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Tow. Wentel odczytuje tekst
listu załori,PZPB Nr 3 do załogi
Bolsz&j Iwanowskoj Manufaktu-

r7.

RAZEM Z WAMI .WALCZYĆ BĘQZIEMY

O SPRAWIEDLI· OSC I POKOJ NA SWIECIE
I

*

*

Ws7.yscy robotnicy, z tkalni, przę
dzalni, wykońcialni PZPB Nr 3 do sali świetlicowej. Bez
śpiesz~
przerwy dudnią drewniane schody
pod ciężkimi krokami. Na sali panuje półmrok. Ale tym wyraźniej odcina się bogato udekorowana w czer
wień scena, ze zwisającymi po bokach czerwonymi proporcami. Wszyscy wiedzą dokładnie, jaki będzie
pr"gram d1islcjszej akademii. Wie·
clzą, że to z okazji Miesiąca Pogłę
bienia Przyjaźni Polsko-Rad?:ieckiej,
1 (lkazji zbliżającej się rocznicy Wiei
kiej Rewolucji Październikowej. Jest
i"szcze chwila czasu. Każdy szuka
!'ohie dogodneqo miejsca, żebv mógł
dobrze widzieć całą scenę. Slychać
zewsząd przyciszone rozmowy. Mło
dzi robotnicy, którzy zasiedli na szerokich ławach, rozmawiają właśnie
o fabrycznym Kole Towarzystwa
Prz.yjs.źni Pclsko-Radzieckiej.
Rozmow~ przerywa ktoś wiadomośc.ią, ie dzisiaj właśnie odczytany bę
dzie projekt listu, ktiirv PZPB Nr 3
wyśla do robotników jednej z fabryk
włókienniczych w Związku Radziec,
kim. \V mgnieniu oka nowina rozc.lt~
cizi się po sali. ·
List do robotników · radzieckich!
Czy chociaż będzie mówił o tirn
wszystkim, co chcielibyśmy opowiedzieć towarzyszom z bratniego kraju?
-niepokoją się ~ektórzy. Zebrani n!e
mogą się doczekać chwili, gdy zapoznają się z treścią listu. Okrzyki, któ
re ro:!legają się co chwila na cześć
Związku Radzieckiego i Generalissimusa Stalina - świadczą o prawdzl·wym, niekłilmanym uczuciu przyjaźni
jaką robotnicy lódzcy żywią dla kra
j11 Socjalizmu i jego Wielldego Wodza.
\Vreszcie na mównicę W!>tępuje
przewodnicząc][ koła TPPR tow. W en
tel. . W ciszv tąkiej, że słycha~ było
tylko oddechy z.gromadzonych na sali
l'Obotników, tow. Wentel wyraźnie sio
wo w słowo odczytuje tekst listu. Teraz nie ma już ko11ca oklaskom i okrzykom. Dobrze, że list mówi na po
cząlku o zdobyczach Rewolucji Paź
diiernikowej i o tym, że rocznica jej
jest świętem wszystkich ludzi pracy,
na całym świecie. Dobrze, że list opowiarla o historii PZPB Nr 3, o osią
gnięciach ich robotników na polu pro
dukcy1nym, kulturalnym, socjalnym.
Dobrze, że przedstawiono w liście
prace wszystkich 'Organizacji istniejących na terenie fabryki. I naprawdę należało l<onieci'lle wspo,mnleć o
tych tys 1 ącach ton bawełny, które w
1943 r. po~woliły · robotnikom natych
n>last przystąpić do pracy. A:i ręce
bolą od ustawicznego klaskania!
\Vsz·;scy są zadowoleni, że wymie
tiinno w li~cie nazwlską przodowników p1acy Ich fabryki. Zadowolenie
to przejawia się oczyw,iście w rzęs!·
slych oklaskach. Gdy mowa jest o
tow. Stalinie I WKP(b) gromkie o
krzyki zagłuszają. słowa tow. WenUa.
został przvjęty. Tak
wyobrażali go sobie robot-

P_rojekt listu
właśnie

nicy. To wszystko chcieli powiedzieć
swym braciom - robotnikom ·radziec
_
kim.
- Będziemy teraz stale pisywać
<lo nich - mówi przodo\vnica pracy
tow. Józefa Szewczykowa.
- Będ'Zlemy opowia,da~ im o wszystkich wydarzeniach w naszej fabryce i w naszym lllleś.cle, o naszej cod7lenn ej walce o utrwalenie pokoju,
o rozbmi~,v~ ! odbudowę naszego
kraju - dodaje tow• Sikora.
Dźwięki „Międzynarodówki" odbija ją się głośnym echem w obszernej
sali PZPB Nr 3. Robotnicy w radosnym nastroju powstają z miejsc.
Oto nawiązali dziś b ezpośredni kontakt z robotnikami radzieckimi. Oto
sami opowiedzieli im, że rocznicę Re
wolucji będą lak jak oni. świętować
całym serrem. jako rocznicę v.yswobomenia się człowieka piacv z jarzma u cisku i orzemocy. •

kowej, pod hasłem Miesiąca' Pogłf•
hienia Pr~yjaźni między naszym
i Waszym narodem. Istnieje u nas
Koło Tow. Przyjaźni Polsk1>-Radzieekiej, które stale powiększa swe
szeregi. Prenumerujemy Wasze ga·
nęliśmy na odpowiedzialne kierowni- zety i tygodniki. Rozpoczynamy kurs
'
cze stanowiska. 185 wczorajszych ro· języka rosyjskiego.
7 USTOPADA POŁĄCZYMY
botników i robotnic zajmuje dziś
SI:Ę: Z WAMI WE WSPóLNY:M:
u nas stanowiska majstrów, kierowRADOSNYM śWI:Ę:CIE. WA·
ników sal, dyrektorów oddziałów.
SZA REWOLUCJA BOWIEH
Również dyrektorem naczelnym naWYWALCZYŁA SPRA WIEDLI·
szych zakładów jest robotnik. Właś
WOś(: I DLA NAS, DLA RO·
nie dzięki temu, między innymi, że
BOTNIKóW I CHł,OPóW CZE·
tyle kierowniczych stanowisk obsaRUMUNII I
::;!-~v~OW ACJI,
robotnikami, możemy się
dziliśmy
INNYCH KRAJóW. IDEA JEJ
takimi sukcesami. Poposzczycić
PótNIEJ
CZY
WCZEśNIEJ
ważnie aktywizują się nasze kobiety.
ZATRIUMFUJE TAM, GDZIE
Już ponad 3.61}0 naszych robotnic
JESZCZE DOTYCHCZAS W AL·
hicrze aktywny udział w Lidie Ko·
CZĄ LUDZIE PRACY Z UCIS·
biet, w jej walce o pokój.
KIEl\i KAPITALIZMU.

do zal~qi
Li.1t zal_oqi PZPB Nr 3
Bol~z~1 l1t1anoUJskoj /łlanulakturq
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Całkowita normalizacja

Zacieśniają się więzy przyjaźni

między :Polską

i

W.ęgrami

BUDAPESZT (PAP). W Buda· ceminister rolnictwa Kerestes
:peszcie w ~iedzibie Mill1:isterstwa jxi.dkreślił, że Obie k<>nwencie
:Rolnictwa pOdpisano urOcryśde pl'Z}'CZynit Sit do dalszego zacie
dwie kOnwencje między Węgra bnłenia więzów przyjaźni mittmi i PGJską: konwencję -s.a.nitar- dzy WęgrnJni i Polską w intereno - weterynaryjnę. i łi.omvcnc.1ę się m1;r odów obu krajów. W odo ochr<mie roślin iprzed choro-ba, powiedzi charge d'a:ffaires Polsmi i szkodni·kami.
ki zaznaiczrł. że delegacja p.olsPrz('(tl.awiajęc z tej okazji, wi ka 'Z wielki), i·adościq. wita ·podpi
sanie obu kon wen ej i, w przekonamiu, że stanowią one dalszy
2
zł. dotacji
krOk na drodze dążqcych do sec
jalizmu Cbu narodów.

celem propozycji radzieckich w omisji Poli ycznej OllZ
Prżemówienie min. Wyszyńskiego w „sprawi~ bałkańskiej"

I

LAKE SUCCESS (PAP) _ Jak I dzie(l dzisiejszy dwa kluczowe dla zgo:ly na usankcjonowanie tego st&- dnego jedynego zdania~ ,,Obecna gra
27 bm. Komisja Pol!- sprawy greckiej problemy: problem s unku do terytorium własnego pa:ń- nica albańsko-grecka - jest g_ranic~
tyczna Zgromadzenia Generalnego pierwszy terytorialny, p1·oblem, s twa.
ostateczną". Lecz dopóty, dopokl się
ONZ rozpatrywała raport Komisji drugi - ~ytual'ja wewnętrzna w Gre- j Chodzi 0 to - podkreślił z nacis- na to nie zgodzi &recja i jej protekKoncyliacyjnej i raport tzw. „Komi- cji.
.
kiem Wyszyńc;ki - aby stworzyć te· torzy - Stany Zjednoczo;ie l ~glia
sji Bałkańskiej" w sprav,ie greckiej.
Minister Wyszyński przedstawił go rodz3 _iu stosunki dobrosąsiedzkie, - dopóty, należy obawiac slę, ite nle
Obszerne przemówi.enie wygłosił h i.~torię s.tosu~ków . Grecj: !- j~i które wykli;rzałyby nawet cień alu- z?stanie uregulowane całe zagadnie·
--::-szef delegacji radzieckiej, minister po~noonynu sąsrndam1, ws~azuJąc, l'e zji zaborczych.
nie _graniczne·',• .
Wyszyński, który stwierdził, że „•lko JUZ w roki.;i ~946 • Ts&ld~~·1s wy~un::,~
T
.~ •
Mm, :Vvszyns~~ przechodz~c. d~r~=
ronowaniem"
pracv
utworzonej na pary~klej konferenCJl pokojowe.i
saldarl;:;r
wierny
ruavnama sytuaCjl wewnętrz.1ej
.
wb:rew zasadom kart}; ONZ Komi.>Ji . s:r.ere~ ro«zczeń terytorialnych pod
uczen Hit1el'l'.T
cji podkreślił, że r:a tzw: „sprilWE:
książek
Bałkańskiej" jest projekt ;'ezolucji, : ~dres~m B~łgarii. 1i Albanii, ~lo1,11a_gn- .Tu'~ w Salo'lilrnch w roki1 lMG mó- l bal.1t~ńską" składa s!~ z~rowno ~!~
'7
·
zgłoszonej przez Stany Zjednoczone, I Ją~ _się Bpiru _Po. n_o~ncgo L aolmy, wił Tsal c!aris o szerokich „aspirac- luacjJ ~1·ewnęt;zna G.ec~i,. Jaki ~il
otrzyma I Z W • .r„aw.
Wielką Brytanię, Australię i prze<l· Ipo.oz?nej za go1:am1. Ro<lopos.. .
, iach nar odowych", domaii:nj'}.~ych 3ią stosunki z panstwaml sąs1edn 1 ' ie'
,~'01·1,, 0' iu SnołP.C„1nyCh
stawiciela kliki Kuomint.angu.
Związek Ra;dz1eck1 proroi;iuie .iasną dh Grecji nawet t ych terenów, które ze mię<lzy tymi z~gadnlcnia~~ i~bt "
f, ~•
I" v
Jeżeli chodzi o tego ostatniego - formułr pokoJov:ą,_ zamykaJ:JC!} drogę nni prawnie ani z historycznego je związek orgnniczny. Zw_1ą •.ek ~aWARSZAWA (PAP}.
w tych powiedział Wyszyriski to widać wszel~nn. 1·os~c~emon; terytonn!ny~: punktu widze~ia nie i:iogl). być ':n~- clziecki nieraz wskazfu:~1{ 7~ fr~ds ::
dniach Zarząd Główny Związku Za- bvło, jak śpieszył się, wygłaszając Albama 1 G.recJi: wmny uznac swą ne inko greckie. .Tuz wte:ly mow1ł wową, przyczyna, sy
i:
p
wodowego Pracowników Instytucji s~e przemówienie w spra.wie grer- cbecną gramcę, Jako ostateczną.
Tsaldnri-; o problem ie „µrze5trzeni", wstała w same) Grecji, J&k i na jeJ
USA i Wielkiej·. Brytanii
:i:tśladu
pogrnl\iczu
- kim
jest
walkdaemo
pokmitędzy
Społecznych zaku.p1·1 za sumę 500 tys. kiei· ·, obawiał się pPa•·'dopodobru·e
• ,,
, że
· . Delegaci
.
.
,
• · · 1·ac
• w tei· mierze. Hitlera.
<!
i anty
ra yczzł 52 komplety książek radz:eckic!1 irdy dojdzie do rozpatrywania rnachi- pragnęliby, aby rząd atensk1 mog1
T ego rodzaju asnirarie zaborcze naro em grec
.
.
.
•
w języku polskim, ktqrn otrzyma,lą nacji kuomintango"·skich nie l)ę· nadal prowadzić pod proteKtora~em rzucaja ja skrawe i:wiatło nie tylko nymi !<Iłami reakcy1nym\ pop.ier~)·
bibliotek:· Związku.
dzie już miał żadnej możliwości prze- Komi~.ii Koncyliacyjnej akcję, doma- na stano~visko reżhrm ateńskiego w mi przez ~Iły reak~_y1ne tanow
Każda biblioteczka zawiera 50 to- mawiania tutaj w związku z po· i:::i.iącą. si~ „zmiany. g~anicy" z Alba- 5tJrawie ureg:ulowania st~-;unk?w mi~ dnoczonych i Ang~u.
••
mów spośród najlepszych pozycji li- wszechnic znanymi wydarzeniami w 1:1ą. „Zm1~na gra1.ucy oznacza tyle, <Izy Grecją i północn:1m1 sąs1adan11,
W całe] Grec1i
teratury radz:eckiej. W kompletach Chinach.
c? Jt<1ankc1ono,,•ame zaboru cudzycłl lecz _wyjaśn' a ia_. d :_acze~o w. ż~dcn
toczq się jeszcze boie
tych znajdują się również współ- O
kl
bl
ziem.
sp:isob nic udaie s!ę csi:.i.11:nąc poro•
i boje
czesne radz'.eckie utwory dramatyczwa uczowe pr~ . emy Gotów jestelll wymienić w porząd· z11m; en::>. gr;.m:czncqo rmędzy Gre- \Yprawilzle skonc~!1\,i~si lecz ~od
1
ne, które będą wykorzystane przez
sprawy greckie]
ku alfabetycznym wszystkich obec- cją i Alb~nią.
.
~rammos w rejoni bo e' omięd Y
zespoły teatralne przy świetlicach .Jeżeli chodzi o raport Komisji Kon I nych tu przedstawicieli o~~··h
Alhinia prav·~1c tylkc;' Jedne:.ro: me to~zą si~ i°"b~~n ie ł ł a~mil at~
Związku.
·
cyliacyjnej, to stoją. przed nią po państw, którzy nigdy nie wyraziliby
5pokoju na c:wo1:-h .gra;11cach. Al- P,a!tyzanb~I 0 , z a il:m
t.
bania nie ttodzi sic, aby w dolrn- 1 !ll>iel w wielu, byc moze . we wszv..s
men~ic międzynarodowym zapisa-' l!ich re;onach lądu greddegol Czy
Pod sztondorem Lenina-Stalrn_o
no. fo Grcda ;ę:Jzie miała urawo nie !IJCZ::\ się ob:cnie wal.ki w Rumer1al<:Zf'g"O zgla.;;zania nretensji do Ul, EpLne, TesalJI, Maceuonil, Tracji
E":liru Pólno~nc:ro. Alh:rnia ch~e i w szczególności w re!onach Agr~h,

miln.

dla llOT·u

r blemu ereckieeo -

lodii

donosiliśmy,

I

52 k ompletv
f!ld?QflCkich

Oddział
Nac.zelne.t
Organlza.cji
TcchnlM:n<'j w ŁG<!zi otrzymał !?
wiln. 71 dotacji rządQ,weJ na ro=eJZenil' akcji odczytowej craz uzupeł
nier.ic IJlblictcki l ~1:r7~tu naukowe·
go.
NOT l!czy w okręgu łódzk:m ponad 2.400 członków - i nżynierów
i techników - zrzeszonych w 13 st-owarzFzeniach branżowych. Działal
ność
Organizacji zmierza przed""
wszystkim w k:erunku popularyzowania osiągnięć . nauk łechn:!cznych
wśród szerokich warstw świata pncy. Powa.żny nacisk kładzie NOT na
upows-zec!mienie zdobyczy tedmiki
ra<lzieckiaj.
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F:lcktro~e.chnirznego ora:z prze<lstawi

<>iele nue.Jscmvych otg!łmzacjl spolccz
m·cb i politycznych.
W czasie uroczystośct wręczone zo
sta.ły nagrody pienic:.i.nc czołowym
racjonn.llza.torom i przo.downikom
pracy.

Robotnik polski

I

Uczestnicy

MOSKWA. - Dziennik „Prawda"
zamieszcza na pierwszej kolumnie
list uczestników sesji juhileuszowej
Rady Najwyższej Ukraińskiej SRR,
poświęcony 10-leciu zjednoczenia Ukrainy Zachodniej z Ukraińską Socjąlistyczną Republiką Radziecką, do

święci

32

rocznicę

Wielkiej Rewolucji Październikowej
(Dokończenie ze str. 1-ej)
szek i towarzyszy partyjnych, proponując nawiązanie listownej korespon
denc)l z robotnikami określonej radzieckiej labrykt włókienniczej, z tak!Jni wnioskami przychodziły do nas
przodownice
pracy,
towarzyszki:
Helena Okrój, Józefa Szewczyk, Bro·
nisława Borecka, Bronisława Kiężek ,
Ir~na Bisinger, Roman Wesołowski.
13arbara Sznycer, Maria Cyrus, Antoni Marcyjanik, Józef Bejm, Marian
Deka i wielu innych. Rada Zakłado
wa, organizacja partyjna, zarząd naszego Koła TPPR uznały te wnioski
za słuszne l wraz z lnlcjatoraml provonu)ą towarzyszom wysiania nastę·
pującego listu do robotników Bolszoj
Iwanowskoj Manufaktury, aby w ten
sposób zapoczątkować naszą wzajem
ną korespondencję, wymianę doświad

projekt tego listu.
Po odczytaniu tego listu przewodniczący zebrania poddaje projekt listu d0 robotników Bolszoj Iwanow·
skoj Manufaktmv pod głosowanie.
Po przyjędu tekslu listu wzniesiono okrzyki na rzecz Przyjaźni PolskoRadzieckiej, ZSRR i Stalina:
Niech żyje Przyjaźń Polsko-Ra.
dziecka! Niech żyje budowniczy pokoju światowego, Tow. Stalin! Niech
żyje Polska Ludowa!
Niech żyje
Prezydent Polski Ludowej, Tow. Bie-

Armia
aniżeli

tldedzić.

Minister vV"·szvóski cyluje w tym

stów, ob;rnarników i innych wyzy~- .
~. v~ • e..~ .er
r~~ania
Jtiwaczy. We wrześniu 1939 rolrn
poazegoiQ Grec1ę
Armia Radzieclrn wyzwolila ich z
do niesłusznych
C"iężki<'j niewoli.
roszczeń. teryłorialnych
Autorzy listu przytaczają nast.;-p,
•
•
1 •
nie W5Zech5tronne sukcesy mas pra·
A\~ania t::.!i:lnie po~ pisze, ze me
cująryrh Zachodniej Ukrniny, ooią~· nrn zadnvch roszcze~l terytorialnych
nięte w ciągu 10-du lat. na odcinku I'~'. sto~nn!rn ~o Grecji._ G~ecja nt.e pod
~ospodarcz~·m, przemysłowym i kul- pis?~ an:il.og:czneqo os\~iadcze~a, b~
turalnym oraz na zakończenie stwier norlreqa •n Ją Stany ,.)e~no_c-one 1
dzają:' '
Wielka !Jrylau_ta. Pi:_irozumieme. możSesja. jubileuszowa Rady N:iJw:vż na byloay os•ągi;t::n przez wpisanie
szej Ukraińskiej SRR zapewnia do dokm:ientu międzynarodowego Je
Was, Towarzyszu Stalinie, że ro•
Il
•1,
botnicy, chłopi i inteligencja Ukrai
ii\
I~
ny Radzieckiej oddadzą wszystkie
swoje siły i eqergf\l dla wzrostu I
Krośru
.·
wzmocnieni:\ naszego potężnego i
r
wielkiego pnń<;twn radzieckiego RZESZÓW (PAP). Naczelnym dy, o~toi pokoju na. całym g\\·iede.
rektorc.m Pai1s~wowej Huty Szkła. w
Nar.:za droga naprzód opromie· Kr~nle mianowany został robotnik
niona jest zwycięską nauką mar· - Józef Szu<:tcr, znany na tamte.łhizmu-leninizmu. Pod szt11nrlarc1n szym terenie jestczc z czasów przed
Lenina i pod Waszym mądrym kie- wojennych, jako wytrwały bojowruk
rownit't,Yem, Towarzyszu Stalinie, o p<;prawę bytu klat=y robotniczej.
naród ukraifr'>ki zde~ ydowanie kroTow. Sz.llster za. swą działaln~ć
mo~ną dłoń pracującym Zachodni~f
czy z Komunistyczną Partią Ukrni· S'}l cłeczną i polityczną był wówczas
Ukrainy i otworzyły przed nimi
ny na czele ku nowym zwycię- ltil!mluotnic wydalany z vracy i więjasną drog~ radzieckiego rozwoju,
stwom komunizmu."
ziony.
' I :;J.;lj

darmeria kontynuują w całym kra)~
operacje woienne „w celu calkowitego przywrócenia władzy pail.stwo·
weAj"~., ·„~. _ stwi'erdza m·i·n. Wyc_zyn'_

sesji Rady Najwyiszei U3RR do

prezesa Rady Ministrów ZSRR, Jó·
zefa Stalina.
W C'ałej pełni - stwierdzają auto·
rzy liRtu - &tają dzisiaj przed nami,
w dniu tego radosnego święta,· głębokie pr..-eminnv hi<;toryczne narodu
ukraiń<1kiego. które dokonały się pod
gwiazdą władzy radzieckiej, pod
sztandarent Le:iina-Stalina.
W ciągu stuleci rozbity na części
naród ukraiński żył w straszliwych
warunkach, pozbawiony możliwości
wolnego rozwoju narodowego. Obszor
nicy i kapitaliści okrutnie gn~bili l
wyzyskiwali robotników i chłopów.
Dzięki Wielkiej Rewolucji Październikowej, robotnicy i chłopi Ukrainy
wyzwolili się dopiero spod jarzma
obszarniktlw i kapifalistów i utw&rzyli wolne i niezależne państwo nnrodowe - Ukra!ńską Socjalis~yęzn'
Republikę Radzicck;J.
Republikll ta narodziła się. doi·
rznła i okrzepła tylko w bliskim
i nienaru!'zalnym związku z bratnim narodem ro~yjskim. Narocły
Związku Rad7.icckiego podały po-

rut!

ahv na tej po:l'lt1 rie

fo

1·ubileuszow~j

s~~nn ~

drogę. na której nic mn kapita1i-

A~b~.;;~a{
przcl.>Zk:>.:l!~ w pracy Ko- miejscu
szereg dkomtu~ikkaltów sz.~~rbz~
mI'>)I l' oncy rncy3ne1.
genernlnego rzą u a ens ego z ". „
U SA . u.,: lk B • • śnia hr., stwierdzając, że armia i z~n

TI

I

,. a
wans ro bo.1.n
whu. cie s.zIda w
e

poko·u je t po nie· a
wojenne sztaby Ameryk· i :ei ·s e iłów
obrońców

Wspaniale przemówienia Ere11burga i d'Arbo11ssier na zgromadzeniu ohrmicó · ~ pokoju '' Rzym~e

czeń i współpracę między załogami
naszej bawełnianej 3-ki i robotnikaRZYM (PAP) - W niedzielę od·
mi Bolszoj Iwanowskoj Manufatury. było się w ludowym teatrze „Adria- stawicjeli światowego Komitetu 0brońc.v Pokoju.
Przy stole prezyTowarzysze pozwolą, że odczytam no" zgromadzenie z udziałem przed- dialnym zasiedli: Fadiejew, Erenburg, Picasso, di Vittori-0, Bernat, Lu
kaes, Dembowski, Lafitte, pani Le·
clercq i inni.
Otwarcia zgromadzenia dok"onał di
Vittorio który w krótkich słowach
podkreślił znaczenie ruchu w obroł>.IOSKW A. - W Sali Kolumnowej fu przodującej nauki miczurinow- nie pokoju.
Związków Zawodowych w Moskwie skiej, świadectwem ścisłej współpra
W imit>niu S\\<;atowcgo Komitetu
zako11.czyła swe prace sesja jubileu- cy uczonych radziecldch z przodują pn:emówił przedstawiciel Afryki szowa Wszechzwią11kowej Akademii cymi kołchoźnikami i nowatorami, d'Arboussier. Stwierdził on, że Kon·
gres po wielkim sukcesie, jakim byNauk Rolniczych im. Lenina, poświę stosującymi w praktyce zdobycze na- ła manifestacja woli 600 milion.Sw
cona 20·leclu działalności akademii. uki miczurinowskiej.
ludzi w Paryżu, nie spoczął na la~
rach, lecz prowadzi codzienn11, stalą
Przebieg dwudniowych obrad sesji
Do prezydium sesji nadeszły depe- akcję w obronie pokoju.
'
był wymownym świadectwem triumsze i listy powitalne ze wszystkich
Komitet ~wintowy powiedział
krańców Związku Radzieciekfogo, od d'Arboussier wśród ogromnego enDelegaci a
organizacji społecznych i partyjnych, tuzjaimu .zebran~'ch - iest s'rlub:-m
uczelni i szkół, od kołchozów i sow· generalnym pokoju i dysponuje archozów. Licznie przybyli na sesję mią znacznie pótężniejszą, niż wojend t · · I
k0ł h ó
ł · r nc sztaby ~eneralne Ameryki i jej
na pogrzebie
prze 5 awicie e
c oz ~" z ?~Y 1 satelitów. Reprezentujemy najwiękmeldunki o nowych osiągnięciach, szą potęgę, jaka kiedykolwiek istnia·
uzyskanych na polach kołchozowych ła na świecie i jesteśmy w stanie za·
WARSZAWA ~PAP). Na pogrzeb i fermach hodowlanych.
I pewnić ludzkości pokój.
znakomitego poety czechosłowack:e
----1111111111111111111111111---go Franciszka Halasa (tłumacza dzieł
Mickiewicza) udaje się dal Pragi dele
gacja Zw. L~teratów Polskich w osobach: K. I. Gałczyńskiego t. RyszarManifest Międzyn. Konferencji Pracowników
da Matuszewskiego.

Zakończenie

sesji jubileuszomej

Akademii Nauk Rolniczych ZSRR

literatów polskich

Franciszka Halasa

Radio winno służyć sprawie pokoju

~ezdomnych
w Londynie

Wiec

LONDYN (PAP) niedzielę

na

W

londyńskim

przyszłą

Trafalgar
Square odbędzie sie wielki wiec bez·
<lomnych. Organizacja bezdomnych
ogłosiła odezwę, która apeluje do lud
noścl, by kntegorycznie z11protesto·
wala przeciwko zamicn.onym przez
rząd 1"'elukrjo1n kredytów na cele bu
de·:. : · ·.~~· a mieszkaniowego.

Poczt i Telekomunikacji w Ber.linie
podżegaczy

..,,

Następnie, powitany burzą okla;;Panowie ci - powiada pisarz raków, podszedł do mikrofonu Ilia Edzie:ki - nie mają nic wspólnego 1
renburg, który wygłosił- przemówiez kulturą. Bronią jej narody, które
nie w języku wło'!kim. Przemówienie
chcą być wolne.
je~o przerywano huraganami oklasKultura - powiedział Erenburg k6\v.
jest jedna dla wszystkich i trzeba ją,
Erenburg rozprawił . się z tymt, oc:oilić przed ~vojn~. T1:ze?a ocalić Ka
SO.~IA (PAP) Radio WolnsJ
którzy głoszą, iż istnieje tzw. kultu- nhc~ Sykstyr:iska i. ~z1ec1 zza Tybru. 1 GrecJ1 donosi, ie sąd wojenny czynra atlantycka, której należy bronić. Narod włoski u~zym na pevmo wszy- '1 ny na W:\"S"(Jie Krecie skazał n:i
Przed kim - pyta Ere,nburg stko, aby niebo . jego było naprawdę śmierć W}: bitnego leka1'.za, Monolisa
należy jej bronić? Czy pr.ze.d Pi- lazurowe, aby me .zasnuły _go ch1'.1u· Siganosa, który w więzieniu podlta·
ca~'lo, lu~ ~ragonem.7
Am Jeden, r:r obcych samolotow. _Wlos1. są w.1el- ny został okrutnym t.orturom za to,
a~1 drugt. me • zagraza k~Iturze, a 1lnm naro?em, l_udzkośc _ma 1m ;viele że nie chciał wyprzeć się swych po·
grezą .;cJ <'I, ktorzv w Chl<'fl.P'" luh 1 do zawdz1ęczema. Narod włoski ma 1' gladów demokratycznych.
Nowy?l Jork~ • kup'!lą ':a dolary ., pełne prawo do .tego, by .być gospo- 11 , Dr Siganos jest. jednym z boha~posąg1 w!osk1e ! n;y~lą, ze. ,za d&- darzem ~ve własnym kra1u. .
.
, row greckiego mchu oporu.
lary ;mozna r~wmez ~upie ~rew
Ostatm_e słowa :vywołały. zy~1~ło· i Rozgłośnia Wolnej Grecji apeluje
!'arod_o,y. Czy_ c1 panowie z g1eł~y •w? owacJę. ~a ~ah rozbrzmiał .sp1ew , do wszystkich uczonych greckich i T.a·
1 rzezm ~r1>n1ą kultury? A rnoze Międzynarodo\;r!n. Rozległy się. o- . ~·anic~nych, by energicznie intenveCzang·Kni-Szek brnni kultury at- krzyki na czesc ZSRR bastionu mowah w celu uratowania życia Malantyckiej? - pyta. Erenburg. pokoju.
l nolisa Siganosa.

Nowa ofiara terroru
taszystów greckich

l

I

Uchwała episkopatu rzymsko-katolickiego wCzechosłowacji
dowodem nowego. zwycięstwa

państw·a

ludowo-demokratycznego

reakcyjną hierarchią kościelną
PRAGA (PAP).
Episkopat
we, wykazując w ten sposób dynie wykorzystać swe wpływy
rzymsko - katolicki w Czechosło
swe zaufanie do ustroju cłemo w Czechosłowacji dla celów, owacji .rozesłał do księży .okólnik,
kracji ludowej. Fakty te do- kreslonych przez imperialistów
·;v którym zaleca im, aby przyjw„.dzą, że państwo ludowo-de amerykańskich.
mowaE uposażenia państwowe w
makratyczne odnicsło znowu - - - - - - - - - - - - - - myśl nowej ustawy ko~cielnej
i
wielkie zwyci~stwo nad rodziWzmagają się protesty
złożyli. wymac;~ną
przez u stawę
.mą i·eakcją. Reakcyjna hierar

nad

przysięgę
•viernoścl wobec pańwoje;myeh. stwa.
poczt i telekomunikacjiW związku z tym „Rude Pragłosi dalej manifest - powinni unie·
\ ' O" p isze:
mo:i:liwić wykorzystanie radia. dla i·oz
Nawet wyższa hiera;cbia
powszechniania kłamliwych i ob1udkrścielnn zmuszona była tJrzy
nych łnformacji, propagujących no:
znnć się do całkowite;o fiaswa wojnę światową. Radio mnsi byc
~1żywane .. tylko dla .celów ~zet.elnrj
ka swej akcji, mającej na cemformac11, dla cclow pokoJu 1 po·
lu j·udzenie kleru przeciwko
st(:pu.
państwu.
Wyższa hierarchia
W niedzielę po zakończeniu obrad
ko~rielna musi
przyznać, że
o:idegaci złożyli wieńce w mauzoleum
zwykli księża chętnie przestrzegają praw Republiki i
J,u czci poległych żolnierzv .-adziP•'·
orzvjmuią
uposażenia · rzadohirh w Treotow

0-1 Pracownicy
kit.1 zaku;om

BERLIN (PAP) - W wyniku
brad konferencji orrianizacyjnej Międzynarodowego Zjednoczenia Pracow
ników Poczt i Telekomunikacji nchwa
Iono na wniosek wiceprezesa świato·
wej ' Federacji Związków Zawodowych, Le Leapa, że stałą siedzibą
Międzynarodowej
~rganizacji Poci.I;towców będzie Berhn.
,,. mnnifo~cie uchwalonym jet:110myśloie przez wszystkich delegai.6w
s twierdzono, że prncownicy poczt i telekomunikacji wraz z masami prcH:u·
ją cymi całego świata stają pne;I zadani<'m orzeciws tawienia sic wszel·

1

ski - władza państwow.a na terytoJium całego kraju jeszcze nie lstnleje, jeszcze „jest przywracana" 1 w
całej Grecji toczą się boje, o których
mówi sztab generalny greckiej armii
rządowej.
Minister Wyszyński z naclskłem
podkreślił, że propozycje radzleckle zmierzają do całkowitej norma·
lizacji problemu greckiego. Przewi
dują one ogłoszenie powszechnej
amnestil, demokratyczne wybory
do ·parlamentu pod kóntrolą orga·
nu, w skład którego weszliby równ,ież przed~tawidele greckich kół
demokratycznych, reprezentujących
mch narodowo-wyzwoleńczy oraz
ustanowienie obserwacji ze strony
przedc;lawlclell mocarstw, włącza·
jąc ZSRR, Jako jedyne mocarstwo
niezainteresowane.
Komisja Koncyliacyjna nie przyjęła propozycji radzieckich. Trzeba jed
nak koniecznie przedsięwziąć środki.
mogące spowodować normalizację sy
tuacjl greckiej, a drogę ku tej norma
lizacji widzi delegacja radziecka w
propozycjach, przedstawionych Komi
sji Koncyliacyjnej. Propozycje te
przedstawi delegacja radziecka Komisji Politycznej w loku dalszych o·
brad.
PrzyJi:cle tych propozycji pozwoli
na rzeczywiste rozstrzygnh:cle tzw.
SJ>ruwy ,greckiej - zakończył minister Wyszyński.

przeciwko

chia ko!;cielna wykazała swą
br~tyjskiemu
j
bezradnnść wobec
coraz bartlziej rosnącej siły
"nszczę1ności''
demakr acji ludowej.
LONDYN
(PAP)
W Wielkiej
„Rude Pravo" przypomina naBrytani wzmaga się fala protestów
stępnie rolę Watykanu w sporze
przeciwko rządowemu programowi
między kości ołem a państwem w „oszczędnościowemu".
Czechosłowacji. Dzi ennik podkre
Sekretarz generalny Zwiazku Hut·
śla, że Watykan odnosił się życz ników,
Gardner, udzielił· wywiadu
Jiwie do H itlera i popierał jego pr~sie, w kt~1·yni ostro potępił wypolitykę. Watykan w istocie rze- zeJ wsponm:any program oraz oczy nie interes uje si ę losami ka- strzegł przywódców TUC przed zgubnymi konsekwencjami popierania
to1ików i kleru katolickiego w
polityk'. rządowej, wymierzone! Drze
Czechosłow:ł
słabość

programowi

rii
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Walentyna Chrisanowa

Ni§ki

twórczyni nowej metody produkcii

Cały Związek Radziecki ma Walentynę Cbrisanową. O wspanlałycb osiągnięciach jej brypdy młodzieżowej wie już M()Skwa i

zelelłtryflkowaną tarczę

post~pek

kwadrato- cować rytmicznie, równo, że nasza
rozdz!elona zo- wydajno!lć jest jednakowa i na poodcinków - li
Len!nsrad, Rna t Nowosybirsk, Gorki ł Swlerdłowsk. I nie tyllio
godzin pracy. Nad każdym odcin- czątku i pod koniec dnia roboczcwiedza. Robotnicy, zatrudnieni przy budowie maszyn, hutnicy, rolni·
D:rieii dzisiejs;;y je$t dniem poświęconym pamięci unarlycll, dniem,
kiem wisi czerwona lamoa. Po wy- go.
cy i robotnicy budowlani, stosują doświa.dc-zenia pracy brygady kom·
111 którym oddaj!'my hohl procltnm bojowników o 1wlność i clemokracj{'.
Chrisa.nowa
Wałenłyna
godz.inę
pełn:eniu zadania na daną
som0>1sklej, Nie ma w tym nic d:riwnego,
Jr' dniu tym odtl'irdznmy ich groby, ;;<11deswmy rt'ierlce na mogiłach i sld11·
kontrolerka - sortownica, włącza
jest bcmriem inicjatorką NOWEJ METODY, znacznie podwy:i.szające;
Twórczy pomysł
ciumy rt·iqzanhi kwiatów.
czerwone św~atło. które jest widoclwydaJność pracy.
Niemniej ważny jest fakt, że
bez
robotników,
wszystkich
dla
ne
1'1lk .<i(! złożyło. ii. U' f!Y:ec/d:::iC'I~ ;wi('!a ::rr.arlych do.~:fo nas mĆJ./;abn C:·
Kilka miesięcy temu byl'.§my •n a 1946. Zapowiadała się poważna pra- wzgiędu na to, na jakim odcinku się znacxnie polepnyła się jall:ość pro11i.,.fomo '.ć. :\"ie, 11ie z m1s:ego /iraj11 ani z :':mlnego z p11ństu, gdzie
1w
ca.
mó
którym
na
odczycie Chrisanowej,
znajdują.
dukcji. Dzięki zredukowaniu brar::qd:i i panuje postt:p i demokracja. Ut. /)o pro.~111 ::: l;mrnłha Dzihie~o
zasfanasię
zaczęła
Chrisanowa
wiła o swych metodach i o realnych
Zelektryfikowana tarcza wskazu- ków zaoszczędz:lyśmy w ciągu jedw:ać, w jaki sposób możnaby przy:Lr:citodu, ;; terenu !lmeryfrn1l~hej sln•fy ohup~cv.inf'j H" 1"ic>ntcz.ech. ::: ho·
możliwości.ach znacznego zw.ększe śpieszyć wykonan~ planu. Przypaje nie tylko wynik: pracy każdej go nego miesiąca 4.000 rubli. Wzrosły
lonii <t'~·sokic>go lrnmisarzn L'SA. 1'· Johna ]uy Mac Clo)'a.
aia produkcj! przy istniejących urzą trując się bacznie pracy monterów, dziny, lecz również wydajność od ró\vnież zarobki robotn:c, które ol\u t<'Tenic~ mt)'llt znajduje się s11111111ej 11amięci b. lritlermt·ska k11t01n1ia
dzeniath technicznych bez podwyż zauważyła, że w pierwszej połow~e samego początku zm:any i procent trzymują obecnie o 35-40 proc. wię
ko11ce11tracyjna - Dac.lw11. 1'uż po :a/.-ończeni11 trnj11y. koło Dnclwu, u·=nie·
dnia roboczego produkowano mniej
szania liczby robotników.
&iuna wspól11<1 wielkr1 mogiłę. :m1ri„1·11jqcą z1dol.·i 2 ty.,ięcy iri-tź11ió11: /tj.
lamp, ni.Z w drugiej. Robotnice po- wypelnienia zadania na daną zmia- cej, niż w roku ub!egłym.
Montaż lamp rad:owych jest pro- czątkowo trac:ły wiele Czasu, nastęP, nę.
kacetu, 2 ty~ic.:ce o/ir1r fa$zys1011·skiego ludob<ljsam.
tlero•1·skiego
65 brygad mosk!ew~kieJ fabryk:
cesem niezwykle skomplikowanym, nie zaś, starając się nadrobić go,
Pr:vhrn stu·ierd:ić, iż 11Jęcz'1111icy, spoc:::yrrnjqcy tł' tej mogile - z11 ży·
obecstosuje
elektrycmych
żarówek
wymagającym wielkiej dokładnośC:. zw!ększały tempo, uw1jały się
goefo ofiary barbnrzy1istm1 liitlero1.rsliiego obecnie, 11• kil/u. lat po śmierci.
Wystarczy najmniejsza pomyłka, py- rąc'lkowo, co oczywiście wpływało Wyniki rytmicznej pracy nie do3wfadczenia Chr'..snnowej. Westnli .ęir u/i{1rnmi barbar=yństHVI - rlla odmiany - (tmcrykańskiego. W~··
harmonogramu godzino\Ycgo
dług
łek, który przypadkowo dostał się źle na jakość produkcji.
sold lwmisur::; ŁB.1, Mac C/oy, nie może, u:idać, ścierJJieć. aby na jego
W pierwszych dn:ach zdarzało się, pracuje też tysiące brygad przeróż
do lampy, a już lampa nie będzie
Pracy naszej brak rytmu - zade- że wskazówka zegara dobiegała już nych fabryk l :zakładów hutniczych.
l'o,.1eryiori11n~" ffid11if1(v 11·yroi11(' .<.lud)· hru:arrej roboty hitleroro1dej.
funkcjonować normalnie. ChrisanoManol<'ił przeto 11sunqć je z uidok11 bi:vń.ękiej l1ufooici: mogiłę kolo Da·
wa n:e ulękła się tych trudności. cydowała Chri3anowa. Należy praco do 60-ej minuty, a mimo to lam- Wszystkie osiągają podobne wyn:ki.
W C:.ągu kilku miesięcy opanowała wać równomiern:e i z rana i wieczo
cliuu ro:z:kopnno, z1cfo/;i wydobyto i u·pciezio110 cięiarÓ11'kami „1~· 11iez11a11ym
Tam, gdzie praca odbywa się rytdoskonale wszystkie operac~. zwią rem bez pośpiechu, oszczędzając si- pą. nie zapalała s:ę, co oznaczało, że micznle według harmonogramu, wykierunlw". Szc=qtki b. 1dęźni6w :::o,tały zużyte ...1fo fabrykacji farby.
ły.
harmonowypełniały
nie
robotnice
zane z montowaniem lamp, następ
dajność jest większa i lepsza jakość
Rzecz jasna, ie i smn lłimniler by si'! podobnego „chll'ytu" nic p011·sty·
nie zaś wstąpiła do liceum techGodzinowy
gramu i spóźniały s:ę z produkcją. produkcji.
1l:il. Pr:ecie:i: to s.7c;;yt beuialsldeg1J pl1tga.st1ł"ll !
niczno-elektrycznego. Podobn:e, jak
harmonogram
Ale już po tygodniu wszystkie lampNa ręce W.alentyny Chri;;anowej
1\'a 1lobrq spmąę l>iorqc - n!iy1/iu1 r1rnf:1111u:ju zrdol.· męc:en11ihó1c hi·
dziesiątki jej koleżanek. uczyła s!ę
W wyn!ku swych obserwacj1. za- ki zapalały się w porę, następnie zaś napływają codziennie dz:esiątki !'.tlen·;;mu pml'imw 1lfo naju-~·żs~ej hil'.'mrchii fw.~ciel:iej (Citta del Vatirarw)
wieczorami, po pracy. Po otrzymabrygadzie
niu w roku . 1946 dyplomu, została proponowała wyznaczanie lecz na - znaczn:e p!·zed upływem wyzna- stów od tokarzy, frezowników. wal"wć $i{' ttj·starc:.:i.iC!C<J podst'm~1 do r::;11re~1iu... ehslwmunih·i rw 1'· ,'1foc
całą zmianę.
na
nie
pracy
cowników, traktorzystóv,•, tkaczy i
mło
.zespołu
brygadzistką
majstrem
zaczi::ła
Bryg.ada
terminu.
czonego
<:Lr>) "tt tmlzie::; jeiro bwcc:r.1..·irh flf>dul·11foyrh, sta!a .!ię jed11ak 1yU..o ohr:;ją
wprowadzekai.dą godzinę. czyli murarzy. W listach denosz.a oni o
dzie'łowego.
tło :111d.1zunin · ściślejs:. ·cli jc.izc~e 1r:(':órr mit:dzr Watykanem a „republi!.-11
n:e harmonogram.u codziuowego, są pracować rytmicznie.
·wynikach, jakle os:ągnęli dzięk: zaBonn". l'iw1cjusza srvego naicet l'i11s Xll już zdążył M<tc Cło/ord pod··
dząc, że dzięki temu praca od pierw
Oczywiśc:e sam harmonogram, na· stosowaniu harmonogramu godzinoNowe zadania
szej m:nuty toczyć się będzie w jed- wet najlepszej konstrukcji, nie za- wego. Często proszą o radę.
sim'. Być może, ii: Jllac {;/r;· = ml:Jccz110.icią ,,;aop1llr:y i11te!tdent11rę lf'fl.
W tym cr,asie brygada qow:edziala nostajnym tempie i bez z.b)iniego po
tylam11 w zap<u furby. jnklJ $f,•brylw1rnl ,,;e szczątków więiniów Darhau ...
szczyci
przedsiębior;;.twa
Załoga
W oddecydowałby o powodzeniu.
s:ę o zadaniach, które winna wyko- śpiechu.
się swą wychowanką, której przyFąrba f(lka jPsr w:<'rie burclzo w •. tonie" polityki Piusa Xll... 7.11a11y
prac'!.
całą
zreo!'ganizowano
dziale
Propozycje Chrisanowej zostały
nać w ramach planu pięcioletniego.
padł w udziale w:elki zaszczyt .. batali.'ita„, Adolf Hitler, ma!mwl nir! „pohól' całej Europy...
W roku 1950 - ostatnim roku pię przyjęte. Obok pulp:tu doświadczal Już na 5 mim1t przed jei rozpoczę~ w: r. 1949 została ona laureatk"
E T
11111
'·
""
ciolatki - zespół montown:czy po- nego, przez który - przed wysła ciem dostarcza s;ę na miejsca pra-----------------------------winien wyprodukować 2,5 raza wię niem na skład - przechodzi każda cy robotnic wszystkie n:ezbędne ma- grody Stalinows.ldecj.
cej lamp radiowych, niż w roku zmontowana lampa, zaimtalowano
teriały i narzędr.ia. Remonty z reguły odbywają się nocą. Robotnice nauczyły się 2-3 operacji produkcyjnych, tak, że w czasie urlopu lub cho
rych trzy zostt1!y już zrealizowane. roby koleżanki mogą j4 z ptiwodzeniem zasląp:ć.
Zapisy na członków klubu trwuj•I·
Jan Beck
Zanim wprowadr.ono harmonoprzewodniczący Klubu
- opowiada Chrisanowa gram
zła
W PlPW Nr 1 powstał 'W tych
przy PZPB Nr 17
zadanie naszej brygady polegało na
Klub Racjonalizatorów ł
dniach
Czasom <.'nłkowicie nie~podziewanie ców, przede W$:1;ystkim brak tokariy, Maszyn Jedwabniczyc!1, w zrozumieWynalazców. Przewodniczącym zo·
zmontowaniu 800 lamp w c~ągu jed- trafiamy „na trop" jakiego.' zagad-1 którzy masowo przeno5zą się do 7.n- niu wagi term zag·adni~nia, JllZ w
stał kierownik Energetyki i Ruchu
nej zmiany. Nie zawsze dawałyśmy nienin. Udajemy się do fabryki 7.. za- kładów przemysłu bawełnianego lub lipcu wysłała dokładnie opracowa'ly
ob. Tomalak„ zastępcą tow. Lebioda,
miarem pisania o pewnych 7. l?Óry u· do baz remontowych. I znów pyta- taryfikator. Niestety, do tej pory •110
Dnia 26 bm. powstał Klub Racjo· sobie z tym radę. Obecn:e normę stal~nych sp~·aw~eh - o i~rodukc_ji! 1lnie: dlaczego?
sekretarzem t~w. Sobór. Członkowie
ctrzymano odpowiedzi, czy projt!l;t
produ
a
lamp,
1200
do
Podwyższono
Do
zarządu: tow. Bartczak 1 Krygier.
nallzatorów przy Widzewskiej Fabrywyjaśnień towarzyszy, którzy l<,a·Ma-Jed. został uznany za słu&z·
z
w11poł~aw?.dmctw1e czy dz1atalno~c1
Klubu zgłosiło 1 się j~ k~unastu r~· ce M,aszyn. W pierwszym zebraniu kujemy po 1400-1450. Zdarzają s:ę ?r~amzacJ.1 .11odstaW?W>"Ch -: I nagl~ ciasno obsiadłszy biui-ko w ' niewi:!l- ny. A tymczasem w ciągu ostatnic·h
cjonaiizatorów. Wmosk1 napływaJ<l uczestnitzyło 15 osóti. Musimy przy- nawet dni, kiedy produkujemy po JUz na. n:1e3scu wyrasta. pr.ze~ na:m kim kantorku, opowiadają nam o bo- czterech miesięcy na własne żądanie
znać, że w naszych zakładach powistale.
1500 lamp. A przy tym ani llrzącbe zupoł!1ie in!1e, now~ zagadmeme, wy- lączkach zakładów, dowiadujemy slę ustąpiło już wielu fachowców i obecnien już był wcześniej powstać Klub
tej przyczyny: pracownicy tych od; nie w fabryce zostało tylko dwóch
*
tf·l•'•
nia, ani ilość ·robotnic nie uległa suwaJąCe się na p1nwszy plan.
Nasz
Wynalazców.
i
Racjonalizatorów
19 paMziernika odbyło się J:ebraTak było właśnie z Fabryką .Ma· działów uzyskują zbyt niskie zarob- wykwalifikowanych tokarzy.
popowodzen!a
sekret
Cały
zmianie.
spra
tę
zaniedbał
techniczny
nie organizacyjne Klubu Racjonaliza- personel
ki.
szyn Jedwabniczych.
torów w PZPB Nr 17. Po omówieniu wę. Zakłady nasze posiadają już pięk lega na tym, że nauczyłyśmy ~ę pra. Trzeba odrazu. ~>ryjaśn~ć, ż~ nie wy· Taryfikator i Zjednoczenia
plan
wykonała
odlewnia
Nasza
celu, rozwoju i popularyzacji ruchu ną tradycję w ruchu racjonalizator- ox:o ccxic::x::i;) ecce:
r>eoe roczny ce
zawiadomili nas nie bez mka to z wadhw1e ulozoneJ umowy
racjonalizatorskiego nastąpił "'.Ybór skim. W ciągu ostatniego roku do
Zjednoczenie Budowy Maszyn Wlópewnej dum)' towarzys:i:e. Napiszcie ~biorowej. Pr~yczyną nis~ich stawek
21
wpłynęło
zarządu, w skład którego w~szl!: ob. Komisji Usprawnień
coś o t~·m, bo robotnikom odlewni Jest zły taryfikator, czyli swego ro- kienniczych wyjaśnia. nam, że CZPM
l'ROf)IJKC.JA NAfTY
Beck, kierownik działu technologicz· wniosków, z czego 18 załatwiono posłusznie należy się uznanie za ich dzaju cennik, określając~· wysokość oczekuje, aż wszystkie Zjednoczen1a
wynoszą
Oszczędności
nego jako przewodniczący, zastępca zytywnie.
WZSM.
w)·nagrodzenia za wykonanie każ.dej przedłożą. mu swe taryfikatory. Ale
pracę.
pre
Jako
rocznej.
skali
w
zł
ob. Chudzik, • sekretarz ob. Kubiak, -4.263.000
pracy. Otóż .F'abryka Maszyn J ed- innym Zjednoczeniom wcale się nie
'"''"'"""'
członkowie: Maślikowski 1 Fesser. mie wypłacono 276.000 zł. Zarząd no
wabniczych korzysta z taryfilrntor<1 1 śpieszy.
zamierzaliśmy
czym
O
Pod względem organi.zacyjnym klub wopowstałego klubu przedstawia się,
Wobec tego zapytujemy, dlacze;~o
stosowane,;!o w ciężkim przemyśle
pisać
podzielony został na sekcję przędza! jak następuje: przewodniczący Faj·
metalowym. Dlatego t<'ż szereg prac, Centralny Zarząd Przemyslu l\Ietaloni.czą, w skład której wchodzą przed· kowskl, zastępca Ziółkowski (tokarz),
W ,odlewni wrzała gorączkowa pra ·wykonywanych w Fa-:\fa ..JccJ., :;zczc- wego nie zaintei·esował się wczcfoiej
stawiciele wszystkich przędzalń, sek sc•kretdrz Gutkowski, członkowie: Ko
ca. Ciemne ~ylwetki robotników uwi: gólnie w~·konanie różny;:h czę8<-i za· t<J. sprawą i dopuszcza do tC'g-o, że w
Zarząd
Budzewicz.
i
(majster)
libskl
cję tltacką, farbiarską oraz mechajaly si~ żwawo wokół ogromnego, 1I micnnych, nie znajduje odpowiedni· podległych mu fabryko eh wytw:1Dowodem, jak opracuje statut Klubu. Następne zenlczno·remontową.
buchają.cego ż.u1·em pieca. Odlew. kó\\' w tym taryfikatorze. Wobec te- rz~·la się nienormalna i:;ytuaej:i, powielką rację bytu ma nowopowstały branie odbędzie się 15 listopada.
Każdy wie, że odlew - to dla fot·- I go czynn0śl'i te trzeba dostnsowywa~ zwal<lfo<'a jednym uzyskiwać wy;iJs~y
Zygmunt \Veo;zke
klub jest fakt, że rozpatrzył on już k~I
mierzy. najważniejsza ~hwila d~ia, l do pozrdi, z;;mieszcz?n_Y~h w t~1ry1'_i- procent normy, drugim zaś niż.-;zy?
korespondent „Głosu" z Wi-Fa·My
ka wniosków racjonalizatorskich, z kto
to chwila, gdy plynl?e ~elazo, UJęle. ka.torze p1·zem_:i.:slu c1ę~k~ego,, ok1·e~- Sądzimy, że sprnwy te należy załat
w. u~ształtowa~e w z1enu formy, za· !a_n('eg~ warto~,_. zupełnie rnn~·.c11 robot wić jak najszybciej i skłonić w.-;zy.-1tm1emone zo!lta3e na twprde, ~hropo· tokarskich. :;la p!"zykład w1ę~, W~- kie Zjednoczenia, wchodzncc w skład
.
Nasi korespo11denci -fabr31czni viszą
koła, sr~by 1 róz.ne k!inanie koła ~o snowadła porown~Je 1. CZPM, do opracowania wiasnrch tawa~e. bryły tzę11c1 do m~szyn. Gł.ęboko ~vyd1"'łlo· ~tę z. ,vyko~am~m kola w.i gonu, J,o.e· ryfikatorów, kt61·e ostatec:mie ustalą
nym korytkiem płynie z pie.ca Jl\!!· jo\rego, znl!czaJi~c w ten s~?sob. r.ta· ·~arabki robotników.
krawo-czerwona lawa, rzuca.1ąc pło- rego robotnika do grupy mzszeJ. W
Wagi tych 11ytań nie nm.ni<>js1a
mienny blask na twarze otaczaJą· i 1zeczy\\;stości bowiem wykonanie ko
r)·ch robotników. Ci dwaj, najbliżej la do snowadła wymairn większych wcale fak~, :ie sprawą tar;>:f1katora
pieca - to najlepsi formierze fabr:,>· unlicjętnoiici i powinno być obj~te w prze.mysie rnetRIOwl m z;im~ere~o
\\ała się Centralna Rada Zw111zkow
Jak wiemy, sprzedaż masła w skle szość robotników jest zatrudniona jętego ~złonka rodz:ny, kii~~Y może ki - tow. tow. Jan Augu;;;tyniak 1 wv7.:;zvm wvnagrndzeniem.
"p 0 ~y'1ł opracowania taryfikatora Zawodo,~y.ch, kt?ra llOWołała specjał
Stani„law Nowak· „rekordziści", o·
pach PSS odbywa się wyłącznie. w przy ~wyc~ .w~rsztatach. pracy: D0- w godz: nach ~annych .chodzie po
godzinach rannych kiedy - to więk brze Jest, 3ezeh ktoś posiada ~e za- kupy .. GorzeJ. natomias~ prz:d„ta fliągaj~cy do 200 procent normy. Ta- , branżowegoo już do~ć dawno powslal ną Korn1s1ę, zł!>zon:! ze specjal!stow,
wia się sytuacja tych, ktorzy n:e po- kim, jak oni, przodownikom odlew· [w Centralnym Z!lnądzie .Przcmysru dla opracowanm nowego taryf1k~to
•
'
0
. e wy- 1;\fotalowego. Każ.de zjednoczenie win r.a . normują~ego w sp~sób spraw1~d·
s:adają rodziny. lub tam. gdz.:e wsz~- nia zawdzięcza przedterminow
scy prac~ją. ~: za~wrcza.i masła me konanie planu rocr.nego. Jest ich' no więc opracow:i.ć swój taryfikator, !my :r.arobk1 wuystkirh zatrudnio·
ępu1emy
otrzymu.ią m!mo. ze są do tego u- wielu. Z formierzy maszynowych wy· I ści~le oparty na rodzaju prar, wyk)· 1nyrh w przemyśle metnlowym ,robot•
IL 8am.
prawni~ni, po.niewa.l już. o god~inie mienić trzeba: Jana Adamczyka, Sta nywanych w danej branży. Fabrylo ników. .
Przechodniego
Sztandaru
zdobycie
0
Feliksa Kieresia.
13,30. h-iedy pierwsza zmiana konczy nisława Irch~ i
.
.
z chwilą, kiedy qowiedzie.liśmy s:ę, szenia godzin P?Sto1?wych. .P0 1?z~- pracę. ma 8 ło w ltpółdzieln:ach je~t wyrabiających 11ormę \V rno procenże 4 Oddział Związku Zawodowego my kres wszelk.1m niet~spr~w1edl1w1~ już wyprzedane.
tach, oraz niecowych: Leona Karwa·
Uważam że sprawa l<l powjnny siaka i Czeslaw;i J<'ijalkowskiei:-o.
Przemysłu Jedwabnlczo-Gulanteryj· nym opuszczenwm dm~ roboczepo J
..
:
_
·
.
.
·
·
·
.
bez
stan
nego ufundował Przechodni Sztandar spóźnialstwom. Podn:es·t'nW
O tych dwóch ostatnich należy koWs,półzawodnictwa Pracy, p~stano- pieczeństwa : higieny _Pr~cy. \~ na- zaj~c. s:~ odpow1ed~ue czynn.k.1 1 ~= niecznie powieJzieć kilka słów: Wicl·I'
W"zy~tkim1 .roz- n10zliw1c otrzymanie masła v;szy~t
wiliśmy na wspólnym zebran:u za- szych zaklad~ch:
kirni 111łot11mi lupią kawały żelaza i
logi przystąpić do jak najszerszego porządzalnym1 srodkam1 będz:emy kim pracującym.
ladnją go bez przerwy do pieca. ~le
współzawodnictwa ;i uczynić wsz.yst- walczyć o to, aby sztandar ten załatwa to praca. Lecz załoga odlewnt
ko, aby sztandar ten zdobyć już w służenie przeszedł w nas~e :ęce.
S. Ware;kowski
do go!'llea, dymu t
przywykła już
"
St~fan Bochensk~
najbli:i:szym etapie. Walkę o Szumkorespondent fabryc1.ny „Głosu" swędu stygnącego żelaza. PrzyzwykoresPondent fabryczny „Głosu
dar po;;tanowiliśnw zacząć na polu
czaiła sie fizycznie do tych warunzPZPW Nr. 3.
1
·
z PZPJG Nr 8.
j~ośc! !:. ilości produkcji oraz rzmniej
kó\,.. Gdy formierze $ą. w dobrym
W tkalni PZPJG Nr 1 jest na co I nikiem „Jedynki jedwabnlczo-galan·
humorze pokazują, jak można golą
stopionego popatrzeć. Tutaj wyrabia się dywa· łPrvinl'li".
strugę
ręki} „przeciąć"
:i:elaza.
ny, tu plusi, a tam znowu obicia meDzielna jest załoga odlewni FA· blowe.
MA-Jedw. Nic dziwnego, iż na dłuNa krośnie „rózgowym" rozpięta
go przed terminem wykonała swój
została piękna seledynowa tkanina.
plan roczny.
do obić meblowych. Nazwa
w dniu 21 pa:Mziernika o godzinie j dz!, aby pozwolił j~j przysiąść. sl.ę. I ustę~owano miejsca. Do . przezy'.k?'~ Właściwie o tym tylko mieli§my. slużaca
pochodzi stąd, że tkacz
krosna
·
tego
że
jeszcz~,
dodafo,c
napi~n~.
zamiar
1
sl.~bosc1
i
nasze
o
~rzesądy
nale~ą
post?wwn'.a
takiego.
.wobec
Nawet
1
podmiej·
tramwajem
jechałem
!5-ej
.
.
.
.
.
dobrze rozw1męte wspołzawodmctwo
. k" do Pabianic. Tramwaj, jak zwy sprawy ow młody człowiek me ust<)· nalezr:e1 wobec nas kurluaz11. Nato· w dużym stopniu prr.yczyniło si~ do posługu1e się spcCJalnym1 druciany~l~mw tych godzinach, był przepeł· pił kobiecie miejsca, lee~ z .gryma· miast obowiązkiem ka2:dego zclrowe- uzyskania tak dobrych w~·ników.
mi rózgami przy tkanin towaru. Jed.
niony. Na wszystkich miejscach sie: J sem na twarzy posunął się meco na go, młodego rnężciyzny .i każdej mlo
spec1alistó'.V róznym z no1'wickszych
·
I o czym
dej kob!et\r jest ustępowanie miej.
.
dzacych rozsiedll się młodzi, zdrowt ławce.
at
.
...
·
·
,
tram
do
dalej
przyslC'nkow
kilka
O
się
JÓlef Stuw.
cieśniły
tow.
nich
tk~cz
obok
j('st
a
gowych
,;z·c:zy"'ni·
'ponadto
się
dowiedzieliśmy
m " · ,_ '
s 1a1Jym 1 m. c„orym
sca osobom
d · k·
.'
••
. ,
zawsze towar
wytw.irzaJący
ski,
stojąc, starsze, zmeczone pracą w fa- waju weszła . cy~anka z z1ec icm
b' ·
k 1·
Pytanie, jnk wykonują plan pozobrykach kobiety. Jedna z nich wra- na . ręku. A.m Jeden. z. młodych kom z. dr.1ecm1 na rc;kach .. <?dpow1edwyra ia1ącr
JeJ ~UeJ· nie zuchowanie się w miejscach pu- ~tale oddziały produkcji, wymnęlo pierw'lzego gatun u
cała ze szpitala po operacji. Głowę roęzcy;yzn. me m.tąp1ł
ezpło zupełnie now~ zagad:iicnle. przeciętnie 131.l procent normy. Jest
miala zabandażowaną i ledwo trzy· sca. Mop1 oraz konduktora i~te.r- blicznych jest przecież wrrazem kul na
"d . ca- Otóż inne oddzbły, to znaczy war-- on również kierownikiem 6-cio oso·
t
. .
.
mała si<: na nogach żaden z siedzą- wencjc pozostały bez echa wsrod
sztat. mecltauiczi:i.r i mo~ta:.i, 1~ie m~- bowego zespołu, z którym chętnie
cych m~~czyzn, wid~ąc tę wycieńcza tych „dystyn~~wanycb" ~ . „dobr.ze . tury ;ednos:k 1~ a ~o Zcl ym 1 zie,
na, słabą kobietę, nie poczuł się do wychowanych panó~. M1e1sca s~e-1 lego społecze11sh~ a.
fą ~1ę posz~zY? 1c .P 0 ~~slnynu wym· dzieli się swymi doświadczeniami.
.
. .
.•1r:m. Pnccrn'llY:', 1°tmeJą obaw~·. ezy
Barbara Puklewicz
obowiązku ustąpienia jej miejsca. dzącego mat.ce z dz1f'cklem ustąp1ł11
w ogóle zdołają onP wykoncć phm w i Tow. Stawski JCSt wielokrotnym zdo. .
. .
Nie mogąc ju:i: stać dłużej, kobieta jedn.a z. kobiet.
Brak fachow-l bywcą nagród i zasłużonym przodow
~tała czytelniczka „Głosu„ terminie. Dlaczeg" .
Nie · ządamv. aby kazdeJ kobiecie
1il poprosiła iedneqo z młodych lu•

wy~okiego

wą, której przekątna
stała na 8 równych

komisarza

Na-1

Kłopoty
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F abrvki Maszyn
JedwabniczvGh

Dlaczego tokarze szukają pracy gdzie indziej?
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Tkacz -wielokrotny zdobywca nagród
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Pamięci żołnierzy
poległych W"

radzieckich

w-a.lee o -wyzwolenie Polski
I
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Na czarnej tablicy ogłosz~ń wi-1 S~rze';'Zki ~aniech~no . i . zaczęto
Do nich to, bojowników pole· ich miejs~ rodzinnyc~. \~iemy gily. Zwłaszcźa my, p1llskie d7 ie
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praw ziwej demokracji i.sprawiena. z lewe1 1 z prawe1 strony ar·
w!11.z1<.:.~ red~1<tora.
dliwoś~i ~połecznej. Wielu z nieb
klas;P. jui sri:Prali się ze so- tykuly .na temat ~-aździęrnika. o
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- w i~mę bra~crstwa. narodó'~ .i
głębc.-k1ego wnił~1'~rua wolno:,.ci Dahl.eh, wsrod w1<>lu m1lcząc:rc~, tych mrocznych cza.mch, kiedy 1 pamięta tamtych czasów i iadne bą WS7. )" SCY C?lonkowie komitetu. znaczenm RewoluCJl dla narodu
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Niech sie nazywają pionierami!
Niech jak pionierzy toruj a drogę
innym', niech krzew'ią postęp, 0.
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wl.asnosc cały szen:g pa acow, 0
mow wypoczynkowych W . słynd.
n,v_m A~t-;ku, wizie ' ziec~i;io 1s~ie qosclły _n ~io~iprow ra. ie~kich - bawi_ą się 1 .wypoczvv.:a.ią
światę kulturę?
C? roku tys~ące dzieci radziec*
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Było to 27 lat temu. w MoGkwie kich.
Pioni:rzy prowadzą własne ki·
zebrał się pierwszy oddział organizacji pionierów, około pół óetki na dla dzieci, posiadają nawet
chłopców i dziewczynek. Po kilku• własną linię kolejową na Kubadniach poczęły powstawać nowe, niu, organizują tysiące wycieoddziały we wszystkich miastach czek krajoznawczych, orqanizują
wielkiego państwa radzieckiego, pomoc przy żniwach, zakładają
a po dwóch latach, gdy tvrórca sady, obsadzają drogi drzewami
zbierają kolekcje
Wło- ow<>cov1ymi,
Pionierskiej Organizacji _
dzimierz Lenin spoczął na wieki ziół, min<: 1rałów, wykonywują pow kamirnnym Mauzoleum u stóp moce szkolne i zabawki dla najKremla - tysiące pionierów ze- młodszych dzieci. Pomagają młodbrały się na Czerwonym Placu i szym kolegom w nauce.
Z pionierskich szeregów wyszło
zlożyly Mu przysięgę wiecznej
już wielu sławnych ludzi radziec
wierności.
Dziś, po 27-miu Jatach istnfen1a kich, jak lotnicy Pokryszkin i Koorganizacja pionierska w Związku ż<::idub,. jak bohateracy partyzanci
Radzieckim liczy trzynaście milio Zoja Kosmodemiańska i Oleg Ko
szewoj. Miliony pionierów pornonów chłopców i dziewcząt.
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uczczenia rocznicy Rewolucji Pa„
M· ·
ździernikowe ·
owię .wam.l· .
Wszyscy o t~·m "·ieclzieli, tylko . .
Heniek irosm1ał się Wałek . t ł'
"kt .
. ok at·
bił takie oczy
me parnię?.·
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1
Otóż - zako11czył drużynowy cach dwa kółk l p az na pa
_,
a.
- moi kochani. trzeba, przede
Wszyscy się roześmieli zadowsz~·stkim umieć patrzeć dokoła. Poznajemv wtedv wiele i u- woleni, że ich szkoła może być
czymy się wielu, wielu cieka-1 przykładem i budzić podziw u
innych.
wych i pożytecznych rzeczy.
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kamienie rosnę.. Poczęliśmy SiQ I wocl~r spł_nva.ią z sufitu na ziez nim s.przecznć, że to 'l1iemożli-I mię? \Vo<fa ta zawiera w sobie
\Ye, że kamieniP. powstały przed. ro~puszczone cząstPczki 'rnpna,
tysi~cami lat i że najwyżej tC?raz ! lub innych minerałów. I\ropla,
m-Og"Q. się zmniejszać, wykrn-'I patlając w dół -- paruje po dra
sz:.ić. ale że nie rosną. na pe,Yno. dze osiaclają.c na dnie ja.<;kini Zdzicho jednak UP1lrł się. Było paru.ie do res?.ty, a n1iner.ał zato prted paru lat>· - powiada. warty w niej w drobniutkiej iloś
Byłem u ojca we \"\.łoszczowej . .ci, osiada. prz~Tasta do ziemi.
Zaraz za domem pędzi mały Kropla po krop·l i - woda prze- 1
strumiei1. W tym strumieniu nosi tak z o::ufitu ja~kini na jej
jest kamień. Przed dwoma la- „podłogę" drobniutkie j]{)Ścj \Hl
ty b)·ł jeszcze tak mały, że mo- pna. I tak ro.~nie kamici1 - JH>~rłem \Yej:4ć na niego hez trudu. dobnv do sopla lodowego.
- Aaaaa ! - wcstchnrła cala
A teraz, w tym roku, jak go zo'
baczyłem. to jest już o wiele wię klasa. '
- Słyszeliście może o gcjzckszy i wejść na niego trudno.
cię.gn~ł dalej drużynoDrużynowy zaśmiał się. - Wi rach Kochany Promyku!
dzisz, Zdzichu, powiada. Ten ~·y. Otóż gejzer w~Tzuca na p.oDr~żyna harcer~ka, do . kt~rej
t\Yó.i kamień brł l~ieclrś .na pew- wierzchnię ziemi fontannę cie- nalezę,_ P?Stanow~ł<I: . w M~esiącu
no do poiło w~· uwięziony wśród p.Je.i wody, wody nieraz na wet Po_głęb.i< ?ta P•r zy)azni. Pol~;o-Ra·
kamieni. bprdzo gorącej. Ta woda wyrzu dz1~ck1~J za\~r:z~c ~n~łomosc ~ or
innych, mniejszych
Strumiel! pędzi szybko i przesu- cana z ziemi, zawiera również g~mzaqą ."P.10merow za posred
wa te mniejsze kamyki. \Vidocz rozt\\·ór 'rnpna i soli, roztwór mctwem l~stow.
nie twó.i kamici1 poz·b:;ł się teraz zawierają.o' często najróżniejsze
Ws~ystkim nam .ten pom}'."sł bar
duże i i loAci takich „są«iaclów" i mi nera I~-. \Voda, padając na zi c ~zo się pocloQat 1 te.raz piszemy
w ten sposób „w~·szedł'' inQ po- mię, stygnie. "·~·parowujc, a mi ~isty_ do naszych radz1eck.1ch przy
wierzc!Inię. Zdarza się często, że neraly w niej za\Yartc osiadają 1acioł.
Zorganizowaliśmy również . wiewoda ""~'płukuje ziemię i znosi w pobliżu w postaci poro\\ atcgo
czór, pośw,ęcony Przyjaźni Polją. niże.i. a ciQższe kamienie „wy kamienia.
w ten sposób na - Zi-esztą. - \V każdym domu ska-Radzieckiej, na który zaprochodzą.''
wierzch. Ludzie obserwuję. takie możecie zao1h«erwować, .iak ro.~ siliśmy całą :młodzież z naszej
kamienie przez wiele lat i wyda nie kamień. Trzeba tylko prz~·po szkoły.
Rocznicę Wielkiej Rewolucji Pa
mnieć snbie. No. kto na ochotnije im się że one rosną.
ździernikowej uczcimy akademią,
ka?
\V świetlicy powstał szum.
- Klasa. milczała. Tylko maly którą drużyna naóza zorganizuje
- A widzisz, Zdzichu! Nie mia
Jasio przeżwany przez klasę raz·Em z całą szkołą.
łeś rac.ii! Kamienie nie rosną!
Mnie, jak i moim koleża'llkom
Drużyno·wy znów zaśmiał się nieśmiałkiem podniósł d'ya palmiesiąc ten dał wiele nowych
ce.
i popro15i ł o cisz('.
wiadomości o Związku Radziec·
- Otó..i. bywa i tak, że kamie- - Ja wiem.
kim, a kino, książka, piosenka ra
- \Vice po,Yiedz.
nie rosną!
- Kamie1\ rośnie w czajniku dziecka stały się naozymi dobry. - Jak to? - \\Tzasnęła klasa.
- Posłuchajcie, to wam op-o- od herba ty. \\"itlziałem sam, jak mi przyjacielami.
Sylwia Rybak
·
mamusia "·yhijala go młotkiem.
wiem.
z zastępu „Zar'·
Tc1·az clopie!'O Ś\Yietlica zatrzę
I drużynowy- 7.aczał o.p awiaTak jest.
.'łła się, od szumu.
112 ŁDH
dać wśród głębokiej ciszy.
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Ciekawa książka! Siąi dokoi1czę.
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Mila druhno Sylwio!
Podobnie, jak Twoja dru..:yna,
wiele drużyn harcerskich w Ło
dzi, Warszawie, Gdyni, Wrocła.
wiu i wszędzie lam, gdzie bijq
szczere serca polskie; młodzieży,
gorliwie zajęło się przygotowaniem i orga.nizacjq licznych im•
prez, będących wyrazem stale
rosnąceqo zainteresowania spra•
wam1 ZSRR
,
.
. Harce~stwr: polskie szczegoln~e
r_nleresu!e ~ię boh.aterskq mło~z1e
zą rad~ieckq, . kto~ą. zna z Pl_Qk·
nycll f1Jmó~v 1 ks1ązek radziec•
kich, P'.agJlle, tak ja_k Wy, popr_z~.z Y·:ty ~oznać ~Ję ~e s~yml
i;owi~sni_kam1, dow1 zdz1eć się o
ich zyc1u,. /?racy, nauce, z?~a·
va.cl1'. .vzzqc_ ·w wz·Jr -~Vy·1~k1. 1
il?sv;,1adczenia organ1zac11 ,,Pionie
row ·
'.'Promyk" ze
J?lalego te~
sw:1 slron'( ob1ecu1e .częs.lo pisac o Zw1q7.ku Radz;eck1m,. .a
z~rl?szcza . o mjo0z!ef:y rctdzieck1e1. Twoich row1esmkach.
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Li~cie padają, jak desz-1 JUREK: - Patrz, jaka góra liści I JACUŚ: - Uuu! Stopi Nie jestem
kupą liści!
na ławce!
cz .
JUREK: - O rAtvl w Uśrii'ich iest
BASIA - Trzeba ją sprzątnąć.
JUREK: - Gdzie się podział ja.
Jacuś!
cuś? Miał nam oomaaa.'.:.

! BASIA: -

l

<ilOS

Kroniko Piotrkowa

~.-.··-

Wtorek, dnia 1 listopada
1949 r.
Dziś:

·~vszystkich Swiętych

--o-

wAZNlEJSZE '1'.ELEFONY
Straż Pożarna

10-72

15-87 Pogotowie lekarskie
ul. Stalina 45

10-70 Szpital $w. Trójcy
·KIN A:
.,Ba'Hyk" i „Polonia"
fo.;tiwal filmów radzieckich.

„. . in:i

ADRES REDAKCJI:
Piotrków, Al. 3-go Maja nr 4.
Int..e~·esantów przyjmuje się codziennie (prócz niedziel i świąt}
od godz. 15 do godz. 13.

Rozdzielnia .,Głosu Piotrkow·
skiego", ul.· Słowackiego nr 26,
•
tcl. 15-40.

PIOTRKOWSKf

Janina Brzeska czołowq przodo~nicq

Przodownicy pracy w .,,Korabiu"

·znacznie

ptzekracZ8ią

normy produkcyine

Jeszcze nie tak dawno współ · I &tek ookazał· że współzawodnic
zawodnictwo pracy w piotrkow- two nracy m{)żna zastosować
skiej Odlewni Żeliwa „Korab" przy każdej czynnotci. W ostatdawało słabe wyniki. Przyczy .1ą nim okresie.1 kiedy współzawqd
tego była nie dość sprawna pra- nictwo w tuteiszych zakładach
ca Wydziału Zaopatrzenia. Ko- zaczęło orzybierać na sile, ob.
n:eczne do produkcji surowce ~~rystek przy swych czynnoś
r ·e zawsze przychodziły na czas, ciach potraf~ł wyciągnąć 150 pro
~.ąd też najlepsza nawet wola cent wyznaczonej normy.
Bardzo poważnym czynnikiem
po::;zczególr.ych robotników szła
na marne. Ostatnio jednak na v1 ogólnej produkcji to termino
tym odcin~u nas'tąp;lo znaczne we \Vvkcmmi:; z1m6wiefi. Brv·
usprav.:nien.ie w związku z czym gadzista \Vładysław Pawlak popodniosły się również wyniki mimo niedostatecznego park11
nh polu ws.półzawocln\ctwa pra- maszynowego, dzięki swej przed
cy. Robotnicy mogli nareszcie siębiorczości. rzutkości j inicjatvwie p0trafił '\TI':lZ ze swą b. ·iwykazać swe możliwości.
Do takich pionierów pracv g< dą wsz~1 stke szczególnie pilne
V!Ykonać w termiznliczyć należy ślusarza ob. Jó- zamówieni
ze:fa Stanika, zatmdnicnego przy r.ie. O:~bi.ście ob. Wbdysław
rE;cznej obróbce bębnów alumi- Paw·lak wykonuje prz2cię'tnie
niowych. W ciągu ubiegłego ol;:oło 160 procent normy.
Wyróżniają się i inni. Na przy
miesiąca potrafił \\')'ciągnąć on
170 procent normy. Norma dzicn h.ład star22y formierz Teofil Pena w tym dziale produkcji prze wnicki, w ubiegłym miesiącu
·widuje obróbkę. 7-miu bębnów wykonał 170 procent normy.
aluminiowych, tymczasem ob. Nie można rÓV\'!lież pominąć zaStanik Józef gdy miał C\>bry sług kierownika produkcyjneRo
dzień to potrafił on bębnów ta- tych za.kładów ob..Józefa Klus2czyi1s!;;:icgo. Pomimo różnych
kich oczyścić 14.
Przy produkcji bP.bnów alumj braków i niedociarmięć techni:;z
niowych wyrćżnia się również nvC'h dwoi on się i troi, abv tylob. Strnisław Kn's~ek. d:> które ko na czas i w terminie zakłady
r,~ zadań należy sprnv:dze11ic cz~· wvkonqły swe Żobowiązania pro
pnsisdaią one odpowiedni~ wa· d;;kcyjne. ·
Na przykład ostatnio wpadł
gę. Zdawało by się że jest to
czvnl'\o§ć mechaniczna. że przy on na pomysł, aby do motoru
tej pracy nie wiele można zmic- znajdującego siq_ w odlewni zanić na lepsze. Jednak ob. Kry- imtd.:r.vać szlifiernie. Dzięki te-

Na 20 dni• przed term1·nem

w spółdziełczei · szwalni. „Piotrkow~ańkau

czynności, które
dotychczas wvkonywane były
ręcznie za pomocą pilników, Vv-Y
konywać będzie można mechanicznie na szlifierkach. Według
prowizorycznych obliczeń z~sto
sowa.nie tego nrojektu wmno
dać w okresie rocznym oszczę
dności wynoszące około 260 tysiecv złotych.
W l'O'lw'injacvm. dę col'az leniej współzawodnichvie pracy
jcdi'i c~i::-~aja mniejsze, drudzy
w:<':kszc rezultaty. Najważni<>j
r,zym jednak jest, że tutejsza

lnu niektóre

zrozumiała
załoga
w!:półzawodnictwa i

znaczenie
nie szczę
dzi wysiłków, aby móc p-0szczycić się coraz to lepszy~i wyni·
kami.

I

W spółdzielczej szwalni „Piotr
kowianka" podobnie jak i w in·
nych zakładach pracy od pewnego czasu zorganizcwane zostały
zespoły najwyższej jakości. Zada
niem ich jest. aby bielizna i ga·
lanteria produkowana w tutejszej
szwalni odznaczała się na rynku
krajowym starannośc:ą i dokład
nością wykonania.
W ostatnim okre5'.e w szwalni
„Piotrkowianka" wysunęło się na
przodownic pracy,
czoło szereg
które znaczn'.e potrc>.fiły podnieść
j:.,.kość produkcji. Na czo!o wśród
n:ch wysuwa się Jl,lninn Brzeska,
która uzyskc.ła za zc:.ilytny tytuł
przodGwnicy.
Mimo, że pracuje ona tutaj zale
dwie lcika m·es·ęcy, w ostatmm na odcinku ilościowym szczególokresie, w m~esiącu wrześniu pQ n~e wyróżnia się ob. Brzeska statrafiła osiągnąć 120 procent nor- rannością wykonania. Zapytana
my. Pom'.ono dobrych wyników czemu zawdzięcza swe wyniki, ob.
Brzeska z zażenowaniem odpo·
wiada nam, że w miarę swych mo
żliwości stara się aby każda sztuka odznaczała się · solidnością wy
konania. W pracy swej - oznaj
mia nam ob. Brzeska - staram
spok<'jn'.e ·; dokład
się roblc
nie. Dzięki temu unikam powtór
nych poprawek i nie tracę drogone i pogodne wydziela niemoż1i· cennego czasu. Ambicją moją jest wą do zniesienia woń. A prz:cież
- · oznajmia nam przodownica
przechodzą tędy. codziennie setki
Brzeska - aby w następnym o•
ludzi.
kresie osiągnąć jeszcze lepsze wy
Malinowski Edward
niki, tak pod względem ilo$ciopracownik PKP
wym, jak i jakościowym.

Kiedy· uruchomiona zostanie
łaźni~
Tow. Redaktorze!

kolejowa? ·

.

,

bo z począt·
Już dość dawno,
kicm bieżącego roku przystąpio·
no do remontu łażni kolejowei w

I

Piotrkowie. Wszystkie prace zostały już ·wykonane, jednak na
przeszkodzie do urnchomienia la~
źni stoi brak kotła. Dotychczasowy kocioł był przestarzałego svstemu i nie nadawał się już wię
cej do użytku. W spra\~i~ przym1e1scowa
kotła
działu now:go
Niedawno w świ.etlicy PZPR w
administracja kolejowa wystąpi Moszczenicy odbyła się z okazji
ła z.. odpowiednim wnioskiem jnż Miesiąca Pogłębienia Przyjaźni
kilka miesięcy temu do wladz Polsko-Radzieckiej uroczysta aka
nadrzędnych. Otrzymano na~et demia, w której wzięli udział pra
w:e wszyscy mieszkańcy Moszcze
nicy. Wygłoszo:1ych zostało kilka
referatów na temat życia w Związ
Z wiadomości tej tutejsza admtm ku· Radzieckim, podkreślono, że
strncja kolejowa niezmiernie się my Polacy mając tak potężnego
ucieszyła, bowiem przeszło 2 tysiące kolejarzy piotrkowsl<l.ch z sojusznika bezpiecznie przejdzieniecierpliwością c:zeka na ur1cho- my nasz marsz ku socjalizmowi.
Zebrana ludność w skupieniu i z
mien·e łaźni.
uwagą wysłuchała słów pre1egend
.
1

Akademia TPPR wMoszczenicy
tów. W dyskusji odezwały się li·
czne głosy, że ludność moszczenicka powinna śladem mieszkań
ców pobliskiego Piotrkowa brać
czynniejszy udz'.at w życiu TPPR.
W części artystycznej tamtejszy
zespół świetlicowy wystawił kilka
jednoaktówek.
Na zebraniu załoga moszczenickich PZPB powzięła uchwałę, że
wszyscy tamtejsi pracownicy wstą
pią w szeregi TPPR oraz zaprenu
merują pismo ,,Przyjaźó" ·

za kończono budowę sz.osy ·Piotrków-Sule1·ów fat~u:n~~i:~~~~i i~~,~;
Prz€d paru dniami robotnicy 'P
iotrkowskiego oddziału Państwowego Przedsiębiorutwa Robót Ko
munikacyjny'ch święcili nie lada
triumf. Na 20 dni bowiem przed
terminem ukończona została bu·
dowa szosy na trasie Piotrków
•·- ··
·
·ó··
su le1 w.
Wjeżdżając z robotnikami na
nowo ukończoną szosę, jedziemy
po niej szybko i bez najmniej·
szych \w;lrz;\sów, co dowodzi, że

j robota

'

została solidnie wykonana.

Ij

Jesteśmy na miejscu. Robotnicy

Korzystając z okazji rozpoczyna- wykańczają ostatnie metry. Szosa
my pogawędkę z robotnikami. W jest już . gotowa. Przecięcia wstę-

rozmowie z nimi dowiadujemy: gi dokonał 'inż. Pawłowski i nosukce'S ten pracownicy ! wa droga z Piotrkową do SulejoPrzedsiębiorstwa I wa stanęła otworem dla wszyst· hNi.e~tety, jełdnakł. ~ 1:11°k·. ,,zaem!~Państwowego
L\.
JUZ
c w1 1 kte1. iup
· "· ,,
• h po1azuow.
· ł 1I J::ie
Robót Komrum·k acy:tnych . o dd zia
·akoś tral " o oże
·1 ynę
~
· l
su~cy, oc 0 n e m
zat,1 dzi"cza1·ą I
p· t k ·
5
. I Zakończenie tych rooót ma nie fić tło naszego miasta.. Po""
.
nr w io r o:wie,
przede ·•'fl6zystka~1 i wspo!zawod'll· 'małe znatżertie' "gtlspódafc?.'e, dla · ·~a~ . ~..i ' "'b ł b\r 'aby DOKP
1
ctwu pracy, kt~re rozpoczęte ~oj naszego miasta. -Między · Suleje- ~ Ł~X: zai~t~r~~owała się tą
stabł~t zaWraz; w p1erwszylml ?kresie! wem a Piotrkowc->m w okr:sie po- sprawą, qdyż być może, że wskuro _o: . c.ą~u sez?nu re n.ego. w: wojennym poważnie wzr<Y>l ruch tek iaki~goś figla św. ·„BiuroK.racl~zkle_J, codz1enne1 . ;::::acy wysu- transportowy. Prowadzi tędy tra- rngo' · sprawa kotła Jeży pod ster
n~ł~ się na czoło. wielu ~rzo~ow sa Łódź - Kieke. Słynne wapno tą · nie 7.ałntwionych spraw.
Mam jeszcze jedną sprawę, chon•k.ow pracy. Między mmi Je~t sulejowskie będzie tędy jecb3ć
ma.1s~er ~a~zynqv.ry. ob. Kru~ Mi- do najodleglejszych znkątków na- dzi o to, że jezdnia koło dworca
strażackiej koła). Niezl.e wywiązywał s:ę z_e 6'lego kraju. W okresie letnim na kolejowego, qd.zie mają postój do
Jak wiadomo w ostatnim czasie srych za.dan s.tefan Robaszek, <\Zosie t:i zaroi się od wycieczek rożki konne winna być wybetozam1c3owan został wśród spole- ktory pracował 1ak~ pa1acz.. Kę• i urJopowiczów, bowiem okolica nowana. Obecnie bowiem między
brukowanej jezdni
czeiistwa piotrkowskiego łań- dry Zygmunt spełmał funkq~ t_ak na tnsie szosy p;otrkńw - Sule kamieniami
cuch dobrowolnych ofiar na wy· zwanzg~ grabkarza, do z~dan 1e- ińw zaliczana jest do miejscowo- gromadzi się znaczna CZP;ŚĆ nawo
zu końskiego, która w dni słonecz·
qo nalezało ro2prowadza_1~1~ masy . ści uzdrowiskowych.
•
kończen;e budynku remizy stra· pod walce. Z dumą ozna1m1a nam, f
.
żackiej w Piotrkowie przy ul. Ja że potrafi on pokryć około 1,200
~tr. kwadratowych szosy dzien- Zainteresowan!em cbłopó \'V
g!ellońskiej.
·
W ostatnim czasie wpłacił na me
~rcza
st~wa
prowadzeniu tych robót\
P~zy
ten cel 1.000 zł ob. Trawiński Fe!fi
g
i'2
liks naczelny dyrektor huty Hor- pracownicy stosowali również sy·
tensja wzywając do złożenia dal stem oszczędnościowy. Ogólnie ·
~atOWJe
szych ofiar ob. Burgiera Kazimie· w okresie tym zaoi;zczędzono hli- W Szłtołe
rza naczelnego dyrektora huty Ka sko 1 milion złotych, wykonując 1
ra oraz Cieślaka Edmunda dyrek w 141 procentach wyznaczony 1 w dawnym pałacu ohszarni· ska" produkująca materiały łokczym , , Lubiatowie znajduje się ciowc oraz konfekcje męską i
plan oszczędnościowy.
tora technicznego huty Kara.
- - - - - - - - - - - : : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - obecnie $rednia Szkoła Rolnicza, damską. Wystawa ta cieszyła się
w której kształci się na przysz- dużym zainteresowaniem ze strołvrh agronomów około 40 ucz- ny oko1icznych chłopów. Szczeniów - synów mało i średnio- góln.e zainteresowanie Wystawą
rolnvch chłopów. Uczniowie ci okazali chłopi, których synowie
przed kil'koma. dniami zorganizo· kształcą się w powyższej szkole.
\Vali Wystawę Gospodarczą ;lu- Obejrzawszy wystawę przyznali
strująca osiągnięcia ich "" dziedzi oni - że gospodarka oparta na
nie uprawy warzyw i innych pło- zasadach naukowych daje zupełinne i lepsze rezultaty, niż do
url\z1ąięddzzi:łYa isnwneyns:itiont'sa- nie
~~'.·óywst"rWoli.neytcehJ_.
tycbczas sto.:iowane przestarzałe
„
,
,
Sąd Obęgowy w Piotrkowie, tra samogonu - na 3 miesiące kl' również „Spóldzi-elnia Wolbor metody gospodarowania.
w Wydziale Karnym-Skarbowym, aresztu i 30 tys. zł. grzywny z za
• •
.
w dniu 24 października 1949 roku mianą na 60 'dni arerntn.
pec9a na
J{yzef Krawczyk i Jan Szalfńskl,' Kom~s,a
rozpoznawał szereg spraw tak
•
•
zwanych „bimł>rowych'' t. j. o, mieszkańcy Piotrkowa, za nabycie
poskromiła ·
wyr?b ~amogonu oraz przechowy. po pół li.tra. samogonu -:- po je-
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C2ynnikom miarodajnym pod uwagę
Jesienią ubiegłego roku czynni
ki miarodajne zwróciły się z apeIem do instytucji i organizacji
aby z uwagi na ciężki w owym
czasie problem m;eszkaniowy
ścieśniły się i część swych pomieszczeń oddały na mieszkan·a
rodzinom robotniczym.

bu sportowego, którego zawodnicy niejednokrotnie zabłysnęli na
arenie ogólnokrajowej.
Spodziewamy się, że w powyż·
szej sprawi•e zabiorą głos na ła
mach naszego pisma czynniki zainteresowane.

Na apel ten n:e pozostał głuchy plotrkowski klub sportowy „Concordia". Sportowcy „Con
cordii" jedni z pierwszych oddali
swój lokal rodzinie robotniczej.
Spodziewano się, że na wiosnę gdy
przystąpi się do remontów budyn
ków i mieszkań zarząd klubu ctrzyma do swej dyspozycji jak'.ś
lokal. Niestety jednak, minęła
w:osna i lato, zbliża się już okres
zimowy a „Concordia", jak nie
miała lokalu tak i nie ma. A prze
cież nie można myśleć o rozwoju
klubu sportowego bez posiadania
własnego lokalu. Bez tego ni·e
można urządzać zebra!1 członków
klubu - utrudnionym jest zdojest zdoklubu - utrudniont
bywanie w·adomośc i teoretyczPolitycznego KC PZPR, które nie
tylko popierają rozwój kultury fi
zycznej w Polsce, ale sport nasz
pchnęły na nowe drogi rozwoju
sytuacja ta powinna ulec na·
tychmiastowej zmianie. Czyż na
prawdę w mieście naszym nie
znajdzie sii:: pomieszczenie dla klu

Poważne osiągnięcia
bazy remontowej
przy Zakładach Drzewnych
·Miesiąc temu przy Zakładach
Drzewnych na Bugaju powstała
buza remontowa, do której zadań
należy przeprowadzenie remontów maszyn dla przemysłu drzew
nego w całym okręgu warszaw·
sko·łódzkim. Nowopowstala baza remontowa w Piotrkowie jest
drugą z kolei bazą w przemyśle
drzewnym na terenie całej Polski.
Pierwsza mieści się w Sopocie.
Pomimo tak krótkiego okresu cza ·
su baza remontowa przy Zakła·
dach Drzewnych na Bugaju po·
szczyci~ się może znacznymi osią
gnięciami. Zdołano przeprowadzić tutaj szereg gruntownycn re
montów rozmaitych maszyn prze
mysłu drzewnego zarówno z włas
nego zakładu jak również i innych zakładów naszego okręgu.~ .
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m1esz ..ąc
na .1eden
r yb en t przY odb'torze t omu będzie
J
piotrkowsk.i,
powiat
Kamińsku,
ę y z
..
y
zamianą na 20 dm
"I""'ywny
Zł. „ „
'
przedpłatę zaś zlikwiduje przy ostat11im temie.
•, , ,,
Podobna kara spotkała naetęp- dokonał pot;:ijemnego uboju św1areS.Ztu.
Ksi:•żj·
Prnsy
Międzynarodowe)
l{lub
tylko
przyjmuje
Zgłoszenia
·ą
·ą
"o
·1
·
·
·
B
d
T
b
· ·1
1
'
„
ki, War$z:awa, ul. Bagatela Nr H.
!ll, mimo, ~c. w ~y~ Ou w zu~ :
,ncqo ~-zezm rn o . a eus:a
Stanisław Głąbiński, mies'lkaZe wzg1~du na ograniczoną ilość egzemplarzy zgł~szenla bono·
ch~lsk1c~o,,\ ,P!. C~arne~k1eqo. 8, cych prz:r1so\~ ~1men _na to .m1e~
•
wa
1((,11
niroc wsl Małoszvce, qminy Stu·
•'
·
rujemy w kolejności ich otrzymania.
ktory przy ?Prz.~dnzy. mięsa w_1e- , zez.wol~m~ mteJscowe.i Gminne]
dzienna - na 2 mie<>iące aresztu
.
Subskrybenci mają pierwszeństwo w nabywaniu wydawnidwa.
p:zowego, c1elęc:ny 1 . v:oł_ow:ny ~~o.l,dz1elni „Samo~oi_noc Chłopna
i 20 tys. zł. grzywny z zam~aną
nie przestrzegał obo\v1ązuJąc.:-. go ~ka . Za przekrocz .; : nle to wyzna ,·••••••••••••••••„•••••••„•••••••••••••••••„•••••••••„•••••••H••••••••••••••••••••••••w••u•ia
na 20 dni aresztu
cennika. Za to ;,roztar~ienie'' Ta czo.no mu karę w wysokości 100 aa~~·~·~~~~w~·~~~~~~~~~~;;~~~~·~·'°:E-~·~"1'"""r.-•~'
owę
Bolesław Janko~ski, mieszka-... . . ..::::.~ · ~ . ..~•.~
• ~':!.:==-..:;=--- -·-deusz Buchalski zapłacił grzywnę tysięcy złotych
niec Piotrkowa. za snrzedaż 1 li·

ty-1
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Nr··soo

pisała prasa łódzka 1 listopada 1929 r.
Na wsoóInei kolacji w hotelu „Sovov"
w SEJMIE
N a AWANTURY
pierwszych stronach
gazet wi- l _____________
..;.._______ ,..;.;..___:;,....

NIE l\IA JUż TELEFONISTEK
Dzienniki łódzkie zamieszczają obEzcrne reportaże z uruchomienia automatycznej stacji telefonów w Ło
dzi. „Przy ulicy Przejazd pisze
„:P.epublika" - rozegrała się wzrusz3jąca scena. 80 pań płakało. Szloch?.jąc, całowały się i żegnały. Stra·
ciły bowiem pracę po długiej służbie
nn poczcie."

d;iieją . sprawozdania z próby otwarcia SeJJ~lU przez Mar3załka Daszvń

.serdeczną przyjaźń

skicgo. Z powodu wkroczenia do \~·e·
stibulu sejmowego stu uzbrojonych
oficetów-pHsudczyków Marszałek Da
szyński ~esję Sejmu odroczył. Na ga·
zetach widnieją biały plamy - robo·
ta gorliwej cenzury.
ARES7).l.'OWANIA
PIERWSZ-Y FILM DźWl]l:KOWY
WśRóD KOi\IUNJSTóW
W ŁODZI
Dzienniki donoszą o aresztow'\V dniu \YCzorajszym donoszą, nia~h kor:rnnist6w, którzy prz~rgot~
dzienniki - odbyła się w Łodzi pre- wuJą akcJę propagandową w zwiaz·
miera pierwszego filmu d;6więko-wo ku ze zbliża.iacym się obchodem rocz$p!ewnego. Jest to film pt. „śpiewak nicy rewolucji.
Poz~aniu aresztowano 10 o·
z Broadway'u".
sob . - p1~ze „Głos Poranny". „\V
Łodzi po!JcJa zamknęła lokal Zwiaz·
ku Pracowników Handlowych i Bfurowych".

Plłkarze albańs~y wło~zi
•

wodą mineralną

zapili

piłkarze albańscy

z

łódzkimi

podobno .najłatwiei, przynajmniej dynie na co narzekali to na zimno.
. , , tak ~w1e1:dzą „b1mbosze", przy. Utrudniało to im grę i wpłynęło o.Jazu z11w1?,zac przy kieliszku. W ho- czywiście na jej poziom.
teJu „Save>y" podczas wspólnej kola·~.ii po me~z':1 niedziel~:'>'.!n,, ni_e byio I VOGLI PODZlWIA SZCZURZYŃ·
iednitk am JeJnego k1eusz1•a 1 alko·
SIOEGO
~1olu n:,e .zna!azl~yś na ~(!ka;·3two, a
. Z ·dr~1:i.yny naszej najbardziej im
tt.: wlasme
zawiązała sn ~er„łeczna się ponobał Szc~urzyński. Doskona·
p·z~jaźń nas;,\ch piłkar;y z r-il 1rn· ly ich bramkarz Vogii nie. miał słów
r~<mi Albami.
dla gry łodzianina. Poza tym podoNIEZW\'k.LE MILA AT:\TOSFF.HA bali się Albańczykom obrońcy.
- Ostro wchodzą w akcję, to
- Był to jeden z. naj 1J,·;:;•.~enniej prawda, ale nie niebezpiecznie dla
~;.ych ,,-iec1.orów, jaki c-J dł•1i:sze;!';i p1·zeci wników.
„w WIELKOMIEJSKIM BAGNIE" sportowców
czasu spędziłem w towarz::s~wie
- mówi nam ti;rcktor
W ATAKU
z serii ."W wielkomiejskim bagnie'' W.U.K.F., mgr Nonas. Ty1~i1 kilka Pll1'.CIU J~DYWIDUALISTóW
PAŃSTWOWY TEATR
gazety piszą: o porwaniu 7-letniej godzin sp~dzHi~my w n'.-,.-.v::hic: 111i·
- W ataku waszym - mówili BI. STEF AN A JARACZA
~z!e.wczyny przez eleganckiego wla· łej atmosferze. Goście nasi wyrafali gralo pięciu indywidualistów, z któ·
ul. Jaracza 27
s:1c1cla auta; o aresztowaniu nieja- wszyscy niekłamaną radość, ;~e na· rych ka:idy grał doskonale, ale tylko
'We wtorek, dnia 1, i środę, dnia 2 kiego Józefa. Eisnera, który poślu.bił 1 ";ązali z nami kontai-.t :;portowy. sam, zapominając o współpracy z inlistopada br. - teatr nieczynny.
n~::az trzy mewiasty; o skoku samo- Uwa%afo oni, że spo. t .ie:.t '.1P'tn:~ z nymi.
?oJ~z;ym. z _okna czwartego piętra nie- najsilniej~zych więzi zbliżenia na·
Do meczu war~zawskiego Alhaf\PAŃSTWOWY
1ak1eJ B1enkowskiej itd.
szych narodów, które tak niedawno 1 czycy po~t:mowili przede wszystkim
TEATR POWSZECHNY
przeżywały tyle wspólnych cierpiel1 przygotować się psychicznie,
gdyż
ul. 11 Listopada 21, tel. 150-36.
pod okupacją faszystowską.
wskutek zimna nie rokują sobie na·
DŁUGA CZY KRóTKA "!
Codziennie o godz. 19.15 „Rozbit·
JAK NAJLEPS'.tE WRAżENL\
dziei, na r.oważni~jszy trenln.g-. U
ki''.-. ~or'.1edia w 4-.ch aktach Józef'!
„G~os Poranny" zamieszcza cało
GO"CIE 'VY\\lO" J z ŁOD:ll
nas ..v ł.odz1. grali w ~o::zwornyc~
Bhzmsk1~go, ~ ud~~ałe.m. A. Dy1;11szy, stromco\vy wywiad z szereg:em ele·
"
Z.~
kostmma!'h 1 to porządme szczęk,1!1
P. Relew1~z-Z!_e;nb:nslne_J,. W. VV alte-j gan.tek na temat .,długa, czy krótka
Nasi go~cic widzieli już Warsza· zębami, więc nie chcą. zupełnie slusz
ra, \V. Z1embmsk1ego l rnnych.
snlneuka ?" Zdaje się że z"1·ycię:l:y wę. Nie mają słów podziwu dla tem- nie r:vz~·kow:.ić zdrowiem.
Kasa czynna od 10 do 14 i od lG. długa.
'
·
pa, w jakim nasza stolica powstaje
TEATR ,,OSA"
_
z .[!.'n1zów.
PUZYJ Aź~ W AżNIEJS'.tA
ZA JAK.~T\OLWIEK PRAGĘ:
Z pobytu w ł,odzi, a przede wszy·
OD WYNIKU
Traugutta 1, tel. 272-70 ·
Codziennie
godz.
El.30,
w
nia'!Kurier
Łódzki"
zamieszcza
naste·
stki1~1,
7'._ ~icd::iel~ego meczu_,
.gośr-ie
Zrcsztl}
- mówili nasi mili go·
dzielę i święta0 godz. 16 i 19.30 ko- PUJące ogłoszenie: „Wynagrodzenie wymesh Jak naJ1epsze m·azema. Je- śc:e - nie chodzi nam tym razem a
0
media radziecka „Wzywa was Taj- d~m za wyrobienie mi jakiejkolw:eJ;:
•
_myr",
„LUTNIA"
pracy.
oferty pod

,„::'

I

Łaskawe

a

lf!j·1 ;,

wynik a o przyja:l.ń z wami. !l!y ze
swej strony uczynimy wszystko, aby
spotkania z wami rozgrywać co roku. Bądźcie pewni, że jak przyjedzie- I
cie do nas, przyjmiemy was z tą sa·
mą. serdeczną. gościnnością i okażemy
wam nie mniej serca, niż \Vy nam.
WCZORAJSZY WIECZóR
ALBA:\'CZYCY SP~DZILI
w CYRIW.
Wczorajszy dzień piłkarze albańs
cy spędzili na zwiedzaniu niektórych
fabryk łódzkich, a wieczorem byli na
przedstawieniu w cyrku, który dzl·
siaj kończy swe występy w Łodzi.

I
I

'iii

P11kars k a k ·1asa ·A

„Chęć".

Dziś i codzien!lie o godzinie 19.15
••
„rtas,znik z Tyrolu", operetka w 3·ch I ~„
i
~·
aktac.1 K. Zellera.
I I /1 .& J/
W poniedzi::łki nieświąteczne teatr l
.
~ · ·~
nieczynny.
WTOREK 1 LISTOPADA
TEATR LALEK „ARLEKIN"

I

też kończy swoje
Przedi.>s;tatn'e mecze piłkarskie o
mistrzostwo kl. A przyniosły ki~ka
niespod?:ianek. Podkreślić należy ;_)'.>
rai.kę Spójn: z Wiókn:arz(:?m {0:1),
ren~isowc
wyni~i .concordi.:
ze
Zw1ązko"'cem
lodzk1m (1:1) oraz
Związkowca
z Tomaszowa
z Kolejarzem
z Kolm;zek
(~'.4).
Boruta w żychłmie przegrała 1:3
'.0:0) z tamtejszym zespo!em Emjeden. Jedynie Koleja-rz łód·11k:f. W·V~
grał z rezerwą l:gowego ŁKS Włókn:arza 6:2 przy czym cztery bramki strzelił Koczewski.
W t:ib~li niżej podanej uwzględniliśmy walkowery dla przeciwników

boje

Zwią7.kowca tomaszow;;kiego {S;Jój-

n:a :
waż

Włókniarz

-

Zgierz),

w barwach tego klubu

pon:e- ., U gory Jeden z tragmcntow gry, u do: u - drużyna KS ,.17 List~_,ada Tirana'" przed me1:zem
·

~rali n'.C'

potw:erdze:1i zawodn:cy to.mtej5zcj
Lechii.
Obecnie krystalizuje się tabelka
\klasy
A. Czoło tworią cztery zespoły: Włókniarz zg:ersk:, Spójn:a. Con
td1•dia 'z P'otrkowi:t ora'z Kólejarie (z
Łodzi). którzy naszym zdaniem są
m1j!epiej '\\'YS'lkolonytn zespołem w
klasie A okręgu łódzkiego.

Sport W ZSRlł
--····~~----ZJa. 11.10 {Ł) Omówienie pro<>Tamu
lok~lnego na dziś. 11.12 Muzyka pow~~na: 11.30 (Ł) Reportaż R. Chlo·
dz;ne~1eg~ z od s~on ięcia tablicy pan
d
·
m10tl.o\\:cJ, ku czci W!ady Bytomskiej
! ...
,..,rze . ~ęz.oęem zuuo~ym
ll.~O Piesn! masowe i rewolucyjne.
MOSKWA
(obsl.
wł.). - Sportow- k5zy udział sportowców Związków
ll.:> 7 ~ygnał czasu i hejnał. l:?.04
cy radzieckich Związków Zawodo- Zawodowych, niż w roku ubiegłym.
Po
uwzględnieniu
ostatnlch
wyn:wych
rozpoczęli
już
przygotowania I tak: w rozgrywkach o puchar ra~zic~mk połud:iiowy. 12.15 Koncert
ków ·tabelka przedstawia się nastę- do sezonu zimowego. We wszystkich dzicckich Z'Niązków Zawodowych w
Ropu a~n:y w ~vJ'.k. malej orkiestry
ozgło, m ślaskieJ. 13.00 Pogadanka
pująco:
o~rodka€h sportowych zrzeszeń Związ hokeju rosyjskim weŻmje udziuł ok.
a~ti:alno-naukowa. 13.lii {Ł) Tramków Zawodowych trwają prace przy 1.000 drużyn, a w mistrzostwach nar
gier
st. pkt.
st. br.
Ill}SJa koncertu r.e wsi Czarnocin.
naprawie lodowisk, wytyczaniu szla· ciarskich ZSRR sport zwią~ko"°'y re·
Włókniarz
(Zgierz)
16:11
8
13:3
QDl
I Wyk.: Kapela ludowa E. Ciukszy, J.
ków narciarskich i uzupełnieniu sprzę prezentowany będzie przez przeszło
22:15
Kolejarz :Łódź)
8
11:5
fil
Gorzechow>lrn - śµiew, z. Hodor _
tu. Trenerzy i instruktorzy rozpoczęli 300 zawodników.
Spójnia
(Łódź)
19:7
7
10:4
ADRIA (Stnlina 1) - „Uczennira skrz~'~cc. Zespół wokalny p. kier. AJ.
jui przygotowawcze kursy i treningi
17:8
Concordia
7
{Piotrków)
10:4
I-A" - ceny biletów po 50 i 25 zł, Tarskie~o. prof. K. Ba('e"<':icz _ aw kołach sportowych przy szkolach
8;8
Zw:ązkowiec
(Łódź)
8
1~13
GŁOS
godz. 14, 16, 18, 20 - film dozwo· ko~p:miament. 7-upowi:i<la M. Je?.~"-. I
i zakładach pracy.
14;21
Emjeden {Żychlin)
7:9
8
Jony dla młodzieży
~ 1n: 14.1'0 „~J na~r.~·r 11 h·ó!·~:'i\'.·". 11.10 '.
Organ Lćdzkl~go Komitetu l Wuje
\IV tegorocznyC'h imprezach zimo·
Związkowiec (Tomaszó·11)
8
6:10
lO:Hl
wódzklei;o IComltt'tu Polskiej Zje.
BAŁTYK (Narutowicza 20) - ,1 ży- C)10.~'1 ra<lzieck~e. H.40 „Wienie~ ie· :
wych prrnwirluje się d·,.,.ukrolnie wię
' Boruta :zg;erz)
15:23
7
4:10
dnoczonej Partii 1;obotuiue1
cie dla nauki" - godz. 13.30, 16, ZJOl : - <;Ykl Wll'~-„~y o ~JP:r,m·~c-h Al. t
4:12
11:23
LKS Włókniarz I B
8
Red ag- u!~:
•
18.30, 21 film dozwolony t.lla Tiymkrnwiczn. 1-1.5;; Audycja PCK •Ila '
KOLEGIUM REDAt;:CYJNE, •
Kolejarz (Koluszk;)
12:17
7
3:11
rnłod~ie;'.y
c~or~•ch. 15.15 „s~·n p11łku" slnl'hO· ·
Te Ie; o ny:
B ~\.JKA (l"ranciszkańska 31) -„Zwa '':~ko wg W. Katajewa. Hi.OO D·1.iC'n·;
Redaktor nac2elny
216·14
Zas:ępca ti!d. nsczelre~o
ZIS·2S
l'iowane lobisko" - godz. H, lG, n:~„ popołud~iowy. 16.~0 Mu~yka po219-0~
Seki etat z odf)l)Wied7.laloy
18, 20 - film dozwol. dla dzieci
\\«zna. 16..,o (Ł) Utwory Alfrl!·la ·
PARYŻ (obsł wł.). VI rew.1nżo
354-l;i
Dział part!•jny
• (D aszyns
· k.1Cgo 2 ) - „ p ro Grafateina
na K on k m·· · w d ecyd u.i:icym
·
" · sinemu. Na mecie sędziował Kawa?. wym meczu eliminacyjnym o mistrzo
sie Ch • ' na"'rocl7.one
'.':
•
meczu o wc.isc1e
CDY' iNl ,._
wewn. ;o
Dział kore•pcndentćw tOb'!gni.m Aktualności Kraj. i Zagran. iirski~r1 ~;sl~im,_ w W):~· :'IL Wiłko·. do lig: ;-apafoiczej Gwardia pokona- Zwyc:ęstwem 5:3 nad ŁKS Wlóknia stwo świata w piłce nożnej, rozegraniczych
1
chłopskich oraz
Nr 46" - godz. 11, 12, 13, 16, 17, ~ie tl·aJ.
Ol te_Prn.n;, 16 .•iO „Powsta- ła Z•'społ ŁKS Wl~kniarza w stosun- rzem Gwardia zape\\·niła sobie miej- nym na stadionie C-0lombes w Parvredfłk .o rów g~zetel< ścit..n.
18, 19, 20, 21
OO ~ cz~ w,~~ orne - pognd~nka., ku 5:3. Oto techmczne wyniki walk sce w lidze zapaśn;czej.
żu, Francja zremisowała z Jugosła-·
nych
219·4'
17
HEL (Legionów 2-4) - dla młodzie
Dział mutacji
wią 1 :1 (1 :1).
223-29
· J onmsz„o: „Fragmenty z kan- I według kolci·ności wag na pierw·
· ' .
.
.
*
•
*
1 1~1!1." • 18•OO ,.Trzy inostry-'
Dział miejski I sportowy
254·21
ży - „Uczennica I-A" - godzina taty
Pierwsze
· " W'd
spotkanie
obu
reprczenf szym miejscu
um:eszczeni są zawodwewn. 8 I 11
14.30, 16.30, 18.30, 20.30
•
h s'.uchowisko wg dramatu A. Cze· nicy Gwardi'.. Bednarek u7.yskał
W c!ągu soboty : niedzieli odby- tecji, rozegrane w Belgradzie, zakoń
Dział ekonomiczny
218-ll
11.iUZA (Pabianicka 173) - „Kwiat c 0
l~.o.o Mnzykn. _l~.30 Audycja 1 zwycię:;two walkowerem wobec bra- wały się spotkania o puchar Pol- czyło się również wynikiem nieroz·
Dział tabryczny
-218·1.'
1
0
Dział
rolny
2;;4.3;
miło~ci" - godz. 14, 16, 18, 20 z o o';Z.1l ~wię~a R~pubhk1 Albańskiej. ku przeciwnika, w koguciej Gwar- skiego Związku Koszykówki, Siat- strzygniętym 1: I. Trzecie decydują
wewn. e
2 ·. Dd z.ienn_ik '~erzorny. 20.30 Re· dia nic p0siadała zawodnika a punk- kówk: i Szczypiorniaka w siatków- ce> spotkanie ,rozegrane zostanie na
film dozwolony dla młodzieży
nedakcjr
nocn:i
172·31
POLONIA (Piotrko\vska 67) - „ży. zcr,vP„ zienn 1ka .. ""'0.40 Rezct'\\'44. ~l.00 1 ty zdobył Balw:cki. Ignaszev.1 sk:. u- ce.
neutralnym terenie.
Kolportat.
Lćdź, Piotrkowska 70,
tel. 222-2:
cie dla nauki" - godz. 13, 15.30, ~oi:icer: .sym_fomczny "! wy.k. Wiei- legł na punkty Klembergowi. Sw:eDo pół!:nalowych zawodów mięAdministracja
260·łZ
18, 20.30 - film dozwol. dla młodz. k.eJ Oi.kiestly Symfomcz~e.1 PR. W tosła"\Vski pokonał w 5 min. 45 sek. dzyokręgowych zakwalifikowały s:ę Marcinkowski zav.1jeuony
I: ział ogłoszeń; Łódt, P1otrkow.
PRZEDWIOśNIE - „Dni i noce" prz.~rwie 21.40 (Ł)_ P.r<>l~d1a Fr. Lisz- Jaszczaka przez złamanie mostu. drużyny: Chemii, Spójni i ŁKS Wl'.1ska is, tel. 111-so I 11ł-7ó
Znany pięściarz łódzki Józef Margodz. 14, 16, 18, 20 - film dozwo· ta. ~1.~8 {Ł) Omow1eme progr; Io';:. Kromerowi niesłusznie przyznano kniarza w konkurencji kobiecej oraz
Wydawca itSW· „Prasa"
Adr. Red.: t.ćdz, Plo.rkowska 86.
lony dla dzieci
n~ Jutio. 22.00 D. c. koncertu symfo- wygraną na punkty z Kubatem Ja- zespoły Spójn: i Chem:i w konkuren cinkowski (ŁKS) został przez swój
Jll· cle piętro.
ROBOTNIK (Kilińskiego 178)
macierzysty
klub
zawieszony
na
je·
n!czn~go 22.~0. Muzyka. 23.00 Ostat- nem.
Matusiak uzyskał zwycię- cji męskiej. W ciągu dwudniowego
Druk, Zakł. Grat. RSW „Prpaw
„Wilcze doly'' _ godz. 13, 15.30, me wiadomosc1. 23.10 Program na ju stwo walkowerem wobec braku prze turnieju udział brało 11 :i:espołów den rok za nadużywanie 'alkoholu.
Łódź, ul. żwirki 17", teL 261H2.
18. 20.30 _ film dozwol. dla mlodz. tro. 2 ~·15 .";'\~uz,Yka baletowa na prze c:wnika. Lenart w 50 sek. wygrał z mąsk:ch oraz 8 zespołów kobiecych. f,KS Włókniarz wystąpił do ·władz
ROMA (Rzgowska 84) _ „Zaka 7 ,rne strzen~. :w1ekow '. 24.00 Zakończenie Rasałą Stefanem przerzutem przez Zainte.rcsowanie
zawodam:
by!.; pięściarskich o zatwierdzenie tej dy·
skwalifikacji.
pio3enki" - godz. 14, 16, 18, 20 audycJJ 1 Hymn.
b:odro. Kawał uległ na punkty Gli1'1 znaczne.
D-05290
film dozwolony dla młodzieży
Aleksy chodził nerwowo, włosy jego zlepiły się, twarz krav,r~cie, czarny od sło1ica, ockrał suchą twarz i g.Jłą
REKORD (Rzgowska 2) - .,Wśród W. A 7a1ew
ludzi" - dla młodzieży godz. 14; , _ _ _ _ _...;;..;.;;.
błyszczała od potu. Znów zbliżył się do jeziorka. Grubski
czaszkę .
,.Dni zdrady"- - godz. 16, 18, 20;
zrzucił marynarkę, krawat i w pasia:>tej odpiętej koszuli
- Można ju:~ przystąpić do próby. iVydajde ro~!,c.z,
film dozwolony dla młodzieży
wyglądał po domowemu. Tłum skupiał się obok aparatu
Aleksy Mikołajewiczu!
STYLOWY {Kilińskiego 123) „Pięt
- Zatrzymaj się na chwilę, Aleksy Mikołajewiczu! n3stolctni J.:apitan" - dla młodz.
- Nie, kommdę poda Ecridze. Z.3.raz tu przybędzie!
zawołał Ziatkow. Stary kopar.z stał na wzniesieniu, opiegJaz. 14.; „Muzyka i miłość" ~rodz. 16, 18, 20 - film dozwolony Jeśli spojo~ złącza wytrzymają cismcnie - będzie bar- Naczelny inżynier nic m:.dchodził jednak. Karpow
rając się rękoma o zakrzywioną łopatę. Prz0pocona kodla dzieci
dzo dobrze. Ludzie nabiorą pewnoś:::i siebie, wiary w poszula oblepiła pochyłe ramiona oraz szerokie wypukłe zazwyczaj bardz::i spokojny, zpojrzał na Kowszowa i zroś\YIT (Bałucki Rynek 2) „świat wodzenie. A jeśli złącza nie wytrzymają? \Vtedy będzie
zumiał go bez słów.
plecy.
si~ śmieje" - godz. 14, 16, 18, 20 źle. Całkiem źle! ...
- Czy prędko zaczynacie?
- Zadzwonić do niego? Zawiadomić, ~e wszyztko już
- film dozwolony dla dzieci
TF.)CZA (Piotrkowska 108 ) _ „Spot
Aleksy pojechał z powrotem wzdłuż przekopu. Często
g?tow~? Już biegnę. Aieksy, nic chcąc eię dręczyć ocze- Prędko!. A co, nie pracuje s~ę? ·
kanie nad Łaba'' _
godz. 14.30, wysiadał z auta i szedł pieszo z założonymi rękami. Idą- Jakoś matkotno na duszy. ·sam 'chyba to czujesz. lmvamem, podszedł do, spawaczy. · Zatrzymał się obok
16.30, 18.30, 20.~o - film dozwo- cy za nim dziesiętnicy liniowi słuchali jego uwag i naPewnego razu, gdy pracowałem przy budowie dużego brygad~ Umary. Aparat do spawania stał na ciężarówce,
lony dln młodzieży
tychmiast rzucali się do usunięcia wszelkich nieporządmo~tu zanim przeszedł po nim pienvszy poci 'lg dosyć nadwozie nakryte było czerwienią z napisem: „NajlepTATRY (Sienkiewicza 40) - „Nikti,ków i braków. Inżynier stale powtarzał:
się nadenerwowałem!
I wszędzie tak było, przy każdej szym spawaczom budowy'. Nad kabiną na wysokim
nic J?ie wie" - godz. 14, 16, .1~, 20 il Wszyscy po sygnale muszą odejść oo rurociągu. Gdybudowie.
Rurociąg
nasz
jest stalowy, mocny, a jednak na drQżlm powiewał proporzec. Od chwili, gdy Batmanow
- film dozwo~on:f dla młodz1ez~: 1; by nastąpiło przerwanie złączy, woda udc1·zy z tak szawręczył go wiosną Umr.rzc, towarzyszył 111·1 stale i zdą
duszy
nie
jest
spokojnie.
WI~ŁA (Daszynsk1ego 1) h.mo I Jona siłą że może spowodować wypadek.
żył już wypłov.'ieć od nielito3:::i'.vych promieni słonecznych.
meczynne z powodu remontu.
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·
'
·
_.
·
·
·
· ł
Stary znów ukrył się w przekopie, Aleksy zaś ruszył
WŁÓKNIARZ (Próchnika l rl) _
W n;ęczącyc_h godzmach_ oczel.iwai~1a mld me .mog zaUmara leżał na ziemi i spawał sposobem „sufitowym"
dalej.
„Spotkanie nad Łabą." ....., godzina 1cho_wac spo~o~u. ~lcksy me odrywaJąc spoJ~ze;iia. _od ri;:
szeregi
rur, które zrastały się niemal w oczach. Po skoń
Oględziny
trwały
całe
trzy
godzirty.
Gdy
Aleksy
po14.30, 16.30, 18.30, 20.30 film 1rociągu widział 1 wyczuwał zdenerwowanie i mepokoJ
czeniu spa.wania złączy, Umara wstał, wyłączył aparat
wrócił na miejsce, gdzie stał aparat do badania ciśnień,
dozwolony dla mlodzieiy
brygady. Nie umieli ukryć wzruszenia, obserwując w naze zdumieniem spostrzegł, że słól1ce stoi już wysoko, a . i trzymając w ręce ochronną tarczę z grubego żel:?.za
WOLNOść (Napiórkowskiego 1_6) pięciu o<>foń, ani spawacze, ani umorusani bitum.pm ropO\vietrze rozgrzało się. Z porannej mgły i chłodu nic zbliżył się do inżyniera. Pomocnicy jego - p ...·,vażny fie:
„Potępi~ńcy" - godz. 14, 1.6'. H, botnicy kopacze.
.
trow z ochronnymi okularami na czole i usmiechający
pozostał nawet śl ad. Lśniło błękitne niebo. Małe jezioro,
20 - film ,clo~wol. dla młodziezy
Wszyscy, nie zdając sobie sprawy, pracowali dziś w
si.ę \Viaikin w b!!)kitnei koszulce. s~li Z}l nim, Jak dwa ciedo
którego
zbliżył
~ię
inżynier,
ą~eby
zwilżyć
rozgorącż
ZAbCHĘTA (~g1erskad26)l4-30„Pla6n~10a pri.zyśpiesz.onym tempie, zapominając nawet o wypaleniu
go z.rlozwnlnnv
.. ,
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kowaną
twarz
i
gardło,
lekko
parowało.
me.
18ez30posagn
20 30 _- ;i1rn
dla papierosa: ich a. a wcze spoJrzema s e z1 y nacze m a
Grubski w wvimiecionvm ubraniu. w orzekrzvwionym
ID . .:. n.) ,
mlod~iei~
punktu ia1Jacego lub idącego wzdłuż przekopu.
Codziennie o godz. 17 min. 15 \1\-.dowisko masek i lalek p. t. „WESOŁA MASKARADA". W niedziel•~ i
święta dwa widowiska: godz. 15 min:
15 : 17 min. 15. W poniedziałki teatr nieczynny.
ŁóDZKI TEATR iYDOWSKI
ul. Jaracza 2
1 listoi:>ada o godz. lD.30 „Bez winy win!!1'· A. -:-..r. Ostrowskiego.
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Daleko od Moskwy
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