mie- nada.I niedobór w przędzalni.
liśmy okazję przekonać się o tym, oglądając
PZPW Nr 1 uzyskały w tkalni 120 proc„ nież w Zgierzu) uzyskując 127 proc. w przę·
gazetki ścienne zupełnie odmiennego typu, a w wykończalni 135 proc. ple.nu dziennego, dzalni i 113 proc. w taklni, nie wykonały planu
gazetki-ilustracje z minimalnym tekstem potrzebnym do objaśnienia rysunków. Weźmy ale w przędzalni 1wego zadania dziennego nie. dziennego w wykończalni,
dla przykładu taką naprawdę starannie wy- wykonały.
I

Z teatrólfl lódzNich

rekcję

To

to sztuka, działająca jak ostry I wnikliwy
artykuł znakomitego publicysty, który chce
naocznie wyjaśnić swym czytelnikom i słu
chaczom polityczne sprężyny upadku pewnych warstw społeczeństwa zachodnio-europejskiego i przez to spełnia doraźne potrzeby chwili obecnej. Udramatyzowany polityczny artykuł rozłożony na głosy w dwu
pierwszych aktach?-Owszem. Farsa, wzglęJ
nie skecz, w trzecim akcie? - Owszem.
Wreszciz świadome nawiązanie do „Rewizora" Gogola po to, aby za każdym razem, w
inny sposób podkreślić swoją tezę zasadniczą i przybliżyć zagadni-enie jak najbardziej
bezpośrednio do widza,
nawet do najbardziej niewyrobionego pod względem politycz
nym.
Rzecz dzieje się w małej mieścinie francuskiej. Burmistrz, prawicowy socjalista, kolaborant z czasów okupacji, zamożny mieszczanin, sprzedajny dziennikarz, cwany do·
robkiewicz, udający wierzącego, który w cza
sie okupacji współpracował z okupantem, fo
brykant, również wypróbowany kolaboracjonista - stanowią zgraną grupę tzw. rady
miejskiej. Dwa pierwsze akty dzieją się w
kawi:mm.ce. Niejako uzuoełnieniem charak-

I

teru kawiarenki jest postać dziewczyny i
tzw. „półświatka" Bouboule. Do tej kawiarenki przypadkowo zachodzi amerykanin,
typ popularnego kombinatora I drobnego bus
sinesmana, jakich masowo można zobaczyć
obecnie w Europie. Amerykanin poszukuje
antyków, ponieważ na tym może zrobić dobry interes. Lew na placu, stara rzeźba,
symbolizująca
walkę narodową o wolność
swego kraju, wpada mu w oko. Za wszelką
cenę postanawia go zdobyć. Następne akty
to -świadome nawiązanie do starych i wypróbowanych tradycji „Rewizora", o czym
zresztą mówi sam autor.
Marazm życia politycznego ludzi z „rady
miejskiej", całkowita ich bezradność wobec
piętrzących się problemów, których nie są
w stanie rozwiązać i strach przed komunizmem każe szukać im wspólniczki w Bouboule, która w naiwności swej bierze James
Lawe'a za obserwatora amerykańskiego we
Francji. Sama zresztą później zostaje oszu ·
kana przez niego. Jej chwilowy ideał, który
miał przynieść jej dolary, płaci za „miłość''
wekslem bez pokrycia.
Oczywiście,
zarówno burmistrz, jak !
dziennikarz, przemysłowiec, jak i cwany dorobkiewicz - wszystkie te postacie reprezen
tują niejako przedstawicieli najważniejszych
francuskich partii reakcyjnych. Wszyscy oni
aż do ol?rzydliwości są służalczy wobec Arne
rykanina, prześcigając się w pochlebstwach,
jak również i w zdradzie wobec swego narodu. Wszystkich ich łączy strach przed pro
letariatern. Walke z komunistyczna oartia

prowadzą

zgodnie, niekiedy tylko roznymi
sposobami. Nie dziw więc, że niemal bez zastanowienia ofiarowują lwa James Lawowi.
Dowcipna jest scena w hoteliku, dowcipny
jest cały trzeci akt, a zwłaszcza przemówienie fabrykanta. Czyta on swój stary artykuł
na cześć niemieckiego generała, który po
zmianie kilku zaledwie słów staje się apoteozą Ameryki. Ale fałszywy obserwator zostaje zdemaskowany. Ostatnie jego słowa,
rzucone radzie miejskiej, są jasne i nie wymagają komentarzy. Jego przestępstwo jest
niczym wobec tych prawdziwych obserwatorów, którzy przyjdą po nim. Nie symboliczny lew na placu stałby się ich łupem,
ale cały kraj, cała Francja. Sprawę ratuje
proletariat. Wybucha strajk generalny. Radni uciekają w popłochu. Lew - symbol
wolności pozostaje na placu,
Sztukę tę, będącą udramatyzowanym, satyrycznym felietonem, mającą miejscami b;
dowcipny dialog należało przystosować do
scenł. ·
Błędy ł wady
naturalistycznej reżyserii,
jakie dawały się zaobserwować w „Nadziei",
w tym wypadku zostały spiętrzone i doprowadzone niemal do szczytu.
,
Przedstawienie nie ma żadnej linii. Postacie nie zostały właściwie postawione przez
reżysera.
Naturalistyczne,
karykaturalne
gierki rażą . Zasadniczym walorem sztuki
jest słowo, i na to należało zwrócić zasadniczą uwagę. Tego nie uczyniono. Poziom dekoracH <lnr6wnvm"1 nm<ilUllOwi gry.
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Ludowe ll'eąry na drodze do dobrobutu

•I dziś
Budapeszt wc.zorai
(Korespondencja
Budapeszt, w listopadzie,
Ktokolwiek zna Budapeszt z płerwszego okresu powojennego, z okresu trudności gospodarczych i zmagań ze skutkami wojny i klęRk
tywiołowych, ten obecnie nie może wyjś6 z po·
dziwu, nad zmianami, jakie dokonały się tutaj
w stosunlrnwo krótkim czasie. Ogonki za chlebem neJeżą. już do dalekiej przeszłości, podobnie jak odległym wspomnieniem są. teczki i tor
by robotników, wypcnane stertami bezwartoś
ciowych banknotów, otrzymywanych w dniu
wypłat. Kłopoty odzieżowa, trudności aprowizacyjne - zmora. ta przestała już trapić ludność
węgierską.

Intensywne tempo odbudowy oraz postępują
ca stabilizacja życia goRpodarczego wybiły s_pe·
<iyfiezne piętno na całym obliczu dzi!iejszych
Wszędzie panuje atmosfera poważnej
Węgier.
pracy i pewności. Masy robotnicze w pełn.i świa
dome swych celów i zadań z wszystkich sił przy
kła.dają się do wzmożenia produkcji, do odbudo
wy zniszczeń, zdają sobie sprawę, że od nich
zależy wydźwignięcie kraju z nędzy i stworzenie dobrobytu. Poważne osią.gnięcia gospodarcze
kraju i idą.ca z tym w parze znaczna poprawa.
bytu mas robotniczych są wid'oezne na każdym
kroku.
Polityka ~stwa węgierskiego konsekwent·
nie zmierza do podniesienia stopy życiowej mrur

Dzień

uczci

Przygotowania do radosnych

W Łodzi czynione są jui; pr.eygotowanla
do uczczenia dnia ZJednocrenla Partii Ro.
Program uroczystości. został
botnłczych,
opracowany przez Wo.tewódzlrl Komite~ Ucz·
czenia Kongresu w ~ i uzgodmony z
przedstawk:lelami Zw1ą:Dków Zawod<YWYch,
d:ziałaczllll\f robotniczymi oraz kierownikami
świetlic.
w bieżącym tygoomu robotnicy przystąpią
do dekoracji swych za.kład6w p~cJ'. Na de·
koracje te będą Składały 6'ię portxety zasłużonych bojowników 0 socjalizm, transparen
ty, W)"Tażające radość z powodu Zjednoc:ze·
nla oraz wykresy graficzne, obrazujące osiągpracujących.
mĘci.a prod'lllkcyjn.e PoS.zezególnych .zakładów.
zbior,0m,
Dzięki pomyślnym tegorceznym
Od dnia 5 grudnia br. rozpoczną się wy.
oraz dzięki sprawnemu funkcjonowaniu apara- stępy zespołów świetlicowych, . Połąerone z
tu rozdzielczego znacznie poprawiło się zaopatrzenie ludności w żywność. W roku 1946 prze•
ciętna racja żywnościowa wynosiła 1705 kalorii
dziennie, co nie stanowiło koniecznego dla
utrzymania zdrowia minimum. Obecnie przekro
czyta ji;ż 2100 kalorii, tj .. osiągnęła na.jwy!Na jednym z ze.brd. wyborczych pewie;n to·
llZY'. P?Zlo?1 okresu przed-;oJe.nn~go (rok 1 38
Dzięki ~ęc lepszemu od~ywiamu • podnos~ się warzysz powiedział: ,1W naszej Partii panuje
teraz żywiołowy, bojowy entuzjazm, mamy nost~le poziom zdrowotności ludności.• Bpe~Jal~ą
pracu~ą.~ą. 1 dzi~ 1 we siły, nową energii:, gotowoś6 do wykonaI1ia
opleką. otacza państwo ludnoś6
e1, któryn_i ponad 50 proc. P 0.trzebneJ zywno§ei Il najtrudniejszych zadań".
w dni przedkongresowe napawa nas dumą,
•
.
gwarantuJe W: rama~h przydziałów.
Problem mieszkaniowy w Budapeszcie moze I optymizmem i wiarą wi~llf.i czyn - przedtermniej ~alą.cy niż vr innych, bard~iej ~niszezo· ! minowe wykonanie planu. Ale io, eo się dzieje
nych Inlastaeh Europy, przedstawiał się zaraz- na konferencjach dzielnicowych i fabrycznych,
po wojnie poważnie. Wiele domów mieszka!· jest również czynem. Jakiż ogromny wzrost
nych legło podczas o~miotygodniowego oblęże· aktywności - właśnie po sie,-pniowyeh v.ehwa.·
nia w gruzach, wiele strawił pożar lub zniszczy łach KO PPR!
Na. konferencji DZIELNICY GORNEJ PRA·
WEJ, gdzie tow. Xrac~ski z Ubezpieczalni
usłyszymy dziś
Społecznej, weteran ruchu robotniczego, użył te
11.40 A11,dyeja ezkólna - „W gościnie n Bo- ' go wyrażenia - Óbeenych było 163. delega.tówl
lesła.wa" słuchowisko, 1U'i7 Sygnał czasu i A przemawiało 41 towarzyszy. Nikt prawie nie
Hejnał. 12.04 Wiadomości południowe. 12.10 powtarzał tego, co mówili poprzednicy, każcy
Kronika. polityczno-gospodarcza Węgier. 12.30 miał co6 do dodania ważnego, istotnego, bqdź
Koncert dla szkół. 13.30 Przerwa. 14.30 (L) Z dotyczą.cego swego terenu pracy, bądź też za.·
prasy, 14.35 (L) Muzyka rozrywkowa z płyt, gadnień ogólnych. Jeden po drugim wchodzili
H.55 (Ł) Komunikaty, 15.05 (L) Kwadrans na mównicę delega.ci i meldowali o wykonaniu
utworów fortepianowych z płyt. 15.20 (!.) Poga przez 11woje zakłady pracy zobo~ przeddank& aktualna. 15.30 „Katarzynki toruńskie" kongresowych i zaciągali nowe zobowiłzania.
- auc}yeja słowno-muzyczna dla dzieci. 15.50 A niektórzy, jak tow. Szymczak z PZPB Nr 6,
Muzyka popularna, 16.00 Dziennik. 16.30 (Ł) musiał tłumaczy6 eię przed konferencją, dla·
Muzyka z płyt, 16.55 (Ł) Komunikaty, 17.00 czego jego fabryka. planu nie wykonda. I uzlroncert Kapeli Cygańskiej. 'rransmisja z Bµ· brojony teraz w or-iż krytyki stwierdza: przy·
dapesztu. 17.45 Pogadanka naukowa, 17.50 „Pa ezyną. niewykonania .planu jest zła praca po.,_triotyzm proletariacki" 18.00 Utwory Francisz przedniej dyrekcji, którą. bali'°1y się krytyko·
18 20 Pi ~ . p·io t ra CzaJ·1rnwsk'iego wa•. I przyznał J"eszeze wi'ęceJ' • sytu&eJ·a w fa• t
k a L isz
e„ni
·
a,
. 18.35 „Uliczka Kla.~ztorna", 18.47 „Bela Ba· bryce jest teraz lepsza, bo organizacja partyjlacs" - felieton, 19.00 (Ł) Klasa robotnicza na wzięła 1ię energicznie do pracy. I zameldo· 1910 (Ł) wał·. do 15 .....,dni• plan -..konam....
z· d
K
·
"
""
„
'
·
ongres Je noczerua.
wita czynem
Metoda wsp6łzą.wodnietwa. przenosi się z dzie
Montaż poetycko:M:uzyka z płyt, 19.30 (Ł)
dz'16 dz'
d k ·· ó · ż
" 20 OO d ·
R d'
h ·
4
ż:~y pracy par
zmy pro u CJi r wrue n.a
muzyczny, l9. 0 „Wszee mea a iowa. ' d.
Dziennik, 20.45 Muzyka z płyt, 21.00 Poga an tyjnej - tam, gdzie to J~st m~. iwe. W •
osie·
Sądzę, że bardzo &łnsznie zro ił tow.
ka. Komitetu Roku Chopinowskiego, 21.10 Audy
CJ·a Chopinowska, 21.40 Recytacje konkursowe wicz z PZPW. Nr 1, który wykorzystał forum
··
·
22.00 Koncert, 22.45 (L) Koncert życze~, 22.58 konferencji dla wezwania innych orgaruzacJI
(Ł) Omów. progr. lok. na jutro. 23.00 Ostatnie partyjnych do wsp6łza.wodnictwa. w dziedzinie
wiadomości, 23.10 Muzyka tanf'czn'- (płyty), pracy nad podniesieniem pozio-mu ideologiczne
23.20 Program na jutro. 23.30 Zakoń,ezenie a.u· go członków fartii - w organizowaniu kur·
sów drugiegi> turnusu ezkolenia międzypa.rtyj·
dycji i Hymn.

Nowe

Zjednoczenia Nie pchaj się na ·atisz
uroczystości

Głośn.iltl

śwaethcowe

będą

tr~&m1tować

przebieg uroczystego akłu polączen a.
Wieczorem odbę.dzie się w mieście szereg
imprez r01TYWkowych.

Dwie konferencje przedwyborcze
nego, w otoczeniu kursów opieką, w dbało§ei o
frekwencję słuchaczy i o obsadzanie kursów
wykładowcami. Towarzysz W<>siewicz wezwał do tego współzawodnictwa organizacje
Nr 4 i Nr 5
partyjne przy PZPW Nr 2
a tow. Urb~ski w „Imassn" - organizacje
przy „Teleradio" i przy Państwowej Fabryce
Obra.biarek. im. Strzelczyka. Delegaci wspomnie.
nyeh organizacji wezwanie przyjęli - publiez
nie, z trybuny, przed całą konferencji}. Nie wąt
pimy w to, że eho6 wyników tego rodzaju
współzawodnictwa nie można mierzyó cyframi,
Wpłynie ono bezsprzecznie na lepszą organiza.·
cję i lepszą pracę kursów. Kursom tym zresztą
w najbliższym czasie poświęcimy więcej nwa·
gi.
Na tle uchwal Plenum Lipcowego i Sierpnia
wego dyskutowano 0 za4aniach Partii w dzie
dzlnie socja.listyczu.ej przebudowy wsi. Wypo·
Awiadcz~ee 0 zrozumieniu
wiada.no poglądy,
linii postępowania naszej partii w tej dziedzi·
nie, cho6 był też wypadek niewłaściwego jej
zrozumienia. Ale tow. Wojtuniak ze „Strzelczy
ka" utrafił w sedno sprawy.
Tow. Wojtuniak ze „Stnelczyka."' zaproponował jako partyjniak i meteJowiec, by Dzielni
ca Górna Prawa PPR, skupi~jąea. na swoim
terenie fabryki meteJowe m. in. Państwową
b' ł
k
b k Ob b" k .
ra is.re un. 8 trze1czy a, 0 Ję a
Fa ry ę
opiekę nad szeregiem wiejskich o§rodk6w mar
szynowych, pomagając im . w remo:iitowaniu ma.
szyn, w z.aopat-aniu w CZ"Ści za.pasowe itd.

„

Na podstawie tego wniosku sądzi6 można, że
tow. Wojtuniak zrozumiał zadanie partii w
socJ'eJi'styezneJ· przebudowy wsL· r z
dzi"e-'-'ni"e
u.c. 1
tych zadań partii potrafił wyciągną.6 słuszne
wnioski dla siebie, dla. swojej organizacji par·
t · ej dla swojej fabryki i dla swojej Dziel
·
.
;rJn '
IUcy•

•••

I•

Gdy mam pisa6 o konferencji na DZIELNI·
CY STAROMIEJSKIEJ nie mogę nie zacząć
od towarzyszki Waszak. Towarzyszka Waszak
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Wzrasta liczba zawieranych

Urzędzie

-<"

tożsam-0ść.

Z biura wychod'll! właśnie
więcej, niż średnim, wiieku.
więc do naszego rozmówcy:

j.akaś

~o .t 8telr6V.ę pary ws~a w
~tidrłd>•

.....

para w

Zwrecamy

się

związki

„.„.„..

małżeństw

Stanu Cywilnego

e>ws-zem. Były nawet małżeństwa, w kt6 150 zrotych Więcej jako kara 7.8 ,,zwłokę" rych „ona" miała ponad 60 lat, „on" zaś oko. żartuje WQźny.
ro 80.ciiu. Ta.kie wYP8dki, co l>rawd.a a.adko,
- W jakie dni bywa najwięcej ś-ln.lbów?
jednak zdarzają su:. Żle jest ludziom żyć sa- Najwięcej w soboty. Teraz zresztą w
motnie, więc się żenią i nie moiina im się dzi o!m-esie przedświątecznym, co dzień bywa ich
wić. Waruniki życia t,ą już nonnal!ne, na ov
dużo.
-

więc mają czekać?
- Ile wyno&i opłata
żeństwaf I

Ilość zawieranych w Urzędzie Sta111U Cy.
wilnego małżeństw ciągle wzrasta. Stanowi
- Normalrnde 760 złotych. Jereli jednak to dowód, że warunki żyda weszły na drogę
ld. w.)
mrodzi przekr~zyli wiek 23-ch I.at, płacą o pełnej stabilizacji.

przy zawieraniu mal·

Komunikat

frakcii PPR w MRN

I

Przypomina się. te. Posiedzenie Plenum przed J>OSiedzeniein plenarnym MRN.
peperowców oboObecność radnych radnych PPR odbędzie się w lokalu Frak·
cji w czwartek. dnia 25 bm. na godzinę wiązkowa!
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PUACY W POTRZASKU

M.O. w nocy · z soboty na

zakładów im. Duracza :została zaproszona do
prezydium konferencji. Nie była ona również
pierwszą mówczynią. - przed nią. przemawiało
15 towarzyszy: Był jednak moment kiedy niektórzy delegaci zaczęli już odczuwa.6 pewne
znużenie. Ale wtedy, gdy zaczęła mówi6 towa·
rzyszka Waszak - dreszcz wzruszenia przeszył
wszystkich delegatów i gości. Towarzyszka Wa
szak zaczęła mówi6 i głos jej się załamał, wida6 było, że ją coś w gardle dławi. Do jej oczu
napłynęły łzy. Ledwie przęmogła się„.
· - Ze wstydem.„ i talem.„ nasza fabryka. .•
z różnych przyczyn„. z winy kierownictwa::-:
nie mogła wykona6 ...• nie wykonała ..„ planu.
Za pracę w II kwartale jej fabryka otrzy·
mała I nagrodę we współzawodnictwie branżo·
wym - 1 milion złotych. A teraz nie wykona
la planu. Wiadomo, kto ponosi winę. Już teraz
dzieje się lepiej, ale ezy wykonają plan roczny
- to wątpliwe: ciąży zmarnowany czas. Ale w
imieniu zakładów oświadcza: organizacja par·
tyjna z całą energią. o to walezy6 będzie, wal
ezy6 o odzyskanie dobrego jmienia. Huragan
oklask6w, gor.ą.eych robociarsldeh. To jej; towarzysze pracy - to cala Dzielnica. Sta.romiejska, to cala Partia i cała klasa .!O·
robotnicza oddaje ,eżeś6 W i sobie botnikowi polskiemu, dla którego praca i wy·
konanie planu stało się sprawą. honoru, sprawił
proleta.riackiej godności klasowej.
• * •
d k „
dk ..,
B
ys USJl .ta·
re„ 1oną. w
prawą mocno po
równo na Dzielnicy Staromiejskiej, jak i na
wszystkich innych - było wysuwanie robotni·
wi k
t
ki
k"'
uw na erown1cze s ano s a w aparactll prze
i administracyjnym. Tow. Majewski
mysłowym
z Centrali Handlowej Ceramiki mó'!ll: „Nasza
dzielnica wysunęła na kierownicze stanowiska
136 osób. To mało, stanowczo za mało. Nasz
aparat wymaga o ~fole więcej kierowników,
pochodzących z klasy robotniczej. I nie wystar
czy wysuwać ludzi - trzeba. ich na tych no·
wych stanowiskach uczyć. By nie załamali się
by nie mógł
' W pierwszym okresie trndno~ei,
stary kierownik, niej('dnokrotnie wróg klasowy
podstawió nogi nie wtajemniczonemu jeszcze w
arkana administracji robotnikowi. To wszystko
,iest zadaniem komitetów partyjnych, a. przede
w11zystkim Komitetu Dzielnicowego.
Podobne gło~y ąłysl'.eli~my na innych ltonfe·
rencjach. Zagadnienie jest wa:l:ne - nasz aktyw partyjn~, wyrażając interesy całej klasy
rohotniczej zagadnienie to docenia.
I do tej sprawy i do wielu innych, porusza·
nych w dyi;kusjach, niejednokrotnie wypadnie
nam powraca6 na. łamach naszej gazety.
A. Perłowski.
:z:
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W Urzędzie Stanu Cywilnego przy Al. Koś·
cl.US'Ziki. tłoc:zJD.o jest i gwarno. $Jubni kandy·
daci czekają przed Biurem Rejestracji Mał
żeństw na swoją kolejkę, Ruch bardzo duży.
Co chwi•La j.akaś para opuszcza biuro, a "M:ho
d:ll!. następna. Obserwując ,;młodych", wdajemy się w ro.zmowę z woźnym, który jest
osobą najlepiej poinformowaną na tym teTe·
,
nie
...:.. Ile par drz;!ennie zawiera małżeństwa?
pytamy,
- Zależy j~k kiedy, Wcroraj było czteru '->{!m ··-·· ' 0 j, bywa i więcej.
dzieści, b)"';.'
>rma!Jności od ~hwi
- A jak ..i1ugo trwa „
jego zawarcJa?
li ~roszenia mał:żeństwa
- Przeważnie dwa dni - to .znaczy, pierw
szego dnia nameczeni zgłaszają się celem
zarejestrowarua, a następnego biorą śLub. Zda
irza Się jednak, że bywają załatwieni od razu,
jeśli na przykład są pr.zyjezd.nym.i i nie moOt,
gą się zatrzymać do następnego dnda.
włamie teraz za piętnaście milll.ut będ.zi.e taki śllu·b. Przyszli., o 8-ej rano zgłosiilii., a o
·
11-tej zostanie zawarte małżeństwo.
- Jak.le dowody wymagane są przy 2hwie
iraniu małżeństwa?
- Tylko mebry!k:a. .1 dowód, stwierdzaJ,ący

Ną ulicach naszego miasta ukazał się
barwny plakat, reklamujący ,,Międzyna
rodowy Tydzień Studenta". Plakat przedstawia polskiego studenta spacerującego z
chorągwią po tzw. globie. Niestety, musimy stwierdzić z przykrością: daleko 6w
student nie zajdzie: autor plakatu ampu·
tował mu obie „nogi powyżej kostek.
A propos plakatóW! szereg wybitnych
naszych artystów-grafików zdobYWa so·
bie swą sztuką nagl'ody zagraniczne. Dlaczego wobec tego - od pewnego czasu ukazuje się u nas coraz więcej afiszów
(np. filmowych), których twórcy niewiele
ze sztuką graficzną wyższej klasy ma.Ją
wspólnego?

ucz.

przez radio

Ruch w

kiedy nie potrafisz

prelekcjami i odczytami. Również na teren
poszczególnych powiatów wyjadą z wystę·
parni łódzkie respoły artystyczne.
w pr.zedd.zień Kongresu, z Łodzi i ~je.
wództiwa ,wyruszą do .::>tol:icy bryqady robotnicw-chło?skie aby 7ameldować o wykonaniu planu i ~bowjązan p1)wuętych dla
czenia dni.a Zjednoczenia.
.
Wiadomość o m~mencle poł~ezenla ParU1
-W: dniu ~jednoczenia Poda radl() na wszyst..
kie polskie rozgiośnie. W. chwild lej zah'l.l<l'Lą
syren~ fabry~e. i nas~p1 prwrwa w ?Tacy.

siły I nowq energię prz&jawiajq, obecnie partyjniacy

? ?·

Co

„Muszę pochwalić nasz' pocztę - plszfJ
do nu czytelnik, ob. Antoni R. - 20 bm.
(w sobotę) pewna Instytucja w Warsza.•
wie wysłała do mnie list. List był zaadresowany fałszywie (na adres, pod którym
kiedyś mieszkałem), mimo to został ml
doręczony już w poniedziałek rano, 21.XL
1948 r.".
Nic dziwnego, ob. Antoni R.! Pracownicy poczty łódzkiej przystąpili przecież do
wspólza wodnictwa
przedkongresowego
pracy. Załatwienie sprawy listu, o którym
że zobowiąza1.1ie
wyżej mowa, świadczy,
przedkongresowe jest faktycznie wypel•
nlane. Brawo, pocztowĆyl

własna „Głosu")

Łódź

z powrote,.. ,

Brawo, pocztowcy!

li cofają.cy si~ Niemcy. Wiele te! domów, 11zcze I Oczywijcie, nie wszyscy ludzie pracy maj!}
gólnie w dzielnicach robotniczych na skutek już porządne mieszkania, nie wszystkie potrzewłh.dz by zostały już zaspokojone. Jeszcze jest ~ele
rabunkowej polityki faszystowskich
przedstawiało obraz ruiny i groziło zawaleniem. ruin w Budapeszcie, jeszcze wiele ran WOJen·
mieszkalne nych nie zostało wyleczonych. Ale początek już
bloki
Dziś dzielnice robotnicze,
świecił bielł odbudowanych domów, ludzie mie zrobiono, drogę wytknięto, a pierwsze osiągnię
szkajfł w czystych i zdrowych mieszkaniach. W cia rokują. nadzieje, że planowa i pokojowa go
dzielnicach tych zakłada się coraz więcej zie- spodarka ludowych Węgier poprowadzi naród
le~ców i parków, których najczęstszymi bywal do dobrobytu i szczęścia.
L. Ma.rgiosz.
cami BI} dzieci.

Jak

I

niedzielę unąd:zlła

na pijaków - na ulicach i w loka.
lacll ro2lrywkowych. Zatrzymano ok. 100
osób, kitóre, jak się oka,zało nie pracują. a
obławę

piją.

NA POC7iCIE MOżNA NABYC
znaczki jubiJ.e~ wydane • okazj<i Kon·
nesu Zjedn.~go_ Na :maczka<:h tYCh

.

Z TOW • PRZYJAtNI POLSKO
RADZIECKIEJ
Towarzystwo Przyjaźni Polsko • Radzieckie.i
w Łodzi zaprasza · i;wych członków i !\Ylllpaty·
k6w na. odczyt ob. dyr. Piecho~y pt. „O ideolo·
gii Państwa Radzieckiego'', który zostanie wy
głoszony w dniu 24.11.48 r. o godz. 18-ej w lo
kalu Towarzystwa przy ul Piotrkowskiej 27'.?h.

hI

W lerszaC

„JWAGA, STUDENCI

WYDZIAŁU

.
MAT.·PRZYR.
prz:v
o godz, 20-ej, w lokalu
Dnfa 25. 11. br.
ul. Lindleya 3. sala 12, odbędzie się zebranie
członków ZAMP III i IV roku wy-'": Mat.·
·
'
są podobhiny Ma·rksa, Engelsa, Leniina. ! Sta- Przyr, Obecność obowiązkowa.
lina or.az Waryńskiego. Inne znaczki przedP()D\IĘKOWANIE
stawiają dwóch robotników na tle sztan.daSerdecznie dziękuję ob . Rzetelskiej W?a·
ru,
dysłaiw:ie (ul. Nowa 9) za odd3nie zgubionych
PROJEKT POWSZECHNEJ SPOŁDZIELNJ przeze mnie 60.000 zł, lmrtki skórzanej i do
kUlllentów wna ~ pi~tką firmową.
.MJ.ESZKANIOW&J
· nunkałowslrl , Grzegon
·
Rąbień 32
i
powstał w OKZZ. Czeka on na za.twierdzenie
~Ato Sn. Wvri . K„i„.;lii:i"
Dner XCZZ.

I

Kronika Pabianic Najbliższe
.

-

zadania nowei --Rady

Dnia 27 października br. odbyły się w
('abryce żarówek w Pabianicach „L. 1" Wybory nowej Rady Zakładowej. Przewodniczącym Rady został znany
na terenie Fabryki aktywista i działacz
;:obotniczy tow. Szmich Ryszard. Dotychczasowa Rada Zakładowa, która początkowo dobrze pracowała i dobrze broniła interesów robotnika, ostatnio wykazywała
brak inicjatywy i pewną ospałość.
Na nasze pytanie „Jakie najpilniejsze
zadania stoją przed Radą Zakładową?" tow. Szmich odpowiada:
Państwowej

'

1{01\fU WINSZUJEMY

Sroda,

K.

Zwróciliśmy się do dyrektorów te~cz
nego i administracyjnego, którzy mieszkają na terenie budynków fabrycznych, z
propozycją , by przeprowadzili się do innych mieszkań w mieście, a swe mieszkap.ia opróżnili dla żłobka. Nasza propozycja
została przyjęta z pełnym zrozumieniem
potrzeb robotnic-matek. Wydział Kwaterunkowy Zarządu Miejskiego w szybkim
tempie znalazł odpowiednie mieszkanie
'I dla obydwu dyrektorów. Dzięki temu żło
bek zostanie otwarty już 1 grudnia br.
Musimr rozbudować naszą fabryczną
stację Opieki nad Matką i Dzieckiem, która powstała przed dwoma miesiącami.
Przy okazji podaje się do wiadomości matek, że jest do odebrania w naszej stacji
naszego miasta zapomnieli o przepisach po 2 kg. mąki, 1 kg. cukru, bezpłatnie dla
dotyczących oszczędnego gospodarowania matek małych · dzieci i robotnic ciężar
W ostatnich tygo- nych. Wszczęliśmy również staranie w
energią elektryczną.
dniach -- po pierwszych zwyżkowych po- PCH w celu nabycia większej ilości miodu
rachunkach, jakie pokryć musieli „pożera dla matek i dzieci.
Rada Zakładowa w porozumi€niu z percze prądu' ' , nastąpiła pewna poprawa i
obecnie nie obserwujemy przeciążenia sonelem technicznym musi stworzyć takie
warunki pracy, żeby zobowiązania przedsieci.
Miasto nasze otrzymywać będzie ener- kongresowe załogi wykonane zostały w ter
Będziemy więc przede wszystkim
gię elektryczną w nieograniczonej ilości mi.pie.
od chwili uruchomienia głównej stacji za- czuwać nad tym, by zapewnić zapasy susilającej, która powstanie w ciągu najbliż rowców potrzebnych do produkcji żaró
wek.
szych dwóch lat.
Mieszkańców Pabianic zainteresuje nieCo się tyczy pracy kulturalno-oświato
że już niedługo lampy wej, to nawiązaliśmy kontakt z łódzkimi
wątpliwie fakt,
uliczne -'- w porze wieczornej - zapalać studentami, którzy przyjadą do nas ze
się będą wszystkie naraz, a nie tak, ;ak swym teatrzykiem kukiełkowym.
to miało miejsce dotychczas, lampa po
W najbliższym <:zasie musimy zorgani,lampie. Oświetlenie uliczne zostanie zau- zować sekcję młodzieżową przy Związ
tomatyzowane dzięki już rozpoczętej bu- kach Zawodowych.
dowie specjalnej sieci oświetleniowej.
Oto nasze zadania na najbliższą przy'Należy rÓ\'\.'Tlież wspomnieć o rozpoczyszłość".
w
pracy
nającym się współzawodnictwie
Dz.
Miejskim Zakładzie Energetycznym w Pabianicach. Normy współzawodnictwa są

„W skład p.owej Rady weszło wielu mło
dych roootpików i wiele kobiet. Jest to
szczególnie ważne, gdyż w naszej fabryce
85 procent zatrudnionych stanowią kobiety. Pracę podjąć muszą bez wyjątku
wszyscy radni w liczbie 11-tu, każdy z
nich w najbliższych dniach otrzyma okre·
ślone zadania do wykonania.
. Nowa Rada Zakładowa musi pomyśleć
przede wszystkim" o zorganizowaniu zlobka. Do tej pory tylko troje dzieci 'n:aszych
robotnic korzystało z opieki w żłobku
PZPB.

I

Na Miej ski Zilkłacl Energetyki, ktory
dostarcza energii elektrycznej niemal że
WAŻNIEJSZE TELEFONY
dla wszystkich fabryk w naszym mieście,
O
Straż Pożarna który oświetla nasze mieszkania i ulice Komisarlat M.O. - 63.
zwrócona jest baczna uwaga mieszkańców
P. C. K. - 112
Pabianic.
Dworzec Kolejowy - 9
Od pracy zakładu zależy w dużej mierze
66
Zarząd Miejski życie naszego miasta.
PZPB. - 23
ma na
Miejski Zakład Energetyki
naszym tere.n ie 12.500 abonentów, 45
Telegraf - 213
podstacji elektrycznych, 91 km. sieci oraz
PPR. - 5
Zmiana numeru telefonu Ubezpfe· 500 lamp ulicznych.
zapotrzebowanie miesięczne
Przeciętne
* n:alni Społecznej - zamiast nr 208 energię elektryczną wynosi w tym rona
nr. 35.
ku około 1 miliona kwh i j e ~t jak do tej
pory z małymi przerwami pokrywane.
· DYŻURY APTEI{.
Z informacji otrzymanych w Dyrekcji
MZE przerwy spowodowane były uszkoW dniu 24.ll. 1948 r. apteka m;;r. Koh-ni dzeniem transformatorów i specjalnych
·
ul. Czerwo'irj Armii 19.
aparatów .w południowo-zachodniej dziel
nicy miai;ta. Obecnie po otrzymaniu zaKINA
Kino „Robotnik" film prod. radz. Pt. mówionych części MZE mogły przeprowadzić prace monta ż owo-reperacyjne i n~
„Nockout".
grożą nam już w okresie zimowym przeł"~ino „Polonia" - nowa wersja po!· wy w dostawie prądu. Chyba w tych wysktego filmu „Zakazane piosenki"
padkaoh gdyby Pom:egó!nl mle„kańoy obeonle ~v opc:owanlu. •

~i•

Rozbudowa Szpitala M1e1sk1ego
Szczególną pozycję w planach inwestycyjnych Zarządu Miejskiego zajmuje Miejski Szpital w Pabianicach.
Jak nas informuje wiceprezydent tow.
Gałka, z rozpoczęciem nowego roku Szpital Miejski w Pabianicach znacznie się rozbuduje. W szpitalu powstaną oddziały cho
rób skórno-wenerycznych, chirurgii plastycznej oraz oddział chorób dziecięcych.
Na szczególne podkreślenie zasługuje

Og!oszen:a drobne

fakt otwarcia oddziału chirurgii plastycz- wnątrz szpitala, między innymi odremonnej. Miejskiemu Szpitalowi udałQ się towano kuchnię szpitalną i odwodniono za
wciągnąć do współpracy zannego chirurga, lane piwnice.
W najbliższym czasie szpital będzie
dr. Grodzickiego, który będzie ten Oddział
skuteczniej niż dotychmógł przystąpić
prowadził.
W obecnym przedzimowym okresie pro- czas do walki z gruźlicą dzięki nabyciu
wadzi się szereg reparacji i remontów we- aparatu rentgenowskiego.

z

miasta i z okolicy

WYKONANIE Pk\,NU PRZEZ
MIEJSCOWY

PRZEMYSŁ

zaświadczenie rejestracji
W _zwią_zku z zakończeniem pla~~ rocznego
rejestracyjną
kartę
Polsce,
RKU-Pabianice dowód rehabilitacji wy w dnrn 2a bip. prz_ez _PrzemyRł ~IieJscowy z;.-

ZGUBIONO
Służba

I
214-k
.

'

dany:' przez Sąd Okr~gowy
Hergtzel Bogusław.

W

„L. 1''

Sprawy energetyki

dnia 24 listopada 1948 r.

Dziś: Jana od

I

Zakładowej
-

kładu

Nr 19 w Pabianicach, w dmu wykonama

Łodzi planu odbędzie 8ię uroczyste wręczenie nagród
oraz dyplomów przodownikom pracy.

OTWARCIE KURSU MIĘDZYPARTYJNEGO
W clniu 22 bm. o godz. 18-ej w lokalu Komi
tetu Miejskiego PPR w l'a1Jianicach, oclbyło
mi~dz~· partyjnego
otwarcie II-go kur!<u
się
PPS.
~zkolenia. icl!'ologicznego PPR Otwarcia. kursu dokonał kierownik kursu towarzysz Piechoto. Józef. Na starostQ kursu wy
brano tow. Widawskiego Kazimierza.
Pienn;i:y wykład na temat „Dwa nurty w
mirdzynaroduwym ruchu robotniczym'' miał
tow. Pio.nowski z Woj{lw. Szkoły PPR.
Obecnych na otwarciu było 30 osób w tym
czł. PPS 16.
poniedziałki,
Wykłady odbywać się będą w
co drugi tyqzień. (KD).
śrndy i piątki -

Ki ero wn·ik spół dzi eI.n i-- wy zys kiwacze m
Różne formy przybiera walka klas na
terenie wiejskim - różnego rodzaju metody stosuje wyzyskiwacz wiejski. Zdarza
się niekiedy, że jest nim kierownik spół
dzielni, jak np. kierownik spółdzielni w
Kozubach gm. Sędziejowice Michał Ziół
kowski.
Zarzuca się panu kierownikowi używa
nie współpracowników spółdzielni do
prac na swoje dobro. Tak więc pan kierownik w okresie zbiórki kartofli w tym
roku wykorzystywał swój autorytet w tym
celu, by zmusić do bezpłatnej pracy na
swym polu mniej uświadomionych współ
pracowników spółdzielni. Ludzie ci sz.li
do pańszczyźnianej roboty, bo bali się, że

w razie odmowy kierownik wydali ich z
pracy.
Zarzuca się również kierownikowi Ziół
kowskiemu, że na wesele swej córki zabrał konie spółdzielni, a samą spółdzielnię
zostawił na opiece ludzi przypadkowych.
Wtedy właśnie rozdzielano przydziałowy
węgiel między mieszkańców wiosek. Wę
giel został pod nieobecność kierownika
szybko rozchwytany przez bogatych chło
pów, z których każdy wziął po dwadzieścia kilka metrów, a małorolni nie mogli
otrzymać ani jednego metra.
Ziółkowskim powinno zainteresować się
kierownictwo Powiatowego Związku Samopomocy Chłopskiej.

Wybory w połączonej
W dniu 21 bm. odbyły się wybory połą.c z onej
~półdzielni przy PZPB
<półdzielni „Społem'' i sp ółdzielni przy Przemyślo Chemicznym w Pa·

WIEO PROTESTACYJNY
W cl ni u 21 listopacla w sali kina „Robotnik''
w Pabianicnch, odhył się wielki wiec proteRta<'yjny , zorganizowany przez Związek byłych
\Yi\' ź nió"· Politycznych.
Referat na wiecu w~·gfogił wicewojewoda ob.
Szaniaw~ki Jan. Zebrani po wy słuchaniu refera
tu U<'lnrnlili rezolu<'ję, potępiają.<'ą. reżim faszystowski Hi ~zpanii i Grecji, i żądają c ą uwolnie
nia z wi~zirń fa~zystowskich działaczy demo·
krntycznyrh. (KD)

ORGAN

spółd~ielni

K..C

P.P. R.

Alojzy, Jurek Jan, Ochman Mieczysław, Adam
kicwicz Karol, Miller Alojzy, I,ukasik Jan.
Pa"· łowski
ZaRtępc y : Rkrońska KonRtancja,
'l'eofil, Kupczak Józef, Knop Bronisław.

DRZEWOBANANOWEZAKWITLO
W WARSZAWSKIEJ CIEPLARNI
W cieplarni Miejskich Zakładów Hodowli
Roślin w Warszawie, przy ul. Chodkiewicz~
zakwitło drzewo bananowe. Zostało ono w
ubiegłym roku sprowadzone z miejskiej pal
miarni w Gliwicach. Obecnie mierzy 8 m
wysokości. Kwiat ma barwę brunatno-czerwoną, pręciki pokryte są żółtym pyłkiem.
Powyżej kwia~ widoczne są już wiązki małych owo'Ców.
Kwitnienie drzew bananowych w warunńach cieplarnianych jest faktem bardzo
rzadkim.
BIBLIOTEKA DLA WZOROWO
PRACUJĄCEJ WSI
Zarząd Wojewódzki Związku Samopomocy Chłopskiej w Lodzi przeznaczył dla wsi
.Miedniewice w pow. skierniewickim bibliotekę, liczącą 5 tysięcy tomów. Miedniewice
otrzymały ten dar za wzorowo pracujące
we wsi Koło Gospodyń Wiejskich.
ZAJĄCE,

DZIKI I JELENIE DO
HOLANDII
W tych dniach zawarta została transakcja eksportowa na dostawę 25 tys. sztuk
zajęcy z Polski do Holandii. Przedstawiciele firm holenderskich zakupili ponadto ok.
100 ton bitych dzików i jeleni. . '
UKARANY BOGACZ WIEJSKI
Delegatura Komisji Specjalnej w Lublinie ukarała grzywną 60.000 zł. bogacz'.l
wiejskiego, Walentego Komstę z Cetejowa,
w pow. puławskim, za pobieranie nadmiernych opłat za wypożyczanie maszyn rolniczych biednym chłopom. Komsta, r.tlmo
ustalonych cen za wypożyczanie młockarni,
które wynoszą 25 kg odsypu ziarna za 1 godzinę pracy, pobierał 40 kg zboża.

bianicach.
DU:RCZYCY I SZWEDZI LOWIĄ
Zebranie zagaił tow. Knop Bronisław powoLOSOSIA W POBLIZU HELU
lując na przewodniczącego tow. Adamkiewicza
sezonie połowów jesientegorocznym
W
Karola - z zasadniczymi punktami statutu po
zebranych tow.
·1ych łososia biorą, jak i w poprzednich
łą c zonej !półclziclni zapoznał
Miller Alojzy, po cz~'1n odbyły Rię wybory do
Z inicjatywy Wydziału Propagandy KW 100 działaczy, którzy zapoznani zostaną latach, udział Szwedai i Duńczycy.
Rady Kadzor czej w skład której weszli:
Obecnie na łososia wychodzi się nieraz
.Michalina PPR odbędzie się w Lodzi, przy ul. Piotr- także z przygotowaniem akcji propagandoDąbrowski Stefan, Ka"·cz~-ń~ka
ł'ranciszek. kowskiej 55 w dniu 26 listopada br. narada wej w związku z Kongresem Zjednoczenio- daleko na morze. W związku z tym, SzweWie czorek
Rogoziński Marian,
Kussa Józef, Ad:tmczyk Eclmunil, R7"7.<'r'"'"·~ki działaczy społecznych z terenu wojewódzzaglądają do naszych por-

Ko.nferencia dżia1aczy społecznych
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na
Pomoc Zinj;v ń'ą

dzi i Duńczycy
wym PPR i PPS.
twa łódzkiego. Celem narady będzie omózwiązku z ważnOścią obrad na konfe- tów w razie koniecznej potrzeby. Łososie
W
wienie aktualnych zagadnień politycznych
i ideologicznych na niwie organizacji spo- rencję przybędzie przedstawiciel Wydziału po połowach , wyładowuje się najczęściej w
·
łecznych. W naradzie weźmie udział około Propagandy KC PPR.
1Bornholmie,

•

w;da~\ca.: Woj. Komitet PPR w Lodzi. Komitet Redakcyjny. Red. i Adm. Lódź, Piotrkowska 86. Telefony: Red<1ktor Nacz. 216-14. Sekretariat 254-21. Red. nncna 172-31,
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TEATRJY

SZTOMPKA W' ŁODZI
Najmakomitszy p.. lski choPinista Hen·
ryk Szt.ozppka wystąpi w sali .F'ilharmonil
w sobotę 27 listopada o godzi.nie 20. Progra.m obejmuje wyłącznie arcydzJieła Chopina, Artysta nie grał w Lodzi od 1945 r.
a ostatnruo wrócił z wielkiegQ tournee PIJ
Anglii. Holandii i Belgii, gdzie odniósł
wielkie sukcesy. Bilety w kasie Filhannonii

.

od 10-13.

Państwowy

•

Nikodem.ski pop·raw1a rekord lodzi .
na 200 m. st. klasycznym

Tf\atr WoJska Polskiego
- ul, JaraC'La 27
D7li.ś o godzinie 19 15 popularna komedia
czeska Jaina Drdy pt. ,,Igraszki z diabłem"
w reżyserii Leona Schillera. Zespół two~:
Fijewska, ~yczkowska, Bartosiewicz, Puch
niewsk.a, Skwarska, Borowski. Biernacki,
Bolkowski, Dejunowlcz, Grabowski. Kłosiński, Kozłowski, Lubelski, Lat>iński, Lodyński, Maciejewski, Ordon, Staszewski.
słiichaczc
i
Woźniak
Wojciechowski,
PWST. Opracowanie muzyczne Tomasza
mesewettera i Władvsława Raczkowskie~o. dekoracje i kostiumy projektu Otto
Axeta. Tańce w układzie Jadwigi Hrynie·wieckie.i.
Państwowy Teatr Powszechny
ul. 11-go Listopada 21 _ tel. 150-36
.
.
Dziś o godz. 19.15 prapremiera satyry w
5 obrazach I. Erenburga pt. „Lew na
placu",
TEATR „SYREN.6." Traucrntta 1
p ANI PREZESOW !\."
Dziś 0 godz 19 30

zwyciężając

Kovaca (Bratislavaj

Wczoraj po dłuższej przerwie odwiedziliś(Brat.) 2.31.my pływalnię łódzkiej YMCA, która znów
2.33,4
otwO"rzyła swe podwoje dla naszych pływa'
2.36,7
(Lódź)
ków. Nlc się tu nie zmieniło. Ten sam ścisk
2.48,6
w małej szatni i ta sama publiczność: dużo
"
młodzieży w wieku szkolnym, (co jest bardz'J
pocieszające dla naszego sportu pływackiego) zoo klas. pa~
(Brat.) 3.22.6
1. Magulova
i garstka tych starszych wiekiem widzów,
3.36,2
Moyzesowa.
~.
którzy nie chodzą z pewnością na piłkę noż
"
3.43,2
(Lódź)
3. Woźniak
ną i na pewno nie chodzą na boks. No, bo
3.47,1
trudno aby ci entuzjazmowali się na przy4. Proniewicz
kład nowym rekordem Nikodemskiego, 'czy
przeżywali z taką emocją, walkę takiego Bo 100 g.-zb. panów
(Brat.) 1.21,1
1. Kraal
niecldego ze Słowakiem Kovacem, jak prze1.21,6
2. Urban
żywali ją najbliżsi jego koledzy i prawdzi"
1.25,1
(Lódź)
3. Durys
wi miłośnicy sportu pływackiego.
1.28,9
4. Witczak
Temperatura widowni na zawodach pływackich ' jest o wiele niższa od temperatury
panującej za~vyczaj na stadionie ŁKS~u. czy 200 klas. panów
(Brat.) 2.45,4
J. Skovajsa
1w hali Wimy. O ile tamtą można nazwać go3.02,7
(L6dź)
1rącą, o tyle tę „letnią", tak jak letnią jest se- 2. Nikodemski
(Brat.) 3.16,8
!ledynow~ woda w b~s~nie. Nie obniża to j_ed 3.4. Kovacz
3.18,7
(Lódź)
Mackiewicz
' ~a.k_ w n:czy~ w~rtosc1 sportowych zawodow
Jesli poz10m ich Jest dobry.
Pod tym względem możemy stwierdzić du- 100 grzb. pań
Teatr „OSA" Zachodnia 43, tel. 140·09.
(Brat.) 1.38,5
1. Rackova.
w ,_: __:~:Jlę o 16 żą poprawę . Mamy już dwóch pływaków, po
Cod~iennie o 19.30,
(Lódł) 1.43,3
2. Woźniak
i 19.30 „Pepina". Ostatnie dni. Zniżki waż- których możemy spodziewać się dobrych kie
1.54,1
3. l\Iaślakie~icz R.
Wkrótce. otwarcie sezonu 1948-9 dyś wyników. Są nimi: Boniecki i Nikodemne.
"
„Porwanie Sabinek" z J. Węg-rzvnem i H. ski. Ten ostatni wczoraj poprawił rekord Łodzi w biegu na 200 m stylem klasycznym i 100 dow. pań
Gruszecką.
_(Brat. 1.21,2
pokonał nawet samego Kovaca (Bratislava),
1. Tomeckova
Teatr l\IBLODRAM"
1.26,3
a to już coś :llilaozy. Do pocieszających obja2. Koniecna
ul Traugut~ 18 (gmach OKZZ)
"
1.30;2
(L6dź)
3. Sobczak
Dziś0 0 gQdzinie 19.15 „Gody weselne" _ . wów możn.a zalkzyć_ ró~ież i to, że w Łodzi
1.3G,7
(Lódź)
4. Kowalska.
widowisko ludowe w uk:ład7.ie i reżyserii z~alazły się wreszcie . dz1ewczęt;;i, ~tóre poLenona Schillera. Pełne urokit win 0 ,.,,;„1~ 0 ciągnął sport. pływackJ. Zawodmczki łódzklP.
opiera się na motywach obrzędowych, teks- są chyba na1m~o~sze w Po.lsce, a~e na t;irzy- 100 motylk1 panów
1. Bocan
(Brat.) 1.12,8
tach mówionych, śmewach i tańcach zwią- kład. t:ika "Yozmakówna .i Promewiczowna
1.21,4
2. Gerthoffeir
za.nych z ludowvm obrzędem sobótki. we- zadziwiły ju.z nas wczora~ swą dzielną .Po" 1.25,0
3. Dobrowolski
(Lód!)
sela i dożvnek. Kom~"~.„;„, mitz"~9. ,~n 9 stawą ":' po3edynku z Mo1zesową (Bratisla·
dlrl
1.28,0
tlysł„wa Ra.f'Z,WW!",df'""'l i y"..;roi"~R Si- va) .w biegu na 200 m stylem klasycznym
(Łódź)
4. Nikodemski
. . .
kOTSkieg-o, t.a1J.ce Barbarir Fiiewi:1khi. ko- kobiet.. .
Z gosci Słowaków .na wyrózmeme zasługi- 1OO dow. panów
stiumy i dekoracje S+",.,i·" l-iwa Cegielsk·e1
wał przede wszystkim doskonały „klasyk''
·
·
go
(Bqtt.) 1.03,8
1. Teply
Skovajsa, „crawlista" Urban, a z pań bezkon
•
1.06.3
Deak
2.
kurencyjna Maglova.
Teatr Kameralny Domu żołnierza
"
1.06,5
(L6dź)
3, Jera.
Startując częściej w takim „towarzystwie"
ul. Daseyńskiego 34
•
1 H,4
4. Siekiera.
po
czyniliby
jeszcze
szybciej
łódzcy
pływacy
sztuka
19.15
"'"dzinie
Dziś i oodz:i:mnie 0
"
T. Rattigana ,.Kadet Win<>1ow". Udział bio stępy niż teraz, to też sądzimy, że nowy Zapań
zmiennym
100
x
3
kontak·
dalszych
o
zapomni
nie
ŁOZP
rząd
·-1-.,
r<>: StaniRław Bio.l•i'i~'-i . H~'-·-" T'„"-Bagulowa, To·
1. Bratislava. (Koristova,
· c zec hosłowacki'm'i i „ Sty ""
t ac h z P ł ywq,>.ami
<+
Dziewoński, Irena Horecka, WanEdward
4..49.5
•meckova)
nadal.
da Jakubińska, Janusz Jaroń. Halina Ko- ki" te będzie kontynuował
--.
.
?vlikołaAdam
Łapicki,
ssobudzka,Andrzej
l!OO dow. pa.nów
1. Urban
2. Kovacz
3. Boniecki
4. Sobczak

„

„

- I

· · "

Maglova (Bra tyslavia)

Pągowski. Reżyseria

Władysława Daszewskiego. Kasa czynna <''' 1.1

Konstanty
:iewski i Axera.
Dekoracje i kostiumy
Erwina

Ta n·1 edz·, e"_Ia bę dz·, e

do 13 i od 15. Tel. 123-02.

Piłkarze kończą już

"INA

(Maślakiewicz,

czak)
3 x 100 zmiennym panów
1. Bratislav.a (Urban J.,

Proniewic.z, Sob·
5.13,2
Bocan,

O.)
Łódź

2.

Mackiewicz,

(Durys,

Urban
4.05,l
Siekiera)
4.13,0

4 x 200 dowolnym panów

Rl:nvajsa,
Brati :< lava (Kra!, Gerthoffer,
10.0 6,5
Teply)
Ló(ll; (.Trra, Boniecki, Sobczak. ś"· ięto·
11.1 i,8
chowski)

1.
2.

zwyci ?ż;li 8lowacy
W ogólnej puu~tacji
k
.
10 ..,• :51 · "''fecz p1'łk"1 wo d neJ za · ończyt się zwyeięstwem iro~ ci li:2.
·------~-------------

• •••.
nuq

boje ligowe

Szczegółowa tabela Ligi przedstawia się obe· spadku z Ligi nie została również jeszcze wy·
jaśniona.
cnie następująco:
ADRIA - „Noc w Casablance''
Nadchodząca nieilziela. • przyniesie wyja§nie·
1) „Wisła'' - 25 gier, 36 pkt. st. br. 82:33;
godz. 16, 18, 20, w niedz. 14
2) „Cracovia." - 25 gier, 36 pkt„ st. br. 59:26; nia w zagmatwanej obecnej sytuacji. Tyczy się
film dozwolony dla młodzieży
3) ,,Rus:h" - 25 gier, 2!) pkt„ st. br. 6.~:87; to zarówno czoła. jnk i ilołu tabeli. Kto zdob~·
„Dzieci ulicy"
BAŁTYK „Legia" - 23 gier, 29 pkt., st. br. 5:l:43; dzie tytuł mistrza Pol$ki zadecyduje mecz Wi·
4)
P-Odz. 17. 19. 21, w nie<lz. 15
AKS - 25 gier, 29 pkt„ st. br. 49,45; 6) Pła-Rymer, oraz zawody Cracovii z Garharuią.
5)
film dozwolonv dla młodzieży.
ZZK - 25 gier, 26 pkt„ st. br. 47:45; 7) „Po· Do spadku jest obecnie 2 murowanych kandy·
BAJKA - .. Gilda"
lonia" (Warszawa) - 25 gier, 24 ptk., st. br. datów: Widzew i Rvmer. Do clal~zych 2 mięjsc
godz. 17.80. 20. w niedz. 15.30
41:48; 8) LKS - 25 gier. 24 pkt., st. br. 56:63; pretendować będą: LKS, Tarnovia, Warta, Gar
film ntedozw"lm,,r <ll'l q'~r'l"'"~"
.
9) „Warta" - 25 gier, 22 pkt., st. hr. 48:56; barnia oraz Polonia bytomska.
kraj.
„Program aktualności
GDYNIĄ niedziPlę w Lodzi zobaczymy Wartę. któ·
W
42:F;
br.
st.
pkt.
22
gier,
25
„Tarnovia"
10)
i zagr. Nr 39"
25 gier, 22 pkt„ st. br. ra spotka Rię z Widzewem. Poprzednie spotka·
11) „Garbarnia" godz. 11, 12. rn. Hi. 17. 18. 19. 20. 21.
38:50; 12) „Polonia" (Bytom)-25 gier 21 pkt. nie tych ze~nołów zakońezyło ~ię niezhyt za~łu·
.. Uczennica
HEL (dla młodzieży)) st. br. 47:54; 13) „Rymer"-25 gier, 19 pkt., st. żonym zwycięstwem Warty w stosunku 3:2. Ob!'
I-e:i A"
br. 44:62; 14) „Widzew" - 25 gier, 13 pkt., cnie Widzew będzie się chciał zrehabilitowar
godz. 16, 18, ·20. w niedz. 14
za poniesioną klęskę, co ~ię wydaje b:udzo pni.·
br. 29:!J4.
st.
Mosw
roku
1948
„1-go Me.ia
MUZA N~espodziewane wyniki, jakie padły w przed wdopodobny1n. Tym samym łodzianie przyczy·
kwie"
ostatniej rundzie rozgrywek o mistrzostwo Kla niliby się do pozostimia w lidze LKS-u. Ten o·
godz. 18, 20 w nledz. 16
sy Państwowej w piłce nożnej, nie wprowa· statni udaje się clo Poznania. na zawody z tamtej
film ""'7-Wolo1w dl<t rroJ~,'~leźy
dziły poważniejszych zmian w układzie tabeli. szymi kolejarzami. Lo<lzian~e winni z tego me·
tę.jgi"
„Pieśń
POLONIA czele nadal utrzymują. się „Wisła" przed czu wynidć dwa r!'nnA punkty. Poprzedni wy
Na
godz. 16, 18.30. 21, w niedz. 13.30
lepszemu stosunkowi bra· nik był ::! :2 dla LKB·u.
dziQki
„Cracovią"
film dozwolony dla młodzieey
Cracovia zrnfrrzy się z Gnrbarnią. Ta o.tat·
mek. Jedynie „Legia'' wysunęła: się na c!zwartą.
•. Poi"dynek"
PRZI<~DWJO~NIE pozyc,ję przed AKR, a „Tnrnovia'' przed „War ni!ł. wygrał'! w pierws::Pj rundzie 3:2. S~dzimy,
godz. 18, 20, w niedz. 16
raczej wygra
tę". W ohu wypadkach o zmian'lch zarli>cydo· że nie powtórzy się historia, a
film nn'>:lxrOlOny n1,:i, l'"t- • ·~7,'7
Cracovia.
Sprawa
bramPk.
sto~nnrk
lcp~zy
również
wał
miłość"
.,Cv~ańska
ROBOTNIK godz. 16, 18.30, 21, w niedz. 13.30
film niedozwr>lonv <lla mło<h:if'?:V
REKORD - ,,My z' Kronszladtu"
jrodz. 18.30. 20.30 w 11i0 rl7.. 16.30
film dozwolonv dla młodzieży
naszych pięściarzy na mecze z Węgrami
ROMA - „Ostatni Mohikanin"
*
*/
(obsł. wł.) Węgierscy bok•e
I)
1
.
'~'13
WARSZAWA
l'
w
.
j!'Odz. 18, 21')
Kapltan sportowy PZB Derda usLa .1 ; nastę
rzy, którzy rozegrać mieM dwa spotkani'! z
film do:i:wolon.r dla młodzieźv
reprezentacją Warszawy 24 bm. i reprezen· pujące składy drużyn na i:potkania bokserSTYI .OWY - .. Cz&wonv krawat"
g'odz. 16.30. 18.30 20.:m. w niedz. 14.30. ' tacją Sląska - 28 bm . zaw'.adom.i1i PZB', że skie z Budapesz\em: Warszawa - Kasper·
C7.ak, GrzyWocz, Bazamik, Rodak, Sz:11.ajder.
film dozwolonv dla młodzieżY
przyjeżdżają dopiero 26 bm.
„Nrirzeczon,:i. ·z 'T'urkmenii"
~WIT Wobec tej zmiany mecz w Warszawie ro· Kolczyński, Szymura. Na mecz w Szczecinie
godz. 18. 20. w niedz. 16
zegrany będzie przy.puszczalnie w niedzielę wvstawieni zostali 7aworlnicy: Liedtke, Brzó1
K::iimierc7..ak ,
film dozwofonv dla mł<Ylzteźy
28 bm. Węgrzy walczyć będą ponadto w Ka- ka, Antk'. ewicz Ratai<'zak,
,.J)zwo11nik z Notre Dame"
Kwiat.kowski, Rudzki, Białkowski.
~CZA towicach i Szczecinie.
goodz. 16. 18.30. 21, w niedz. 13.30
film niedozwolony dla mło1zieży
TATRY - .. Pn:vgoda na WFłllacjach"
j!'Odz. 17. 19, 21. w niedz. 15
film dozwolmw dla młodzieźv
w boksie
do ukończenia drużynowych mistrzostw
•
WISJ',A - „T<'hńrz"
pkt, st. pkt.
walk
drużyno
o
bokserskie
rozgrywki
że
Mimo,
godz. 17. 19, 21. w n1edz. 15
89:39
8
13
we mistrzostwo okręgu łóflzkiego ni~ zostały 1, ZIJ"V
film dozwolony dla młodzieży
95•33
8
12
pos' adamy już mistrza i wice- 2 Włókniarz
zakQńczone.
,.Wie1kie nadzieje"
WŁóKNIARZ 54:58
7
7
3. ŁKS
mistrza (Zryw i Włókniarz),
godz. 16, 18.30, 21, w niedz. 13.30
35:61
6
4
Concord.ta
4.
muszą
PZB
władze
tygodniu
bieżącym
W
młod.:l'liclv
dla
film doowolornv
15:97
7
WOLNOSC - .:Dzwonnik z Notre Dam~" już wiedzieć, która dll'Użyna l w jakim skła 5 Ba"'Xełna
Pozostały jes
va mecze do rozegra·
dzie ma walczyć o mi~trzostwo 1-szej i II-ej
godz. 15. 17.30, 20. w niedz, 12.30
LKS i Bawełna - Con1igi pięściarskiej Wyniki pomstałych z me- nia: Concordia
film nie<lozwolonv dlę. młodzieży
Pierwszy WY.z.nacz.ono na dzień
czów nie będą i 1ż miały wpływu na u:ksztal cordia.
ZACHET A -- .. WieCTIDa Ewa"
towanie Siię tabeli. P.o uw~loędnien.iiu ostat.. s. a. br. .
godz. 18,301 20,30, w in.!edz. 16,'.10.
4nich wyników, ta.'Qel~ wYilida nast~jąco•
J) ,,.... 032435.
·
młodzieb
· . film dm;wo[OOY dla

I

Ostate czrie składy
*

Pozostały

Lódź

2.

I

Polonia ' stołeczna gra z AKS-em, który ostat
nio nie zn ajduje sii:- w dohrej formie. Amator
ski uległ w pierwszej rundzie swemu przeciw·
nikowi O:J. E\ospodarzo obecnie posiadają. wię·
,
cej swns na u zy~kanie wygranej.
Rueh przegrał z LPgią. 2:4 i teraz zdaje się
również utraci punkty a może t,v-lko jeden.
Polonia b:vtomska podejmuje Tarnovi". Wy·
l\Iecz zapowiada
grała z ni')- swego czasu 1:0.
się int 0 r P~u.iąro, więcej szans dajemy gospoda·
rzom z Bytomia.
Wreszcie Wisła spotka się z Rymerem, któremu uległa 2:7 w pierwszej kolejce zawodów
niewątpliwie
Krakowianie zechcą.
ligowych.
pomścić tak wysoką klę s kę, tymbardziej, że ma.
ją dnżą szansQ na zdobycie tytułu mistrza Pol
ski.
Ił'

Porużu

Obraduje I. A. A. F.
PARYŻ (obsł. wł.). -

W Paryżu rozpoczę

Komitetu Wydoroczn~ posiedzenie
konawczego Międzynarodowej Federacji Lek
koatletycznej (IAAF). Na porządku dziennym obrad znajduje się m. in. zatwierdzenie kalendarza międzynarodowych imprez
ło

się

sportowyc'h na rok przyszły.
W o.bradach biorą udział przedstawiciele
Belgii, Anglii, Włoch, Francji, Czechosłowa
cji, Węgier, Luksemburga, Jugosławii, Holandii, Danii, Szwecji, Norwegii, Finlandii,
Irlandii i Polski.
Delegatem Polski jest attache sportowy
Amba~ady R. P. w Paryżu.
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tylko /dwa spotkania ·
Lodzi
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AKCJA POMOCY ZIMOWEJ
Dnia 25 listopada br. o godz. 11 w Urzędzie
15), n&
W~j~wód~kim L.ódzkim (Ogrodowa
duzeJ sah konferencyjnej odbędzie si11 konf•
rencja. w sprawie Pomocy Zimow~~

