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Naród radziecki nie ustanie ·

w ·walce o pokój
Masowe wiece na
MOSKWA (PAP). -
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1owy Kongres Obwńców Pokoju
J)OWZięte

na nim historycz·
znajduj" się nadal w
centrum uwa.gf 1>rasY radzieckiej.
oraz

ne

uchwały

Koneresu w ZSRR

„Ludzie radzieccy, swoją bOba
terskl\ walką o zbudowanie komunizmu, dowiedli na.rodom • łeco świata, ie dążą do postępu
i pokoju. Naród radzi.ecld nadal
prowadzić będzie nieustanną

ORGAN WK i ŁK POLSK·IE1 ZJEDNOCZONEiJ PARTII ROBOTNICZEJ

wal

W depeszach z całego świata, z
kę o pokó.f pod przewodem Wlel
państw demokracji ludowej, z kraWodza postępowej ludzkoł
kiego
jów niewyzwolonych jeszcze spod
·ci Józefa Stalina".
jarzma kapitalizmu, z krajów zależ
nych i kolonialnych dzienniki ra327 dzieckie donoszą o szerokim oddźwię W całym Zagłębiu Donieckim od
MDi, PONIEDZIALEK, 27 LISroPA»A 1950 ROKU
Bok m 1vn
ku, jaki znalazły wśród najszer- bywają się wiece, na lttórych oma-szych mas ludowych całej pOStępo wiane są uchwały Kongresu i ich
weJ ludzkości uchwały Kongresu.
znaczenie dla dalszego rozwoju ru
Na szpaltach dziemlików radziec chu bojowników o pokój.
kich szeroko publikowane są rówGórnicy kopalni im. Rumiancewa
nież wiadomości ze wszystkich zamieście Stalino. którzy wykonali
w
kątków Związku Radzieckiego, a w
pierwszym rzędzie z ośrodków prze już przedterminowo roczny plan wy
mysłowych, świadczące o jednomylil dobycia, zobowiązali się do
końca
nej aprobacie społeczeństwa. radziec roku wydobyć ponad plan 100 tysłę
kiego dla uchwał II Swiatowego
cy ton węgla. N a wiecu, na którym
Kongresu Obrońców Pokoju.
witają gorąco powracających
Mieszkańcy
Na masowych wiecach i zebra- zapadła ta uchwała, górnik Kozłow
niach, odbywających się w całym oświadczył:
koreańskiej
członków
krajur luil7lie 11'8.dziecey manifestu
„Manifest uchwalony przez Konją swoją solidarność z uchwałami
Obrońców Pokoju głosi, iż wal
gres
$wia
II
na
węgierska
·delegacja
sztu
PowiserdeCZDie
Pokoju,
Obrońców
Momieszkańcy
wieczorem
MOSKWA (PAP). - 25 llsłllP&da
Kongresu, stwierdzając, że wyraża
to obowiązek narodów.
skwy witali powracających z Warszawy ezlonków delegacji ra-. tał przybyłych do Moskwy członków towy Kongres Obrońców Pokoju.
ją one uczucia i dążenia całego na ka o pokój
dzieckiej, uczestuików Il Swłałowego Kongresu Obrońc6w Pokoju. delegaeji koreańskiej i mongolskiej.
lotnisku rodu radzieckiego. Ludzie radzieccy Tylko nieugięta wola milionów luDelegację powitali na
Członkini delegacji radzieckiej na etzłonkowie Biura Politycznego Wę stwierdzają jednocześnie, że poprą dzi gotowych do obrony pokoju, zdo
Przed przybyciem pociągu na pe- kim budzą hłstorycme uchwały Kon
ronie Dworca Białoruskiego rzebrali gresu, znalazło swój wyraz w nie- Kongres, przewodnicząca Antyfaszy- gierskiej Partii Pracujących i rządu, swe słowa ezynem, podejmując zo- la poskromić podżegaczy wojennyelb
stowskiego Komitetu Kobiet Radziec pmedstawiciele Węgierskiego Komi- bowiązania produkcyjne w celu dal
aię liClllli przedstawiciele stołecznych zwykle serdecznym przebiegu wiecu,
kich-NINA POPOWA -opowiedzia tetu Obrony Pokoju oraz liczne de- szego wzmożenia potęgi ojczyzny i udaremnić zbrodnicze plany łmpe
organizacji ewiązkowYch, kultural- zorganizowanym na dworcu.
Gdziekolwiek znajduje
socjalistycznej, będącej ostoją poko rialistów.
W imieniu pracujących Moskwy ła o pracy II $wiatowego Kongresu legacje robotnicze.
nych, młodzieżowych, delegacje zaObrońców Pokoju, stwierdzając, że
w kopalni,
się człowiek radziecki Delegacja węgierska wystosowała ju na całym świecie.
łóg robotniczych, licznych riakładów przemówił na wiecu przewodniczący
W stolicy Azerbejdżanu - Baku w fabryce czy na polach kołcho
Fabryki Budowy historyczne uchwały Kongresu sfor- do Polskiego Komitetu Obrońców
przemysłowych, członkowie radziec- rady rzakładowej
kiego Komitetu Obrony Pokoju oraz 1Ma52yn - Moisiejew, który oświad mułowały program, który zapewni Pokoju depeszę, w której prrz;esłała - na wiecu naftowców, poświęco zowych - wszędzie walczy i nadal
TRWAŁY POKOJ.
podziękowania za serde~ną gościn nym $wiat.owemu Kongresowi Oczył:
uczeni, pisarze i artyści.
stachano- waltzyć będzie swoją twórczą praNastępnie rzabrała głos przedstawi- ność, jakiej doznała w czasie swego brońców Pokoju, znany
że Kongres
„Jesteśmy dumni,
Na dworcu obecni byli również:
cąi o POKOJ".
oświadczył:
Maggeramow
wiec
Jednomyślnie cielka. bohaterskiego narodu koreań pobytu w Polsce.
Obrońców Pokoju
ambasador Koreańskiej Republiki
proste, zrozumiałe dla skiego PAK DEN AI, która oświad
powziął
Ludowo - Demokratycznej w ZSRR
wszystkich uchwały. W uchwa- czyła:
- Dju Jen Ha, radca ambasady RP
łach tych znalazły dobitny wyraz
„Drodzy przyjaciele i towarzyw Moskwie Janusz Zambrowicz i
ludzi dobrej
myśli l pragnienia
sze! Przybyliśmy na Kongres do
ambasador Mongolskiej Republiki
woli, zjednoczonych w wielkim
Warszawy z kraju, w którym toLudowej w ZSRR - Idamżaó.
ruchu obroń(!ÓW pokoju. Jesteś
czy się krwawa wojna. rozpc:tana
Opuszcza,lących wagony delegatów
my przekonani, że zwycięży obóz
ameryltań
przez interwentów
przybyłych z WarszaWY publiczność
pokoju, socjalizmu i demokracji,
skich. Miasta i wsie naszego kraotoczyła zwartym tłumem, wręcza
ponieważ na czele tego obozu stoi
ju bombardowane są przez samojąc im wśród entu.rJastycznych okrzy
Związek Radziecki, któremu prze
loty amerykańskie. Jesteśmy jed·
ków wielkie bukiety kwia.tów. Niewodzi wielki Wódz i Nauczyciel
nak przekonani, że pokój zwycię
zwykle serdeczne powita.nie zgotoNOWY JORK (PAP). - Stały de-, liczyły z t:\ bezprawn:\ i adesprawie-1 Cciłonkowie amerykańskich 'zwfąiz
Józef STALIN".
ży wojnę. Jesteśmy pewni zwy- legat Związku Radzieckiego w ONZ dliwą rezolucją.
ków zawodOWYCh oświadczyli, że pra
wano również członkom koreańskiej
Z kolei przedstawiciel Związku Pi
cięstwa słusznej sprawy. Cały mi Malik przyjął delegację Komitetu O
ł mongolskiej delegaeji na Kongres
ukrywa celowo
Odpowiadając na pytania delega- sa burżuazyjna
łujący wolność świat jest po na- brońców Pokoju amerykańskich po- tów, dotycrzące pokojowego uregulo- przed narodem amerykańskim praw
w warszawie, którzy tym samym sarzy Rad'Zieckich, znany poeta
delegatom
szej stronie, Na Kongresie dele- stępo\Vych związków zawodowych i wania sprawy Niemiec, Malik stwler dę o polityce rad~eckiej i pokojopociągiem przybyli do Moskwy, w Twardowski, gratulując
gaci 80 krajów jednomyślnie wy- udzielil odpowiedzi na pytania dele dził, że Zwiąrz;ek Radziecki domaga wych propozycjach ZSRR w Organidrodze do swych krajów, Ogromne rad!Zieckim pomyślnego zakończenia
Kongresu
stępowali przeciwko zaborcom a- gatów, dotyczące możliwości uregulo się wprowadzenia w życie postano- zacji Narodów Zjednoczonych oraz
uznanie. jakie w narodzie radzfec- obrad II $wiatowego
merykanskim i żądali położenia wania zagadnienia koreańskiego, po wień porozumienia poczdamskiego, podkreślili, że robotnicy amerykań
kresu wojny w Korei".
kojowego uregulowania. sprawy Nie-' które pNewidują utworzenie jednoli scy uważają, iż ich głównym zadaPod naciskiem bloku imperialistycznego
W dalszym ciągu wiecu prrzemówil miec, problemu rozbrojenia oraz han tych, miłujących pokój l demokraty- niem jest obecnie stanowcrLa i wycznych Niemiec oraz zaznacrzył, że w trwała walka o pokój.
SZI- dJu miedzynarodowego.
członek delegacji mongolskiej
•
dniu 3 listopada mąd radziecki wyRENDYB, który wyraził pewność, że
Malik podkreślił, że stanowisko stosował do mądów Stanów ZjednoSpotkame
postępowa ludzkość udaremni plany
rządu radzieckiego w sprawie korepodżegacey wojennych i że pokój zaBrytanii i Francji
Wielkiejdemllltaryzaejl
ańskiej zostało jasno sprecyzowane czonych,
,
Nienoty w sprawie
Abisynię
aneksję
triumfuje na całym świecie.
radziecką na V sesji
delc~a<;ję
przez
1· -• I
....
•
mler.
Wiec zakoilczył si ~ 'l)!,1Wm · ·leOdpowiadając ~na pytania w spra- Z' u30CZJ'Cle StWem ~to 1cy
NOWY JORK (PAP). - W Specjał J tach wstrzymujących s.;ę od glósu niem członka radzieckiej delegacji Zgromadzenia Cgółnego. "Bfok amepowiedzinł wie ograniczenia ~brojeń, il\/Ialik rz.aaej Komisji Politycznej Zgromadze- Komisja uchwaliła projekt rezolucji poety SURKOWA, który wzniósł o- rykańsko - bryt y jski Nauczy(PAP).
WARSZAWA
riia Ogólnego zakończono dyskusję bloku amerykańsko - brytyjskiego, krzyk na cześć potężnego obom Malik - odrzucił sprawiedliwe i siu znaczył, że wszelkie twierdrienia o cielstwo stolicy gościło w dniu %6
Rad'lierkie
Związku
„fepropozycje
szne
nad sprawą Erytrei i przeprowad2o przewidującej pod płaszCTLykiem
rzekomym jednostronnym charakte- bm, w gmachu Za·rządu Głównego
obrońców pokoj11, na cze8ć ostoi porezolucjami deracji" aneksję Erytrei przez Abisy koju i postępn - Związku Radziec- go i narzucił Zgromadzeniu rezolu- rze propozycji radzieckich, domaga- Związku Nauczycielstwa Polskiego,
nad
no głosowanie
cj ę, zmiemaj ąca do zamaskowania jących się redukcji zbrojeń o jedną delegatkę Związku Radzieckiego na
nię.
przedstawionymi Komisji.
kiego i na cześć Wodza. mas pracują
Prze~wko te.1 rezolucji glos?.wały cych całego świata .Tózefa STALINA. okupacji Korei prrzez amerykańskie trzecią, jak również o rrzekomej nie- U Swiatowy Kongres Obrońców PoPod naciskiem bloku amerykańsiły zbrojne oraz do praywrócenia możności przeprowadzenia w prak- koju, wiceministra Oświaty RosyJsko _ brytyjskiego Komisja odrzu- de!egacJe ZSRR•• Czech~słowacJ1, Pol
władzy reakcyjnego reżimu Li Syn tyce tych propozycji, mają jedynie skiej
POWROT DELEGACil
Socjalistycznej Federacyjnej
ciła projekt rezolucji radzieckiej, do ski, .Ukrainy, Bi.ałorusi, Kuby, Ret.udmUę
magającej się natychmiastowego o- pubbki ~an Dommgo, .Guatemali, ~r~ WĘGIERSKIEJ DO BUDAPESZTU IMana. Rzecz oczywista, że ani naród na celu zamaskowanie dążenia kół Republiki Radzieckiej BUDAPESZT (PAP). - 25 listopa koreański, ani narody innych miłu rządzących USA do dalszego zwlęk· Dul)rowJnę.
ku, _Pakistanu, Arabii Saudyjsk1eJ,
głoszenia niepodległości Erytrei.
da wieczorem powróciła do Budape- jących wolność krajów nie będą się szania zbrojeń.
Syrii i Umgwaju.
Również więk:srrością głosów blodelegacji amerykań
Członkowie
ku amerykańsko - brytyjskiego odski ch związków zawodowych podkre
rrrucony został projekt rezoluoji polślili, że robotnicy amerykańscy są
skiej, domagającej się ogłoszenia nie
rzaniepokojeni stałym spadkiem eksupływie
Erytrei po
podległości
portu towarów amerykańskich. Ten
trzech lat.
spadek eksportu jest wynikiem dyskryminacyjnej polityki Stanów Zje
Mechaniczną większością 38 gło
dzień
dnoczonyeh w stosunkach handlosów przy 14 przeciwnych i 8 delegaz Korei donoPEKIN (PAP). Wypowiedzi młodych przodowni· ztale podnosi swe kwalifikacje i przo wych ze Związkiem Radzieckim, Chi
drugim dniu Narady Aktywu
szą, że w ogłoszonym w dniu 28 liludowej.
demokracji
krajami
i
nami
Robotniczego ZMP zabrał głos ków pracy, działaczy ZMP·<>w~kiC'h, duje w produkcji.
Członkowie delegacji zapytali, cey stopada komunikacie, dowódrztwo na
sekretarz Za.rządu Głównego Związ· któ1·zy wzięli udział w dyskusji, hy·
W POSZUKIWANIU NOWYCH
Armil Ludowej
rząd radziecki wypowiada się za czelne koreańskiej
tow. ły żywe i ilust}.'()wały, jak w uoku Zawodowego Włókniarzy,
FORM PRACY
wznowieniem na szersrz:ą skalę han- podaje, iż wojska ludowe prowadzą
Aniołkiewicz. Przedstawił on :mło· szczególnych zakładach pracy przeMłodzi nie lubią PTacować wedh1g dlu międ2y ZSRR a Stanami Zjed- w dalszym ciągu na tych samych po
dzieży wielkie i od~owiedzialne zada- biega wallca o realizację planów prze
szablonów, Młodzi noczonymi.
rzycjach walki prrzeciwko wojskom
nia, jakie nakłada na młodych robot' dukcyjnych i jaki w tym jest udział staTych, utartych
szukają stale nowych dróg, kombinuNOWY JORK (PAP). - Na porząd ników Plan 6-letni, Mówca zobrazo· młodzieży ZMP-owskiej.
Malik oświadczył, Iż wiadomo po- amerykańskim i południowo - koreku obrad Komisji Ogólnej Zgroma- wał ogromny wzrost przemysłu 1v~ó· NAD MŁODZIEŻĄ TRZEBA CZU- ją, co i jak ulepszyć, usprawnić. W wszechnie, że Związek Radziecki w ańskim. W rejonie na północ od An·
ten sposób właśnie w ZPB hn. Ku· swej polityce zagranicznej dąży do dżu i Tokusen wojska ludowe odple·
dzenia ONZ znalazł się wniosek Sal- kienniczeg-0 i odzieżowego,
przewi·
WAć I MOBILIZOWAć JĄ DO
nickiego pov.75tały brygady młodych utrwalenia pokoju l rozszerzenia sto rają z powodzeniem ataki niepr.zyja.
vadoru, domagający się rozpat.r:ze- dziany w okresie najbliższych 6 lat.
WALKI
sznurkarzy, które przystąpiwszy oo- sunków handlowych ze wszystkimi ciela. Na wybrzeżu wschodnim wojnia „sprawy Tybetu".
Walka o obniżkę ko.c;ztów wła
rW trakcie wczo1·ajszej dyskusji
jowo do pracy, zlikwidowały całk<>wi
ska ludowe toczą walki obronne.
Delegat ZSRR podkreślił, że Tybet
snych, o pełne wykorzystanie par mówiono wiele nowych, ciekawych cie postoje wrzecion, spowodowime krajami.
•tanowi nieodłączną część Chin i wy
ku maszynowego, rozwój wielo- zagadnień.
·ze·
r
Jarecki,
Kol.
brakiem sznm·ka.
układy
międzynarodowe
mienił
oszczędność su·
warsztatowości,
- Organizacja ZMP·owska powin- wodniczący
fabrycznego Coraz trudniej o mięso armatnie!
za1·ządu
Wielka
stwierdizające, że zarówno
rowca i artykułów pomocniczych, na stale czuwać nad wszystkimi tych zakładów, mówił o wniosku wy
Brytania, jak i Związek Radziecki
podnoszenie kwalifikacji zawodo- swoimi członkami - mówił ob. Euge- suniętym przez ZMP-owc&w, zmie·
uznają, iż Tybet stano'l.vi część Chin.
wych, wzmożenie .;;iocja listycznej niusz Adamiak z ZPW im. Wiosny rzającym do zabezpieczenia to>Val'U
Delegacja radziecka uważa - podyscypliny pracy - - &tli podsta· Ludów. - W zakładach naszyth je- przed oliwą, kapiącą z sufitu, wniowiedział Malik - że omawianie spra
wowe zadania stojącf' przed -:atą dna z przodownic pracy na skutek sku, którego do tej pory dyrekcja
partyzantów koreai't
LONDYN (PAP). - Dzienniki do- atakowania
wy Tybetu pNe2 ONZ byłoby bezi braku opieki ze strony zarządu fa- nic wpl'Owa<lziła w życie.
młodzieżą robotniczą. 11 więc
noszą, że oddziały . filipińskie, które skich w rejonie miasta Sindżu, któ
wewnew
się
prawnYm wtrącaniem
przed młoil7ie'l.owym ·11."r"wem ro brycznego ods'Unęła się ostatnio vd
wyzwolone
W ZPDz. im. Ofiar 10 Wrzzśnia zostały wysłane do Korei, by uczest re eostało niedawno
trzne spraWY Chin.
botniczym.
organizacji, stając ~ię nawet pod1t- powstały grupy agitatorów nłodzie niczyć w rozpętanej przez Ameryka przez oddziały part~anckie. Miej·
nym gruntem dla wrogiej propagan- żowych. Dzięki nim wzrosła znacznie nów wojnie agresywnej prrz:eciwko
scowość ta enajduje się w odległo
dy. Fa1.-t ten wynika między inny- organizacja młodzieżowa, zorganizo narodowi koreańskiemu - zbunto·
sł
mi i z tego, że młodzież nie ma w wano 30 bryg·ad produkcyjnych, a w wały się, Wojska te odmówily posłu ści 10 km. na południowy wschód
ZPW im. Wiosny Ludów swej biblio·
szeństwa, gdy otrzymały rozkaz za- od Phenjanu.
(Dalszy ciąg na str. 2-ej)
i~k~~ żi~:J~J:. świe~ncowe pruwie
6-lełnim
Ob. Adamiak zwrócił również uwa·
u
gę na konieczność umiejętnego dobo
-.rajowa narada aktl wu Służby Zdrowia
WARSZAWA (PAP). W dru- mówieniu przedstawiła zebranym sy- ru młodzieży, uczestniczącej w ekigim dniu obrad krajowej narady tuację w dz.iedzinie ochrony zdrowia pach łączności miasta w wsi~. - Poaktywu Służby Zdrowia trwała ludności w Chińskiej Repl.lblice Lu- winniśmy kierować na wieś naszy-::h
- głównym warunkiem poprawy bytu ludności miasta
ożywiona dyskusja nad refera- dowej. „l\Iy, chińsey pracownicy Służ najlepszy('h ludzi. Od ich pracy ;10tem wiceministra Zdrowia dr. J. by Zdrowia, jak i wy w Polsce Ludo- wiem w poważnej mierze zalzży
Sztachelskiego pt. „PLAN 6-LET wej, tworzymy w na·:;zy:n !..raju no· tempo przeobrażenia wsi polskiej wą, socjalistyczną Służbę Zdrowia, stwierdził mówca.
NI St.UżBY ZDROWIA".
dla zabezpieczenia rzeczywi~
BERLIN (PAP) . ..: W dniu 25 listo I Celem normalizacji stosunków w
Janina Głowacka z Mazowieckich
jak najszerzej korzystając przy tym
W toku dyskusji dok<>nan-0 krvtycz z doświadczeń Zwiazku Radzieekiego'' Zakładów Przemysłu Wełnianego w pada prezydium Berlińskiego Komi-i Berlinie i poprawy położenia matecie wolnych i demoltratyt."t
11ej i samokrytycznej oceny ';,tych· - powiedziała n.a "zakończenie wśród Tomaszowie z prawdziwą dumą oznaj tetu Frontu Narodowego wystosowa rialnego mieszkańców, Komitet Ber- nych WYborów - wycofanie wszyst·
czasowej pracy Służby Zdrowia we burzliwych oklasków pani Li Teh· miła zebranym, że zakłady jej zdoby ło jednobrzmiące pismo do trzech ko liński Frontu Narodowego proponu- kich oddziałów okupacyjnych i znie·
,„-szystkich dziedzinach oraz uwypu· chµan. Sch~ącej z trybuny, uczes- ły sztandar przechodni we współza mendantów zachodnio - berlińskich je:
sienie podziału miasta na sektory k1ono olbrzymie osiu-rtięcia Polslld tnicy naiady zgotowali dlugotrwałą. wodnictwie międzyzakładowym. Du- i przewodniczącego Radzieckiej Koco odpowiada woli większości mie·
przeprowad'lenie wolnych, de· szkańców Berlina.
Ludowej w zakresie podnoszenia zdro serdeezną owację.
'i. .y udział w tym sukcesie miała mło misji Kontroli w Berlinie oraz do
mokratycznych WYborów w ca
wotności mas pracujących.
Po pl"Zeprowadzeniu wyborów naNa zakończenie obrad odbyła się dzież. Wszyscy młodzi l'obotnicy ::;or demokratycznego magistratu berliń łym Berlinie w marcu 1951 roku;
stąpi utworzenie jednolitego zarzą ·
W czasie obrad przybyła witana L"roczyst.ość wręczenia po raz pie1·w- ganizowani i niezorganizowani biorą
utworzenie wspólnego komite- du, który zajmie się likwidacją bezserdecznie przez zebranych minister szy ustanowionej przez Pi:ezydium udział we współzawodnictwie. Jest to skiego i clo władz miejskich w Berlitu, złożonego z przedstawicie- robocia, urucho·m ieniem pmemysłu
Zdrowia Chińskiej Republiki Ludo- Rady :\linistrów odznaki - „Za wzo· zasługą referenta współzawodnictwa nie Zachodnim.
""ej, pani Li Teh-chuan, bawiąca w rową pracę w Służbie Zdrowia''.
- ZMP-owca, któ1•y organizuje ~zęPismo wskazuje ~ katastrofalne li magistratu Wschodniego i Zacho· dla celów pokojowych oraz stabiliza
Polsce jako członek delegacji chiń
Między innymi odznaczona rzostała ste odprawy i sam docier::. do l>ażde skutki, jakie dla mieszkańców Zacho dniego Berlina, który to komitet po- I cją cen. Zanząd ten ewalczając resl!iej na II światowy Kongres Obroń· dr. Anna !largi>lisowa z Łodzi - dyr. go młodego robotnika. Przy wydatdejmie czynności związane z przygo Jmilitaryzację :popierać będzie rozców Pokoju.
ąanatorium przeciwnuźliczeflo w Ltl.· nej pomocy ze strony rady zakłado· dniego Berlina powoduje obecny roz towanlem I przeprowadzeniem wy· wój ruchu pokojoweii:o w Zachodnim
Berlinie,
borów w całym Berlinie&
c wej i ori,'anizacji J>a1·tvh1ei młodzież da:iał miasta.
Min. Li Teh-chuan w k:óthim -prze· iriewnikach.
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knński uqiłuje użyć dla zbrodniczych
IUa. Je•o jasny .Program walki po- zadań walki o pokój, Kongres opra- sywne.f. proporcjonalnej i jellnoczes łę ofensywna w dz;ele obrony poko0
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i
ł ·
ś · d
o g
n res o w1a czy . ze św atowy
ludzi znalazły dobitny wyru zarówongrcs w Warszawie pokazał munu I Bułgarii. Ponadto !podziewa znakiem tego Kongresu toezrć Bit
ruch obrońców pokoju powinien trzeciej do połowy. Propozycje te
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n Swiatowy Ko~ea Obrońców Po· oddolni~. wśr6d mas, jak i w sto- pierwszym etapem na drodze do siłami dysp0nuje !lwiatowy ruch okoju nie zawiódł nadziel miłujących sunku do organów ustawodawczych, powszechnego i całkowitego rozbro brońców pokoju. Spok(1j i pewność
pokój narodów. godnie spełnił swe rządów i ONZ. Swiatowy ruch jenla, co stanowi ostateczny cel o- obrońców pokoju wywołują w oboz1'e 1"mpa.rfalisto"1n nowy atak ws·cfa.
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" ko.iu powołał do :i:ycia składają
on praw ziwym wyrazi•
ao program walki o pokój, znaleitlono nowe formy i metody obrony PO• ciełem pokojowej woli całej postę- Ctl ~ię z przedstawicieli wszv~tkich Ją się represje policyjne przeciwko
NOWY JORK (PAP). - Z Mon!e-! Ie, zorganizowano prowokacje prze·
powej ludzkości i ma prawo obwie- reprezentowanvch na Konin·esie na obrońcom polcoju, z lamów sp~kojo.
ll Swiatowy Kongre! Obrońców szczać tę wolę wszystkim instan· rodów ŚWIATOWĄ RADĘ POKO- dajn:vch eazet sypie sle na nich grad \'ideo donoszą, że w niedzielę 26 li- ciwko uczestnikom wieców, urządio
Pokoju umanifestował niebywałą cjom palistwow.vm i międzynarodo- JU. która będzie ki€rować walka oszczerstw i kłamstw . .Jeden jest cel stopada odbyły się w Urugwaju wy nych przez postępowe organizacje.
ID&Sowość ruchu walki 0 pokój. wym, które pozostają, w jaklmkol· w obronie pokoiu. Rada podjęła sie tego wszystkiego - ukryć przed sze bory prezydenta Republiki, wicepre Dliennlkl „La l\larcha" l „Justłcla"
w Warszawie zgromadziło się z rórlł wiek stosunku do zagadnień pokoju szczytnego zadania zapewnienia rokimi masami ludowyn1ł uchwały
I tysiące delegatów z przeszło 80 I wojny. Takie jasne stanowisko trwałego i ugruntowanego pokoju, Kongresu, wprowadir.ić w błąd mi- izydenta, 30 senatorów i 99 członków wląi11, te prowokacje 11 pudróżą, am·
basadora amerykańskiego,
llra.Jów wszystkich kontynentów ku- obrońców pokoju przyczynia się do odpowiadającego najżvwotnie.iszvm liony ludzi. Obowiąz~k partii .komu Izby Reprezentantów.
narodów. nistycznyc_b. wszystkich uczciwych
wszystkich
ft 'Ziemskiej. Konfres przekształcił zdemaskowania. podżegaczy wojen- interesom
Wyniki wyborów będą ogłoszone
Partia Komunisty~na występuje
Ilię w prawdziwie powszechny zlot nych, którZY bezczelnie odrzucają Swiatowa Rada Pokoju przyniesie demo~ratow po~ega na .tym, aby za w wyborach z następującym progra w poniedziałek lub wtorek.
•oJowników o pokój, w ,.szeroką mię POk<>Jowe propozycje I przygotowują ludzkości, jak to oświadcz:vł Kon- 1><>.znac wszystkich ludzi z uchwała
mem: walka o pokój, o wYZWolenie
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dzynarodową naradę ludów". (Jo- ludzkości. nową, krwawą katastrofc:. gres, pewnośf. że wbrew istnieją- mi Kongresu.
Walka. 0 pokoJ - .to. naJszczyt1?iej narodowe Urugwaju. o demokratyOrędzie Kongresu do Organizacji cym trudnościom, których nie wolliot - Curie).
Ruch obrońców pokoju. jak te- Narodów Zjednoczonych w sposób no pomniejszać, wypełni ona całko sze, naJwlększe zaJęci~. w ~zisiej- czną reformę rolną, o uprzcmysłowie
u- nie kraju i upaństwowienie przedszych ~arunkach. P?koJ moznajest
10 w 11posób dobitny dowio'dł Kon jasny I ścisły przedstawia program wicie swe posłannictwo.
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- w Krakowie
świata Kongres oświadczył: .. Na ju, ich aktywna i rozszenająca się
społecz- . ic. -~·ar o ow Kongres oświadczył,
rozmaitszych waN1tw
Podżegacze rządu koalicyjnego.
pokój się nie czeka. Pokój trzeba coraz bardziej walka.
nych, wyznań i kierunl(ÓW ideolo ze Jes 1 0 rganizacja Narodów Zjedno
KRAKOW <PAP). - W auli UniJak donosi prasa urugwajska. w
zdobyć! Zjednoczmy nasze wysil wojenni są słabi, mniej liczni ni:i o
Ji!l2nycb, którzy postawili sobie czonycb pragnie spełnić nadzieje, ja
ki i zażądajmy zaprzestania woj brońcy pokoju. Poko.iu pragną set· czasie kampanii przedwyborczej am wersytetu Jagiellońskiego w Krako·
za cel ocalenie ludzkości przed kie ludzkość wciąż jeszcze w niej pony, która dziś pustoszy n:orcę. ki milionów ludzi. Nit ulega wątpli basador Stanów Zjednoczonych w wie odbyło się spotkanie delegatów
groźbą nowej wojny. Na Kongre- kłada, Powinna wró<'ić na drogę, któ
a jutro grozi pożarem całemu wości, że krwawa ręka podpalaczy Montevideo - Rendale - odbył po na I.I światowy Kongres Ollrońców
sie w Warszawie podnieśli pło- ~ą. od dnia jej ~twor:r.enla wytknęły
nowej wojny zostanie powstrzyma- dróż po kraju. występując w wielu
8wiatu".
mienny cios w obronie pokoju. JeJ narody. Wyi·ażając pragnienie
miastach z pr.zemówieniami, ataku- Pokoju rz naukowcami i profesorami
Uchwały II Swiatowe~o Kongre- na.
rzucili pełne gniewu przekleń- całej miłującej pokój ludzkości, Kon
jącymi Partię Komunistyczną. w kil wyższych uczelni Krakowa. W spot(„O trwały pokój.
stwo rozpasanym łmperialistycz- gres domaga sh;. by Org-anlzacja Na- su Obrońc(>w Pokoju są potężnym
o demokrację ludową!"). ku miastach, jakie odwiedził Renda kaniu udział wzięli przedstawiciele
nym podżegaczom I organizato- rodów Zjednoczonych niezwłocznie orężem w rękach akty\11mych bojerom wojny - belgijski górnik t rozpatrzyła sprawę pokojowego ureAmeryki Łacińskiej, Austrii, Hiszpa
ksi.ądz francuski, austriacki pro- gulowania konfliktu w Korei, który
nii, Indii, Luksemburga, NorweglL
wojnową
w
się
rozszerzeniem
grozi
i
fesor prawa międzynarodowero
Republiki Demokratycz
Niemieckiej
bułgarska, komunista nę światową oraz by autorytatywna
łkaczka
ehińskl I anrielski konserwaty- komisja międzynarodowa. zbadała
oej, Pakistanu l Persji.
Korei.
w
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przywódca zbrodnie
meksykański
•ta,
Gości powitał rektor U. J. prof.
związkowy i pastor szwedzki. Nie Uwzględniając niezmiernie poważne
dr. Marchlewski. Podkreślił on poroygnująe ze IWYCh przekonań niebezpieczeństwo, które grozi spradzień
kojową pracę nauki polskiej, pol· religijnych ł poliłycznych, wszy- wie pokoju w wyniku remilitaryzaWielu jeszc::e dyskutantów prze· skich studentów i profesorów. Wska
my wszyscy szybciej i sprawniej wy
str. 1-ej)
ze
(Dokof1czenie
1cy oni podjęli zgodny wysiłek. cji Niemiec Zachodnich i Japonii
wmęlo się podczas popołudniowych
lufę karabinu od Kongres 2ażądał zawarcia traktat~ najbliższym czasie powstanie 15 no- konywali plany produkcyjne.
f aby odwrócić
Bardzo ciekawie i serdecznie prze· obrad - z łód;;kirh zakładów pracy, zał na wielowiekowe tradycje Unipokojowego ze z.iednoczon:vmi i zde- wych. Przedstawiciel tych zakładów
piersi człowiek&.
wersytetu Jagiellońskiego, stojącego
Kalisza.
II Kongres był imponującą manlfe militaryzowanymi Niemc~mi Jak I kol. Jurkowski opowiedział zebranym mawiali przodownicr pracy, dzieląc z l\Ii!!'nówka, Ży1'Qrdowa,
Żyrardowa opi- przez cały czas s~ojego istnienia na
z
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swymi
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~
s·
zapisydzień
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tablicy,
o
łtacją wielkie) siły organlzacy jnej z Japonią oraz wycofania wojsk oku
wane są wy :ki. osiągane przez bry niami i odsłaniając przed nimi „ta· sywał pracę „szkółek stachanow· straży wolności myśli. słowa i polwiatowego niebu obrońców pokoju. pacyjnyeh z obu krajów.
jerrnice" swych sukce~ów. ~larian sl::ch" istniejących w tym zakładzie,
K_ongres określił jako niebezpie- gady produkcyjne.
Dość stwierdzić na przykład, że oOd nowego roku ru~zą w tych za 1Iardńc:mk z ZPB w Zduń<>kiej Woli d<.:ęki którym znacznie wzi-osło wy- glądów.
bec:nie w 75 państwach istnieją kra- czenstwo _dla sprawy pokoju próby
W imieniu zagranicznych delegacji
op:Y:iadał, jak sobie radzi mąjąc na kcnanie planu, podniosła ~ię jakość
jewe komitety i rady obrońców po- u~_~ania nar<}d{iyv pr.zemort. w kładach dwa młodzieżowe zespol.v, j m~1h ho~llie dob1·~r, a rta 1urn'gim i zr.iniej„zj?ła si~ ilość odpadków.
Kosy,temem
będą
dr. G. Berman, naukopracować
które
~tv.emów.ił
i •uc~kti kolonlalkoju; utwol"Zono przeszło 150 ty!;lę- stame "zat'iłia
zł.v wątek. Prnrując zaledwie rnk ja- ltyszard ~pychalski z ZPD11 im. ()fiar
cy terenowych komitetów obrony negc;> i proklamował prawo tych na rabit'lnikowej . .Młodzież ZPDz. im. ko tkacz rzostał instruktorem. Obec- 10 Września, miody majster, w pięk wiec - psychiatra e Argentyny, po
pokoju w miastach i wsiach, w fa- rodow do wolności l niepodlerłości. Ofiar l O Września apeluje d(\ wszy~t r.ie poświęca 2 godziny dziennie na nych słowach mówił o tym, jak uczy czym uazeni i pisarze zagraniczni ne.
brykach l Instytucjach wszystkich Ta decyz.Ja Kongresu ma ogromne kich młodych dziewiarzy, aby po.~7.li douczanie słabych tkaczy. Zorgani· i:wych kolegów - robotników socja· wiąu.li z uczonymi polskimi serdcc1
niemal krajów. Z tych głębokich wię znaczenie historyczne, gdyż jest wy jej śladem i organizowali się w bry- zował w fabryce piet"W!'IZe bl·ygady lif'tycznego stosunku do masz~m, jaic
sów organizacyjnych z najszerszymi razem całkowitego poparcia sprawie gady produkcyjne oraz oszozęd;io. produkcyjne. Przełamał kom1erwaty. nawiąz.uje „kontakt człowieka z ma· ne i ożywione roomowy.
masami, zarówno w skali krajowej, dliwej walki narodowo - wyzwoleń iicie>we.
wne opory ze strony starych l'Dl.>ot· szyną", jak spełnia rolę kierownika.
jak i międzynarodowej, wypływa bo czej ze strony potężne&'o ruchu o- J.>RZODOWNJCY I RACJONAUZA- nik6w.
ptlityezneg-o swej brygady. Mówiojowa operatywność i giętkość, dzięki brońców pokoju.
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TORZY DZIELĄ SIE SWY'Mi
Przedstawiciele wszystkich miłuktórej światowy ruch obrońców po87.P miejsce we współzawodnictwie i i brakach w pracy zawodowej i orga·
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Wystąpili na nuadzie młodzi racjo długo jeszcze nie oddam palmy pierw mzacyjnej, radzono
nikczemne plany definicję agresji która głosi: ,,agre
OJU przekreslił
Zabrali także głos
zobowiązywano.
.
angielskiego rządu labourzystow- sJa jest aktem zbrodniczym tego nalizatorzy, którzy z radością mówi szt>ństwa.
·Ekonomicznych
Gorącymi oklaskami p1-.zyjęli cz.fon obecni na naradzie jako goście •kiego, usiłującego na roz.kari gwych państwa, które pierwsze używa si· li o propon-0wanych przez nich ulepmocodawców waszyngtońskich uda- ly zbrojnej przeciwko innemu pań szeniach oraz o tym, jakie one przy kowie to wystąpienie. Szezególnie ser starsi przedownicy 'pracy: tow. Wło
dccznie oklaskiwano Marcińczaka, darczykowa z ZPB im. 1 )Jaja oraz
stwu pod ;Jakimkolwiek pretek• no!lzą. oszczędności.
nmnić odbycie Kongresu.
Jerzy Żurawski z ZPB im. Armii gcy opowiadał jvk szkoli i pomaga tow Balcerzak z ZPB im. Okrzai. "'l"a
akże słuszne były końcowe sło- stem". Na równi z wezwaniem do
TR Eś ć:
Ludowej zastDsował przyrząd do czy ir:ryrr. tkaczom nie t~'lko młodym, t>rnwdę wzruszające były nauki jab
wa referatu Pietro Nenni'ego, parlamentów s stkich kr ·'
aJow, Y
w zy
J. P ln'ej
-oso'b
łe m„ sami
kil' dawali młodym, w;ikazówki jaki<!
Wyższość dOcjaliJ. Stalin uchwaliły ustawę o obronie pokoju Rzczenia szufladek przy krosnach. lee? i starszym.
na ~~ ~ 1
w .,...
" "
W dalszym ciąg'U narady podzieli· im przekazywali, wyrazy zachęty do
systemu gospodarki
st.ycznego
poz_?ywny konkretny stallsn,i,Y sł~ przewidującą odpowiedzialność kar Wierucki z ZPB w Pabianicach wynad systemem kapitalistycznym,
,.Oostl'n:' wielkim !"ocarst~em • kto ną za propagandę nowej wojny w nalazł automat do przewlekania osno I: się z uczestnikami nai-ady swymi dmszcj walki, której przyświeca tn!;:
Stasiak piękny i wzniosły cel - socjalizm.
doświadczeniami: Leokadia
J. Stalin - O sytuacji gospo·
opracowa- wy.
ft odd&Jemy w słuzbę.poko10 ~które jakiejkolwiek postaci Bogatą i żywą dyskusję podsumo·
duczej Związku Radzieckiego i
- Dlaczego nasze pomysły nie z.o- ze Zgierskich Zakładów Przemysłu
„1!1~„pne" się Jest Juz nadzieJą ludz na przez Koogi'€s definicja agresji
Główn.ego
Zarządu
stały zastosowane w innych zakła- Odzieżowego, Helena Tykiel :.. -?B wcl sekretarz
o polityce Partii.
ma wyjątkowo doniosłe znaczenie.
_
kose• •
w l\fo<;zczcnicy, Krystyna Nowak z ZMP, tow. Wiesław Ociepka.
Stalin a socjali·
G. Pierow Narody aprobują w całej rozcią- dach przomysh1 bawełnianego?
~ongres w Warsrzawte dowiódł, ~e
Na zakończenie zebrani podjęli jed
styczne planowanie gospodarki
łwiatowy ruch obrońców pokoJu I rłości propazycje, które Kongre 5 zapytywali obydwaj - ~hętnie po· ZPB im. Dubois.
Z uwagą przysłuchiwali się im mło non,yślnie i'ezolucję. (Tekst rezolucji
narodowej.
aświadami~ sobie Jłęboko ~wą. o- przekazał Organizacji Narodów Zje dzielimy się naszym doświadczeniem
podajemy poniżej).
K. Ostrowitianow - Rola ek)·
sro~ną historycz~ odpo~1edz1al- dnoczonych, parlamentom i narodom z innymi. Chodzi wszak o to, żebyś· dzi tkacze, prządki i majstrowie.
nomiczna Państwa Radzieckiego.
nośc wobec ludzkosei w zwUł-.&ku ze w sprawie bezwarunkowego zakazu
Dochód narodo·
J. Kronrod kt6re wszelklcb rodzajów broni atomowej,
WIZystkimi. wydarzeniami,
wy ZSRR.
lwladcz„ ze. nowa wojna światowa bakteriologicznej l chemicznej, sub
A. Arakeljan - Walka o maksy
stancji trują<:ych, radioaktywnych
dobija się juz do drzwi.
środków
malne wykorzystanie
Delegaci na Kongres z fnłewem I ł wszelkich innych środków masotnvałych w przemyśle socjalistyobunenlem na.piętnowali krwawą wej zagłady, jak również w spra·
cznym.
Rezolucja powzięta na Naradzie Branżowej Akty wu Robotnkzego
wojenną agresję imperialistów ame- wie uznania za zbrodniarza wojen·
D. KonakO\Y - Normy techni·
rykańskich w Korei, łeb bezczelne nego rządu, kt6ry pierwszy środki
czne i system płacy roboczej w
ZMP przemysłu włókien niczego i odzieżowego
prowokacje wobec Chińskiej Repu- te ?.astosuje.
przemyśle socjalistycznym.
Kilka dni temu rozległy się Il War kami nowych brygad produkcyJ· 1 dry pełnowartościowych •ospodar.,.y
szawy na cały świat sł<?wa Man_ifestu ny~~· szturmowych I najwyższej ja- swojego warsztatu pracy.
Doświ.s.'..cze·
l\fatyas Rakcsi otoczymy wlększ~ opleq pracę
rzuc?nego do wszy~tk1cb uczciwych koscL
nia ruchu współzawodnictwa pra
Wspaniałe doświadczenia leninow zespołów szkolenia ideologicznego
ludzi. przez II Sw1atowy Kongres
cy.
skie~o Komsomołu przenosić będzie pamiętając. że nieustanne polityczne
PokoJu.
Walter Ulbricht - Plan pięcfo·
Korespondent nowojorski czerstw przeciw Związkowi Ra·
Jesteśmy dumni, że z naszej boha- my do przemysłu włókiennicze&"o. uzbrajanie aktywu decyduje o mo·
letni i perspektywy gospodar.
„Prawdy", G. Rassadin, w dzieckiemu i krajom demokracji
terskiej, umęczonej stolicy, stanowią likwidując braki w naszej pracy or- cy ideowej organizacji.
ki narodowej.
artykule pt. „Histeria wojen ludowej. Amerykanów straszy się cej symbol nieszczęść, spowodow:i- ganizacyjnej i zawodowej.
aktyw
najlepszy
Wychowamy
na • business". pisze m. in.: rzekomym „niebezpieczeństwem nych pr.zez wojnę rozległ się głos de Brygady korablelnikowców dadzl\ ZMP-owski na oddanych, bojowych
W walce przeciw burżuazyjnej
zza oceanu". Pod tym pretekstem
przewodniczki naszych
legatów milionowych mas ludzi pra Ludowemu Państwu nowe oszczędno członków
ekonomii politycznej.
- Prosty Amerykanin nie a· forsuje się nieznane dotąd w hi- cy, pragnących tworzyć szczęśliwe, ścl w zaoszczędzonym surowcu.
zwycięstw - Polskiej Zjednoczonej
L. Alter - Burżuazyjna ekono.
mle Już śmiać się naturalnym, storii Ameryki budżety wojenne,
„Lekka Kawaleria" gromić będzie Partii Robotniczej.
pokojowe życie.
mia polityczna - narzędzie w rę
wzmaga wyścig zbrojeń i ofensyludzkim śmiechem, na Jego twakach podżegaczy wojennych.
do
całą młodzieł
Mobilizując
Napawa nas głęboką rddością, że skuteczniej niż dotychczas wroga kła
wę przeciwko stopie życiowej mas
rzy maluje się niepokój i strach.
Uwagi o
Theodor Prager
Pltnu
wykonania
przedterminowego
sowego.
War
socjalistycznej
rozkwitającej
w
pracujących.
Niedawno w wa1onie nowojor•
kapitalizmie państwowo-monopoli
Upowszechnimy przodujące formy 6-letniego, zrealizujemy zaszazy ne
Inspiratorami tej histerycznej szawie padły słowa wzywające ludz
skiego metra nastąpiło krótkie
stycznym w hitlerowskich Niem
propagandy I przygotowafi wojen kość 110 uratowania pokoju i „odwr6 naszej pracy, aby stały się udziałem zadanie post~wione na Plenum Raspięcie. Rozległ się trzask, w cieczech i labourzystowskiej Anglii.
cenia luf armatnich od piersi c:ilo- szerokich rzesz młodzieży robotni- dy Naczelne.i: „ZMP - pierwszym
nych są pp. Dupont i Morgan.
mnościach posypały się iskry. Wy
Pomocnikiem Partii".
czej.
wiel(a".
Rockefeller I Mellon. Dla nirh
buchła panika. Tysiące łudzi z o·
W codziennym trud'Lie radosnego
KONSULTACJA
zlotoda.iną
jest
wojenna
histeria
rzu
krzykiem „bomba atomowa!".
Wzmocnimy szeregi ZMP wcląga budownictwa pamiętać będziemy, że
J. Jewenko, B. Mroszniczcnko
!Manifest pokoju Jest wielkim zożyłą.
ciło się do ucieczki.
tkaczy, przędza) każde nasze osiągnięcie codzi "tV wl- Kontrola wykonania planu bowlązaniem, pod którym podpisuje jąr do nich młodych
Korespondent pisze dalej. że w
Przed kilku dniami pewien tar
ników, dziewiarzy - ludzi pierw· chrzycleli wojennych I Jest nowym
polska.
jedną e najważniejszych zasad
młodzież
się cała uczciwa
w Bron.~ jednej z restauracji nowojorskich Głęboko wierzymy w siły naszej mło szych szeregów budownictwa socja- wkładem w zwycięstwo pokoju na
zamieszkały
towniś
planowania· socjalistyczneir,>.
(dzielnicn Nowego Jorku) umieś· skreślono z jadłospisu.„ sos rolistycznego.
świecie.
dości, w nie'Łwyciężoną młodość usyjski„. Jak widać, pewne nazwy
cił w oknie mikrofon i ogłosił „aZ nami masy pracujące świata, s
społecznego, który budujemy.
stroju
KRONIKA
'
:zepocizątkowany
pokoju",
„Zaciąg
ame
larm atomowy-". Mieszkańcy oko- psują apetyt businessmenom
bohaterskie narody ZwiĄzku
O .zada·
K. Ostrowitianow Z pracy naszej WYrasta siła obozu na wieść o Manifeście Pokoju prrlez nami
rykańskim. Nie smakują im praw
Jłcznych domów wybiegli w poniach • pracy naukowo-badawczej
dopodobnie także dania. chińskie, poko!'.1 - radość prostych ludxl - młodą przodownicę pracy z Łód,z Radzieckiego.
płochu na. ulicę; nastąpiła przer·
w dziedzinie nauk "konomicznych.
Z nami niestrudzony szermlen po
wa w ruchu. PoltcJa s trudno§cll\ sandacz po polsku I gulasz po wę ostr:t.etenłe dla imp~rialistów. W kich Zakładów Przemysłu Odzieżo
Stachanowski plan wzns·~u ""VY·
na
Lucynę l.Uaciejewską,
kol.
wego
Stalin.
Towarzysz
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Można
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śnie
Podobne fakty - pisze Ra.ss•·
t·oz.
tematyka
Przykładowa
frontu pokoju - Polska Socjalistycz cza rz innych zakładów pracy, uwieło - przodująca orcanłzacja młodzieiy
,Jadłospisu amerykańskiej restaudJn - nie są rzec-ią przypadko·
praw dla uzyskania tytułu naukokrotni siły naszero Związku, wzmac świata!
dalece racji „sos rosyjski" I nstąpić ro • na.
wą. Swiadczą one, Jak
wego w zakresie nauk ekonomicz
Nlech tyje Polska Zjednoczona
My, uc:zestnicy Branżowej Narady niając klasowy trzon naszej or1anijakimkolwiek sosem francuskim
wzmogła się jaź, rozniecana pnez
nych.
zacjl,
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Nie
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przywarsztatowe
doszkalanie
Przez
jącej w Łod:Zi w dniach 25 - 26 lidnak „usunąć" ant „zamknąć"
w USA.
O twórczy rozwój naukł 'koNiech żyje Chorą;;,y liwłatowe10
kwalifikacji
wojennej wielkiego obozu ookoJu l demo· stopada 1950 r., postanawiamy od· I stałe podnoszenie
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W zamies;zcrzonym na łamach ,.Glo tyki i nie wyciąga IZ niej wniosków.
~u" w dniu .25 października at'tyl~u- I':>yrakcja Centrali Odzieżowej nadal
I~ p. t.: „Zamiast na półkach slde- utrzymuje, że wszystko tam jest w
przędzalnia
Kunicki~go
p~anów? powych - pończochy leżą w skla- porządku, wszyscy praeujlł bez
zadaoh fabr~·czn.vch"
omawialiśmy rzutu.
Przed kilku tygodniami organizacja partv.ina w ZPR im Kunickie- cyjnego. była również mowa o wił! ne. wobec czego waga ich nie zaw sprawę braku w tym okresle poń~
Ale dlaczego' w takim razie pońgo rozpatrzyła Uchwałę Biura Orga11izac:yjnego KC PZPR o pracy i za- lowarsztatowości. Słusznie rO'zumQ- sze jest wl.łaściwie określona. Lżej- czoch na rynku. Poddali~my zara- czo.cl:iy, rz. których przejęciem rz.wledanlach Partii w przemyśle bawelniau.vm. Wnio;;ki. jakie z Uchwały wano. że rozwój ruchu v.riełowar- sza s~·zynka ~ w~dze niższ~ od fllk -zem krytyce t1zit1łalno8ć Centrali kano przez
miesiące, zostały na
tej wyciągnięto, dotyczyły przede wszystkim przędzalni, która nie wv- sztatowego złagodzi poważnie trui- t.vczne~ ~~·?wia., ze. zalJcz~. s~ę prZijd ~zieże>1ve'j, która nn przejęcre od skutek naszej4 interwencJi pr.zejęte
kon:vwała planu.
dności, wynikające z braku wykwa det>ukmo,nv1aela 'kilogramow, amzeh wypro . ZPJ? im. Jurczaka 40.0tlO. -par ~oń- w przeciągu kilku dni i z miejsca
W celu zwalczenia trudności, uniemożliwiających
przędzalni
V."Y- lifikowanych prządek i przycz.yni
·
czach potrzebowała prawie ł nueslę znalazły -się na rynku?
konywanie ~Ianów. postanowiono zwrócić szczególną uwagę na przyś· się do ograniczenia postoi maszvm.
ue C'Zasu (pończochy owe miały I
.
pieszenie obrotów maszyn . na. uruchomienie nieczynnych wrzecion, na
Trzy prządki przeszły ostatniar na Brak kontroli ,vvkonama wprawdzie pewne usterki produk- . Zresztą .slus~noś~ n~s~yc~ !larzurozwój wielowarsztatowości oraz na doszkalanie prz~dek nie wykony- obsługę <4 stron i obecnie przeh-uacza
h , ł _ , rÓdł
I cyjne, ale w zupełności nadawały tów potw1crtlz1l .!owmcz list, 1!,adewuJącycb baz.
ją swe bazy. Ob. Janina Nowickn wy
UC .
Z
• em. , się do nnsz-enia).
słany do _redakcJ1 przez Kl~b Ko.rekonuje więc 110 proc. bazy, ob. Jani WSZ)~fk1ch n1edoCJągmęc
W odpowiedzi na to dyrekcja CO spondento~v w ~'. O„ w kto~-ym Jest
Od czasu podjęcia tych posta- twarzać tulejki do porbewek, które na Łuszczyńska - 106 proc., Cl ob.
•nadesłała nam obszerny list. w któ- mowa o ~newlat<c1wy?1 podz1~le P!anowień, powziętych w oparciu o U- w zupełności nadaj~ się w produk· Irena Bagióska-l04 proc.-c!latego
Wszystkie te usrerki, niedomaga lrym stwieniza m. in. że ,.czteromie- cy w Dziale Kontroli T~C!hn1czneJ, . o
chwałę BO KC PZPR, upłynęło iuż ej!.
też wszystkie teraz więcej zairabia- nia i niedociągnięcia wskazują na tsiP,czne opóźnienie wyceny wspom- tr~kt~wanl.u . po mac~s:-em1:1 branzy
przeszło dwa miesiące. W przędza]Dwa lata stracono "rięc bezuży- ją. Jednak, niestety. tylko te trzy to, że towarzysze nie postępują w •nianych artykułów ( 0.000 par poń- dz~ew1arsk1~.i przez dy1ckc1ę C. o._ i
4
ni jednak niewiele sle zmieniło. tecznie na poszukiwanie niezbę- prządki przeszły na obsług<; w!iększej myśl postanowień..
opartych n11 · czach) nas.tąp.ilo nie z winy Centrali 0 mnych brakach w pracy dyrekc3i.
Plan w dalszym ciągu jest nie wy- dnych pochewek l nie uruchamiano ilości wrzecion. Na tych sam~•ch ma Uchwale BO i nie do'konu~3 kontroli· Od.zicżoweJ·, lecz z powodw n ieprzy- sp. rawy te. por. uszane. był.~ na ze,?ra;konywany Ponl·ewaz· słuszne posta sto.i·ącv. eh wrzecion, na skutek cze""'konan 1·~ tych
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stanowienia organizacji partyjnej ceny. _ Bi::ak było mianowicfo sym- re.;:, a e Ja .-o _Pl"l:Y;;.:n~ 1c,
ysu . :
Zwolnione ob1·oty masz~-n
Prządki (•ze aią
Widać więc z tego jasoo, że i ZPB im. Ku'1kkiego pawinn:v być: boli katalogowych, zaklasyfikowanie la. brak wykwaLf1kowan)Ch dz1e
Nietrudno jest stwierdzić również
dar~n1nie ua pomoc
sprawv rozwoju wieiowarsztatowoś drogo"·~aziem dla kierow.nic:twa or , do w!al;ciwych gatunków" i t. d.
wiarzy.
dziś, że niektóre przadki samowol
w uchwale organizacji partyj- ci nie docemono w ZPB im. Kunic ganizacji i dla wszystkich fu~r.z:v Wyjaśnienie to typowo biurokra-- Istn ie.fą niedociągnięcia w pracy
nie obniżaia ilość obrotów obsłu.U- nej położono ~pecjalny nacisk na kiego.
szy w ich pracy Wykonanie t~~h tyczne, nie wyjaśnia niczego, właści- aparatu Centrali Odzicżow~j . Obowan:vch przez nie maszyn.
sprawy doszkalania niewykwalifiko
1P05tanowień oowinoo być ni-eus.ban . wie ma :na celu przerzucente odpo- wiązkiem dyrekc ji jest dążyć do ich
Wezm
• y dla przyktadu maszynę
N.ies t e t y, r ó wm·e·z n a
p l'ZC d \VCZeSJle
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konłlrolawaae.
Trreba ciąf~l:e wiedzial1lości na osoby tr4'.eeie.
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7.400 obrotów wykonuje tylko . , nm;frnEa ..J~ld:\ czas zna H owa a się
za rz:nny"'fł.·a111e maszyn warz.v&?:e. kt.órz.v sa odPQwiecii!llalni że Zaktady im. Jm•~aka nie pono- ohiwać 'Z uwagą głosów słusznej kry
albo też maszynę 19, wykonuiacą tu instruhtorkR w celu doszkalania
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J· eszcze mniej, bo tyllrn 4.000 o b ro- i podcia1mi1;>eia
niewvkwnlifikowa
w prz..."dzalni 1·est 1·eszc:re v..-i-ei·
kł d .
„
d W6t pewne błię"'"
wrkazaty wi"c~J t..i~i.
;;n.
.
.
„~
tycznie s a ac sprawoz"'a.n.ia wrze
"4.:t
"
"
tów. Prządki tłumaczą się t;,:m. ~e nych kridr. Obecnie iei ni~ ma i i:iiedoclągnięć i błędów, _krore nale- egzelrut.vwą, w jaki sposób wywiątt<eśki o ']>'otrztlby .k!onsumen1a, anir o·tym .powinna pamiętać dyrekjeśli maszyna wolniej pracuJe. ~ prządki nie wy'konujące baz skarżą zalo by usunąć. aby moc wykon:v- zui'"' si·e ze S'"YCh zadon'.
żeli C. o. iPr2eci!!2 one to w'laśnie
. ,,_. ·
·
·
·
·
·w
l
·
· · b
k
..,
~
u
cja
0 entr.a 11 0 ..,..,.1ezow~J.
t
wted~· w~'S ępuie mnieJ zr.vwo
s1e na ie.i ra .
wać pl~n:v
produl<:cyjne.
Należy
·
.
·
v.·ie1okr0tnie ~&biegały iza paśredni„baranów". Nie biorą jednak pod
- Gdvbvśm\' mialv instruktorkę przede wszystkim zlikwidować fak
Wó~zas uchwały orga11i.zacji oar ctwem Centralnego zarządu w Ccnuwagę tego. że. maszyna przy zwol - mówi przadka ob. Bl"lena Kowal t~· wcześniejszego opuszczania ma- 1 tyjne.] przestana b:;·ć uch walami pa trali Odzieżowe.i, aby przyśpieszonn
POT
nionych obrotach zamiast 15 kg. ska - to \·1:Ykonatvl1~•śmv swe baz.v. szyn pi-zez . robotników w przędzalni pierowvmi., a stana sie obowiazuia- odbićxr pońClllOch. Kiedy to nie dało
przędzy na godzinę wyprodukuje gdyż ona prędzej spostrzegłab:v de odpadkowej
Na skutek t~o bo.
.
·
. ·.
·
rezultatu. tll.mtejsi ckorespondtmci
Do
„:\Iotozbytti"
w ,Łodzi nadejtvlko 8 lub 9 kg. Prządki te n!e WY fektv w ma!'7.\"nie i ud?:i<>lałaby ra- wiem samoprząśnice staja be7.c.zvn- 1c~·m1 wszystkich zaleceman:i1, sta~a zwrócili -sif: o pcmoc i jnterwencj~
dzie
w
początkach ~;rudnia
nowy
konują więc z tego powodu bazv i dy. jak postępo\l\'<!Ć z maszyną i czy nie już na pół godziny prr..ed odej- SJę drogowEkazem dla cabe.1 orgam- do ,,Głosu".
Cena jednego
mają zaniżone zarobki, a cała przę j wz:"·wać do pomocy m~jstra: Obec- sc1em robotników do domu.
Na zac.ii par1yjnej i dla całe.~ 'ZMO(ili w
Tymczasem
dyrekcja
Centrali transport motocykli.
dzalnia nie może wykonać olanu.. 1nie nie ma instruktorki, a ia sama krótko przed zakończeniem prac:v walce 0 wykonallie pJa.n01w.
Odzieżowej, jak wynika z przysłane- motocykla wynosić będzie 2.970 ;;ł.
Również przadki z brygadv obc1ą / nie zdaję sobie sprawy. dlaczego niektó~·zy. śr:ibowi;iicy ił .w~k!ę~aM Szumska
go wyjaśnienia, nie przyjmuje kry- Spłatę tej S'WnY .ro~łożyć będzie moż
gacza ob. Czajkowskiego zwal~ia!a 1nit> ....ogę wvkonać baz?'. .
.
. cze mowią, z~ ..me op ac1 się .iuz u
·
na na 11 rat.
Obl'Ot:V
maszyn.
Ob
Cwjko\ysk!
me
I
w
l)l'Z.ędzalni
znajdu1e
SlC: w1ę~e1 rbuędcl~a1·em1pe"aćłnmegaoszoybncy1„ąggandyz1·a:"i. t~~s"zie
.
„
U_r_o_c_z_v_s_t_e
.-z_a_k_o_nc·_z_en_J_e_l_ll_e_t_a_~-u--np--6-ł_u
interesuje się ;ednak tł'm, Jakie ~- I p1·z<1dek. odczuwających bl'!'lk
„
iPo znie;;ieniu przez Radę N ari>~:ło·
„..... "
broty robi masz;.·na. Również ma.i- I struktorki KiPrownictwo jednak nie nnya tstonją·e wz~;,ci·acnaiecu7f:,.~gn·e.. .kletcnz _;:ik.nt
w4 w Łodzi pocllit\;u od luksusu., ce·
.
•
,
•
•
·
.
ster· tow. Izydorczyk zamiast zwró m•ażało za stosowne l konieczne
"
„ ., 111
'"" 1
_
na Jnotec;rkli spadła o ok~lr> 30" zł.
cić prządkom uwagę i fak• .ten na pośpieszyć im z pomoca..
teresuje się tym, że przynosi to
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piętnować. przechodzi
porządku dziennego.
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~ ł.ódzlnch Zakładach K1aote.chnu~:mych

stwu duże straty.
i.v r:wiąiku z zakońc3el.1 iem III eta. I się ~ o!'i~gnJęcia. J)Clw~~veh owczę
O rozWÓJ•
Wiele do życzenia pozostawia rów pu "'-~półzawodnietwa 'l'lracy w Lódz ~WICl. Sr~·0;-'i ':"lclu "Z mch. na s~•
Wl'zeciona
·
• .
..
· · k. •
„
.
·
cJalne \vyrozmeme
~b
tow. W1ącej
N1eCZ)"11De
wielowarsztatow·osCI
mez s~rawa wazema s _rzy~ na o- kich Zakładach Kmoitechmcznreh od· 1mw. Ch'll~-1.. zasługu3a:
<rl!ra.'1'Cł, -Gu~Omawiając Uchwalę ~O K~ W postanowieniach towarzyszy, o brączmakach. Okazuje Się, ze sk:zy była się wczoraj w sal~ kina „Sty· ski, Matysiak, Skibiński i Szczę· przy Pl. Niepodległości
PZPR, towarzysze przywiązywa ~ partvch 0 Uchwałę Biura Organjza nie do przędzy nie są często wazo- lowy" uroczy~t.<>ść wręcz~nia nag.ród śil.1" kł.
W ur tar&'Owe; przy Placu NlBPo
dużą wagę do UMlchomienl~ wszys ,
·
-.l
·k
· · nali
Na zakończenie uroczv.stości wy. dle&'łości przeprowadzona zostanie w
kich wt"Zecion. Lecz I tu me ruszo-,
]
przuuowm ·om p1·acy on.z ..:aCJO
.
l .
dal
;r
zatorom.
świetlono filniy na temat mchu ra- tvc'h doidc<h przebudowa wnętrza.
no na przód. w ~rz ędza _m w
- ,
I
~~
cjonalizatorsl..-iego.
! i) Obechie hala targowa otrzymaje już
gzym ciągu stoi Wlele meczynn:vch
~
Po okoliczności~ refe<r11ci1! o· ,
nowe pokrycle dachu. IPrzebudowa
wrzecion. w których brak jest poŁodzi
ru· i<prawozdaniu :z rozwoju iuehu
umożli'w:i tunie~zczenie "'iększej ·ilości
cbewek.
współzawodnictwa. pracy i ruchu ...a. 111/L
1
ofiarę stoisk
~taliczncj sprzedaży. Zwięk
Dyrektor tow. Szadkow~kl ..w
W sali ORZZ odbył się wczoraj
Delegaci i rzabierający głos w dy- cjonalizatorskicgo w UK d~Tektor
sznn zostBnie również ilość skl~pów
becności sekretarz!l orgamu1c11 pod przy udziale 120 delegatów I Zjazd skusji zwrócili uwagę na koniecz- ŁZK tow. Ciesieh5ki dok:Gnał rozda.·
D8
i stoisk MHD z artykułami :pr~my
staw~we.1 tow. Michalaka
tłuma- Polskiego Czerwonego Krzyża ri okrę ność zwiększenia liczebności orsani- nia nag.-ó<l.
!'k1l\'ymi ze wzg! d11 111a brak dostaczy. ze sprawa pochewelt t~ długa "'U łódz;kie<>o w obradach poza de- zacJi PCK i prowad:renia energic7p~j
Na,,.rod;\· w po&t.aci .dyplomów u·
tecznej sieci sklepów MHD w polu
l;istoria, c!agnaća się od. a.woch. lat, legatami ;zl<;li udział: generalny !'e akcji antyalkoholowej wśród naj- z1U1.nia, listó'v poclnalnseh oraz
dmiow·ej dzielnicy miasta.
ze tych. mez~ędńych czę~ct zamie-n- kretarz PCK tow. Roman Bliiniew- szeruycb rzesz apołeczeństwa łódz- ksiażeczek
os:r..czę<liw5ciowych
z
nych me mozna było zmkąd otrzy- k"1 0
dstawiciele Partii i or- kiero.
wkiadami, -0b·r.ymali czoł<>wi p1•zomać
i dlatego wrzeciona w dalszym s . ra~. prze
. . .
downiey i raej<M'!alir.ato1·zy. któr~~
i·
pełni·
ciągu stoją nieczynne.
~amzaCJl społ~cznych.
.
Na ZJezdz1e dokonano "W')'boru no- swymi usprawnieniami pri:yczymh
I'
01•
Nie poinyślano jednak o lnnvm
Sprawo.zdanie z dotychczaso.weJ wych władz okręgowych PCK w Ło
wyjściu z tej sytuacji. Przecież p~zy d~iałaln<;>ści PCK w <;'kręgu ~?~ 2:- dzi. W skład Zarządu. weszli. m. in.:
...
dobrych chęciach części te można kim złoz~ł tow. AlOJZY Kammsi~!. wiceprzewodn. P:ezydmm. Ra~y N~zakłady
wykonać u siebie we własnym za- Jak wymka z pr~y~o~onyc~ Pl"LZ rodowej m. Łodzi - Mana MlkołaJkresie. Dopiero obecnie. gdy przę- niego dan.ych istmeJe ob~cmc w Ło- ezykowa. Jakub Dar, prof. dr. Edodzieży miarowej
dzalnla od długiego już czasu nie cizi 135 k.oł PCK zr:eszaJących ~k?10 mund Leyko, płk. Bronisław Seyda
wykonuje swych planów, okazało 35.000 osob 01:az 15<> kól młodziezr, i dr. Slanisław Bibergal.
winny po'Wlitać
się, że w zakładoWYm warsztacie wych. zrzeszaiących około 25·000 m 0
(ble)
na pr2edmieściach Lodzi
mechanicznym można doskonale wy dzieży szkolnej.
Dyrekcja Państwo\vycb Zakła
dów Odzieży Miarowej w .Łodzi, u
ruchomiła 3 t:aJdady odziei:y miarowej. Wszystkie one mieszczą się
przy uL Piotrk-0wskiej.
Jak się dowiadujemy, Dyrekcja
Państwowych
Zakiadów Odzieży
Miarowej, zg-Odnie z planem inwestycyjnym, uruchomić ma jeszcze
w tym roku 4 tqo rodsaj11 placów6
ki. Są już niezbędne na ten cel kre
dyty inwestycyjne. brak tylko na ra
Zadaniem Nz.i-odowego Spis'.! Po-\ ci. Znajdują się tutaj pytania, doty·
grud~ia, komisarze spiso\\~ ob~j: z.ie odpowiednich lokali.
Pożą.dane byłoby, aby organh.owa
wszechneg•o jest nie tylko ustalenie czace wielkości budynku, jego wie- dą swoJe obwody, aby sp1awdz1c,
~a.?:i:'ch, dkottyczących dliczb.Y ~dn?ś~i ku: ilości izb i osób je zamieszkują· czy wykazy nieruch<>mości, o~·z.:.!11a· ne obecnie zakłady odzier., miarowej, zostały rounieszczone na pery
I JeJ stru · ury zawo oweJ.
c "1~11
h W
tł . h . formacji doty· ne od Zarzadu Nieruchomośe1, lT-110·
feriach Łodzi. których mieszkańcy Na zdj.: pakowaczki cukrowni „Mi chałów", Janina To
3_ gr~dnia. pr~eprowadz?1;Y będzie cyc .
s~ys ''.c. i.n
. ' .
. ,~;ada"a sta~owi faktycznemu.
z pewnością przyjęliby to udogodnie fia D„browska. zawilł&u.A worki s goto'W)'m cukrem.
rowmeż spis meruchomosc1 oraz go· czących teJ częsc1 spisu, udz1elar. hę
J•
.•
(m.)
epodarstw rolnych, leśnych i hodo· dą. obwodowym komisarwm spiso·
Foto-AR, fot. 'Nowosielski.
(tne) nie z dużą radośc~.
nad mm
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Narodowy Spis Powszechny
si~ już

odb(!dzie

za kilka dni

C.o to je§i torD1ularz ,98" ?
12

wlanych.
Spis każdej zamieszkałej nieruch?
mości sporządzony będzie na form•1·
larzu, ozna.cz-0nym literą. „B". Dla
każdej, zamieszkałej choćhy r1·zez
jedną. o:;obę nieruchomości, obwod:>·
wy komisarz !>pisowy
jeden
for1nularz „B", składający się z
. ·
h
trzec częsci.
Część pierwsza arkusza zawiera
opis nieruchom-0ści. Tutaj wpiSUJe
aię nazwisko i imię właściciela !nb
użytkownika oraz odpowiedzi na PY
·
·
h om os'c' pos1·n..ia
t <'ma,
czy mci"Uc
"" 1·n·
stalację wodociągową, kanaliza~yjn~.
a\e\rtr·yczną, gaZO'"ą lub centt·alne
~ ,
„
iO ogrzewania.
Uzyskane w ten sposób dana :;.ta.
tystyczne mają olbrzymie znaczenie
dla naczeh1ych władz gospodarczych.

wypełnia

umoiliwiaJ·~.;c w przyszłości wlaśc.iwe

zaplanowanie produkcji wszelkie~o
rodzaju un:ądzeń instalacyjny.::h dla
dornów mieszkalnych.
Część druga zawie1·a spi;;: zami~
szkałych budynków, znajdujących s1_ę
na terenie opisywanej niernchomos·

•

DYZURY APTEK
Dzisiejszej nocy dyżurują na.stępu
apteki: Groszkowsiki - Obroń
ców Stalingradu 15, - Apteka Spo·
łeczna 167 Pabianicka 212, Kra.
11ińska Jaracza 32, Łuszcz~wska
- Stalina 50, Krych - Kątna 57,
Jlyttel - Kopernika 26, Apteka Spo
ł~czna Nr 176 Piotrkowska t>i,
Apteka Społeczna !.'Jr 53 -. Plac Ko·
j~ce

jcle!Ju1.

8~

właściciele

wym
rzy domów.

I

lub administrato· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - • • • • • • • • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • •
nami huk! Ludzi do pracy brak!„.. A wy chcecie dezerterować?
arkusza „B"
Szabrownikom tę ziemię na łup wydać? Ej, Janik, nie spodzieWład11sfa"' Rymkiewi·~z
wałem się tego po was.
znajd!). się dane, dotyciące poszcze·
?'
"
Antecki położył dłoń na ramieniu stacyjnego.
gólnych
zamieszkałych lokali, a
- Uważałem was za żołnierza na posterunku. Bo tu jak na
i nazwisko osoby
Ludzie
WS'"'Stkie swoje
zdrowie, a nieraz
ceJ· mi·eszkanie oraz \Vspółlokatorów,
-.J
~J
1 życie przy tej robocie.
ogólna ilo~ć izb i osób je zamieszku
J
b1 ł
ł
·
·
· b. ł
anik przy ad nieznacznie i wpar SJJO]rzeme w czarne 1 ia e
j:)cych.
wieść
kafle posadzki. Oczami wyobraźni ujrzal wynurzajątą się z zieNaro<lowy Spis Po,yszechny roz·
!onej wody ręk~, która jak gdyby usiłowała uczepić się zakrzypocznie się w niedzielę, dnia 3 gru·
wionymi palcami zwisających nad powierzchnią kanału włosów
- Gn1·ewa - zt·z<>dził
mz."nier.
- Człowiek w moim wieku ~•
·.,. b y.
dnia br. o godz. 8 rano.
"
·'
ł"a~ceJ· Wl"'17
.
1Jie łatwo przyznaje się do błędów. To raz. A po wtóre, co tu
Nie odejmując wzroku od posadzki wYmamrotał:
•
W dniu tym obwodowi kom1Sarze
d '
d
.
.
• ""'
d .
. k t
0w'adac1·e
b
. d
ga ac, wi zę, ze su~ starze3ę. L'te na ązam, Ja
o wy P i
·
Do jesieni tu pobędę, tak czy ".>Wak... A potem zo lltty s i ~.
spisowi przystąpią do zbierama a·
Niech to wszyscy diabli, może już powinienem pójść na zieloną
Na jesieni to tu pewnie będzie weselisko zażartowal
nych. W przeddzień spisu, w sobot(}
k
.
-t..od
h .
t.
~raw ę.
inzynier wyu1 ząc z a 11 na pornos
- Mowy nie ma, panie inżynierze! - zaprotestował Antecki
- Narzeczoną wybraliście jak się patrzy! Dziewcz~ z buzi
Przv tych słowach Janik idecydował si" we1.. ść do hali.
k
J
k
l
· · J •
„
1a • ma ina omp ementował JOWla nie.
- K. to tam?. - zawołał W„0 t1·ck1· ostro. - A to pan, panie
s1·„
0 n1·k
- J a k a t am ona narzeczona.1 - bron·ł
I
" Jn
u
•
Janik? Proc;zę, proszę! Miło mi zakomunikować, że Wydział
- No, no, już nie zaprzeczajcie! Widać, że z was para!
Wodno - Melioracviny przyznał panu premię za pracę przy urużegnali si~ przekomarzając j śmiejąc
chomieniu tej PO!Jlpy. Pięć tvsięcy złotych. Niewiele to, ale
- Sołtys do nas .idzie - zauważył Antecki.
bądź co bądź piechotą nie chodzi. Oprócz tego, naczelnik WyPodpierając się kijkiem sott..ys Frela śpieszył z wału na pomost,
działu mianował pana etatowym pompiarzem lub iak wy to na- Zobaczyłem motocykl na szosie - tłumaczył zasapany,
zywacie - stacyjnym przy tej pompie z pens.j.ą dzif:'sięciu tysięcy
Dobrze się to stało .
złotych miesięcznie.
Prei.1ię i dekret nominacviny otrzyma pan
Wyciągnął rękę do Anteckiego.
w tym miesiącu pocztą. Aha, ma pan też prawo do dwóch hek_ Chciałem z wami porozrnawłać, towarzyszu •.
iarów ziemi ui;>rawnej, tu przy pompie.
- Dzień dobry! Powiedzcie, sołtysi~ co słychać w gminie?
Janik przygładził gęste kasztanowate włosy.
- A no, właśnie wre jak w ulu.
- Jakby. to rzec - mówił po~oli, frasobliwie. - Pięknie dzięWracali we trzech, Frela, Walicki, Antecki w kieruri.ku
kuję, ale ia tu nie mvślę długo zostać.
szosy.
- Nie myślicie tu zostać? - zdziwił się Antecki. - Człowieku,
- Wójt i sekretarz zawieszony - informował sołtys. - SarnO'!
a dokad wam się śpieszy? Przecie tu feszcze kawał roboty trzeba liński wyleciał z Rady Gminnej.
odwrilić, rowy <'czyścić, wały ortremontować, mosty i śluzy na- Wiem. Bvła 0 tym mowa w Komitecie Powiatowym prawić. Kto to wszystko ~r9bi? Woda ~yl;larła s.tąd . człowi~ka powiedział Antecki. ~ I w Samopomocy też duże zmiany,
Dziś człowiek znów
wyp1era wodę. P1ędz po p1ędz1 wydziera
iiemi~ zajmuje domy, uprawią P.Ola. Ale rob~Y. j~e przed
.(dalnY, d~g n~t,.

w części

więc imię

ti·zeciej

I
z···eIDI.a w yz· wolona
29)
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Isak owa

wśród sportowców warszawskich

Na

Co pisało proso łódzko w dniu 27 listopada 1930 .r.
PRZEPEŁNIONE WIĘZIENIA
ŁODZI

w

NaOlelnicy więzień przy 111. Gdańskiej, Kopernika i Targowel zwrócili
się do ministra Sprawiedliwości o
„odciążenie" wię:i:ień łód!zkich, które
są przepełnione w niemożliwy sposób.
Kilkuset więźniów w dniach najzostanie „wyeksp:n·towabliższych
nych" do Sierad(la, Łęczycy i innych
miast. („Głos Poranny").

I

połowie listopada w porównaniu ii
drugą połową października spadł o

11.554 sztuki, to jest o 644.966 kilogramów mięsa.
Ten nieewykle gwałtowny spadek
spożycia mięsa w Łodzi dowodzi naszego straszliwego zubożenia. Są u
nas ludzie, którzy mięso znają tylko
spoza szyb rv;eźniczych. („Kurier

pł-ywalni Młodzieżowego

Domu Kultury

Nowy rekord okręgu na 100 m. st. motylkowym ustanowił Dobrowolski
ze Związkowca, a 14-letnia Kamińska zagroziła rekordowi
na 100 m. stylem grzbietowym kobiet
W wyścigu na 100 metrów stylem motylkowym mężczyzn startują:
na torze pierwszym Jarniewicz (Włókniarz), na torze drugim Dobrowolski (Związkowiec), na torze trzecim Gorzkowski (Włókniarz) i na torze
czwartym Mackiewicz (Włókniarz) - ogłasza speaker 1 za chwilę syrena startera WZYWa wyżej WYmienionych na start.
Cichy plusk wody I„. „poszli". Cztery nawroty basenu i mamy ju:I:
nie tylko zwycięzcę tej konkurencji, ale jednocześnie i," nowy rekord
okręgu, który obecnie wynosi 1:14.8 minuty.

Łódeki").

ną. Rosną

pod fachowym okiem naszych trenerów Majchmaka i Kuciewicza, którzy tę zaniedbaną gałąź
sportu w Łodzi, wydźwignęli na tak
wysoki poziom.
Wczoraj, wśród młodych dziewcząt i chtopców, po raz pierwszy otiadziwiły
glądanych na zawodach,
nas trzy młode dziewczęta: Kamiń
ska, Wyszogrodzka i Berger - wsrzystkie ze „Związkowca".
Startowały one w wyścigu na 100
m. stylem grzbietowym. Gdy plusnę
ły do wody, nikt z widzów ani też
zapewne z sędziów, nie spodziewał
się sensacji. Tymczasem bieg ten dostarC2ył widowni więcej emocji od
biegu, w którym ustanowiono nowy
rekord okręgu łódrzkiego. Do tego
bowiem, że na pływalni pr.zy ulicy
Traugutta padają dość często rekordy przyzwyczailiśmy się już dawno,
ale, aby 14-letnla dziewczynka potra
fita poważnie zagrozić rekordowi oto nie izdarzyło się u
kręgowemu nas nigdy. A tak było wczoraj. Kamińska wygrała bieg w crrasie 1:36,4
minuty, ocierając się niemal o rekord okręgu łódzkiego na tym dystansie.
Milą niespodziankę zgotował również wcaoraj swemu trenerowi Kumłody Frykowskl ze
ciewiczowi
Związkowca, który pomimo tego, że
pływa od niedawna, z każdym dniem
poprawia swe wyniki. Wczoraj w
biegu na 100 m. styl. dowolnym
niezły czas
chłopców uzyskał już
1:14,4.
Te wyniki najmlodsozych naszych

ŻĄDANIA HITLEROWCÓW
Frakcja narodowych socjalistów
Reichstagu z wniowystąpiła w
Sport pływacki jest tą jedyną boDobrowolski, uczeń jednej ze szkół
skiem, \Wywającym rząd, by 2 sze- łó<Wtich, święci triumfy na basenie daj w Łodzi gałęzią sportu, która mo
DEMONSmACJE
regów bezrobotnych zorganizował
pływackim nie od dziś. Gdy jeszcte że być naprawdę dumna nie tylko ze
BEZROBOTNYCH W KALISZU
specjalny korpus wojsl.:owy w s!le
jako niepozorny wątłozbudowany swej kadry repr~entacyjnej, ale i
,,'zajął
by
który
b1lgnetów".
tys.
„100
W dniu wczorajszym bezrobotni
chłopiec stawiał na nim swe pierw- Il narybku. Na wczorajszych riawooblegli magistrat miasta Kalisza do- pozycje" na granicy po~skiej.
sze kroki, już wówczas popularny dach .zorganirzowanych przez Łódzki
zapomóg.
magając się wypłacenia
nasz trener Majchrzak i kierownik Okręgowy Związek Pływacki na
CORAZ WIĘCEJ SAMOBOJSTW
Ponieważ bezrobotni wyrażali głoś
sekcji pływackiej Związkowca zwró j basenie Młodzieżowego Domu Kulżona bezKenig,
Emilia
22-letnia
no swe niezadowolenie - policja
cili na niego uwagę i przepowiadali tury przekonaUśmy się, że nadcho2amieszkała przy ul. Pod
robotnego,
usunęła ich siłą.
Ten ambitny i 1dzący sezon zimowy przyniesie nagórnej 23 - wypiła na ulicy Dą mu dobre wyniki.
nie
pływackiemu
chłopiec nie llawiódł ich na szemu sportowi
skromny
browskiego więkSGi:ą dozę jodyny. Po
STRASZLIWE
dziś zalicza się do najlepszych tylko dalsze sukcesy i wiele nowych
i
dziei
gotowie odwiorzło desperatkę do
naszych klasyków. O klasie innych rekordów okręgowych, a być może i
ZUBOZENIE LUDNOSCI
zbiorni miejskiej.
pływaczek · i pływaków Polski. ale jednocześnie zasili znaczczołowych
W okresie od 1 do 15 listopada br.
* Lutomier- łódzkich nie potrzebujemy już chy- nie naszą kadrę reprezentacyji:ią no*
w ro:eźniach łódzkich poszło na ubój
ul.
Zamieszkała przy
I wymi zawodnikami. Bo młodzi roswszel- skiej 101 - 21-letnia Janina Potoc- ba pisać.
ogółem 10.291 sztuk bydła
kiego rodzaju o wadrze ogólnej ka wypiła większą ilość jodyny. Po1.090.011 kg., pod~s gdy w okresie mocy denatce uda:ielił lekarz pogood 15 do 31 października rb. ubój towia,
p1ęsc1arzy
wynosił jesz~e ogółem 21.845 sztuk
bydła, tt>zody i t. d. o wadze ogólPrzy tibiegu ulic Wolborskiej i Pół
nej 1.734.977 kg.
nocnej padł z osłabienia i głodu
walczy w ,,Pierwszym Kroku Bokserskim''
Jak z powyższego widać - ubój 29-letni Michał Mileszko - beizdom
W sabotę l'Ozpoczqł się w Łodzi „Piem1szy Krak Bokserski". Na 212 zgl~
w ro:eźniach tódzkich w pierwszej ny i bezrobotny.
s:onych pięściarzy dopuszczono 173. Pierwszego dnUi odbyło się 30 spotkań tak,
że impreza zakończyła się około północy. Drugiego dnia rozegrano okuło 50
walk. Paziom „Pierwszego Kroku" jest nieco wyższy od wiosennego. Dobrze
przygatowani sq pięściarze „Zwiqzkowca" oraz Widzewa. Z zawodników dobrze
wypadli: A.mbroziewit;z („Gwardia" - Łódź) i Koza („Związkowiec" - Łódź).
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A oto zwycięzcy sobotnich zawodó· : I („Wełna") w pienvszym starciu wygrał

na rok 1951 o każdego przewodniczącego zakładowego kola TPPR lob bezpośrednio w rozdzielniach PPK .,Ruch'".
Ponadto wpłaty na prenumeratę przyfmutą wszystkie urzędy I agen.
cie porztowe w kraju. Kluby Mlędzynarodowel Prasy I Książki I księgar
1036
nie .,Domu K"-iażki".
można

zaprenumerować

lo
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or zez radio

Program na dzie6 27 .istopada br. shiego. 18.00 „Włókniarze walc~ą o
11.50 „Głos mają kobiety". 12.04 plan". 18,10 Koncert solistów euo·
!}.dennik. 13.30 Aud. szkolna dla pejskiej sławy. 18.35 „Jak pracuje
klas III i IV. 13.50 Audycja Zw. nasz Komitet Domowy". 18,45 „7 dni
Naucz. Polskiego. 14.05 Muzyka ra- sportu łódzkiego". 19.00 „W&i:echni·
dziecka. 14,30 Aud. sekolna dla klas ca Radiowa". 19,20 Muzyka radzie·
V - VII. 14.50 Muzyka. 15.30 Au- eka. 19,45 „Odpowiedzi fali 49".
dycja dla świetlic _ dzoiecięcych. 16.60 BO.OO Dziennik. 20.80 Koncert muzy·
poh•l>iej. 21.lli „śpiewamll polskie
Audycja PCK dla chofyc{t, 16.0fi µtwory kompozytorów polskich. 6.20 pieśni masowe'1• 21,30 Mu:i;yka. i
Słuchowisko dla dzieci. 16.35 „Nowe aktualności. 22.00 „światło nad zienormy produkcyjne w Zakładach M mią", powieść S. Babajewskiego.
1" - reportaż. 16.45 Aktualności 122.20 Koncert k-rakowskiej orkiestry
łódzkie. 17.00 Dziennik. 17,15 ·(uzy PR. 23.00 Ostatnie wiadomości. 23.10
ka ludowa. 17,40 Lekcja języka ?syj Muzyka poważna.

kl

lrEA TR V I KINA
„NOWY" - godz. 19.15 „Brygada ROMA - „Spotkanie nad Łabą"
godz. 18, 20
szlifierza Karhana".
„OSA" - ~odz. 19.30 „Złote nie· STYLOWY - „Dzieje kompozytora"
dole".
godz. 18, 20
Pozostałe teatry nieczynne.
SWIT - ,.Bitwa Stalingradzka", I ser.
godz. 18, 20
ADRIA - „Aleksander Puszkin",
TATRY (dla m!odz.) - „Aleksander
·godz. 15.30, 17.30, 19.30
Puszkin", godz. 16.30, 18.30, 20.30
BAJ KA - „Czapajew" sodz. 18, 20
„śmiali ludzie", godz.
1SŁA
W
BAŁTYK - „Pustelnia Parm1ińska"
16.30, 18.30, 20.30
II seria, godz. 16.30, 18.30, 20.30
„Program Aktualności WŁóKNIARZ - „śmiali ludzie",
GDYNIA godz. 16.30, 18.30, 20.30
Kraj. i Zagran. Nr 45-50" PKF
Nr 48-50, „Człowiek, którego ko· WOLNOść - „Ostatni etap",
chamv", „$wiat młodych" Nr 6-50.
godz. 15, 17.30, 20
,,Nauka i technika" Nr 1-49,
„Górą dziewczęta",
ZACHĘ:TA
qodz. 15, 16, 17, 18, 19, 20 21.
godz. 18, 20
HEL - nieczynne z powodu remontu
MUZA - „Upadek Berlina" I :;eria.
godz. 18, 20
POLONIA - „śmiali ludzie",
godz. 17, 19, 21
„Upadel1 l:łerb
PRZEDWIOśNCE na··. I seria. qndz. 16, 18, 20
REKORD - „Konstanty Zasłonow"
w okresie zimowym
godz. 18, 20
W okresie zimowym 1950-51 rozROBOTNIK - „Orzeł Kaukazu", H
głośnie radzieckie nadawać będą
seria, go-iz. 18, 20
audycje radiowe dla Polski w nas!ępującycb godzinach i ua na~tępu1ących falach (wszystkie audyc1e podaG &o O 8
jemv wg. czasu warszawskiego):
Orgau L6dzkleSo Soml&o'11 I WoJ•w6d%ldeao &omttem PolltdeJ ZJeOd 11.15 do 11.29 na ,falach: 25,06
4lloCS011eJ Partłl Robetnłl!uJ
m„ 30,8 m„ 31,12 m.
Beda1aJe1
Od godz. 14.15 do 14.59 - tylko w
&01..BGIOM BED.A.KCYJN&
nledziele - na falach: 25,6 m., 25,41
llehiOD~ł
m., 30,74 m.
111-H
Redaktor aac:zelą
n1-ts
zastępe4' recl. uaezet:nego
l h·
UM&
Sekretarz OdpmedZlll~
· Od godz. 16.30 do 16.59 na fa ac ·
111-18
Dział PllńS'1117
25,6 m., 41,21 m., 30,74 m„ 256,6 m. ,
oztał lt0respondent6w robc~
Od godz. 19.30 do godz. 19.59 na fa. nicącb 1 CllłOPllldcb Orll
lach: 41,52 m., 1068 ro., 256,6 m.
redakt.or6w pnte~ łołen.
UM2
Od godz. 21.00 do godz. 21.29 na fa
D7cb
Jll•lt
Dział muta021
lach: 49,61 m., 1068 m., 256,6 m.
SM-IJ
&zlał młejlld I 1DOrtow7
22.29 naO d godz· 22 'OO do godz.
111
· ·
· jak rówmez
wtorki,
we
będą
dawane
na-u
oztaJ ek0Domtllm1'
w czwartki i soboty koncerty na fa......
Ollał łOJD7
lach: 1068 m.., 48,78 m. i 49,92 m.

Radzieckie audycje
radiowe dla Polski

wnn..

Re~• llOClld

r

z.6cU, Plo&nowllia ..,

ML 11141
l8IM2
AdmlllfstracJ•
llslal Ofłoszdl I.Odi, P10trkcnrteCe. tel. Ul-IO I Uł-ft
WJ'da•ca aaw ,.ftua•
.&dr. aed.ł I.Odi, Plo'*°1rlb 11,

„

m-c1• piętro.

Dl'lllt. DU. Graf. 8IW .,Pna•
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meszów), Elke („Związkowiec" - Tomaszów), Wólkiewicz L'Vłókninrz"
Tomaszów), Pakuła (W 1 ·w).
Waga musza: Dobrasiibki („Stal"
Łódź), Kociuba („Legia" - Łódź), Ambrosicwicz („Gwardia" - Łódź), Golenia („Włók"lliarz" - Tomaszów), Gierczak („Włókniarz" - Tomaszów), Marcimak („Zwi11zkowiee" - Tomaszów),
Tomaszów),
(„Włókniarz" Goździk
Kustosik (Widzew), Augustyniak (Widzew), Olejniczak („Stal" - Żychlin),
Zawodziński („Stal" - Żychlin).
Wagu kogucia: Karp („Związkowiec"
- Tomaszów), Magdziarz („Włókniarz"
- Tomaszów), Jagodziński („Związkowiec" - Tomaszów), Toma.na („Legia"
- Lódź), Walczak („Włókniarz" - Pabianice), Najder (Widzew), Kołeczko
(„Ogniwo" - Pabianice), Szeren (,Związ
kowiec" - Łódź), Mierzyński („Związ·
kowiec" - Łódź), Wojeiechowski (Widzew), Gulej (Widzew), Sobczyk („Stal"
- Żychlin).
Waga piórkowa: Karpiński („Włók
niarz" - Ozorków), Pabin (.,Stal" Łódź), Kulesza („Związkowiec" - Sieradz), Misiak (Widzew), Skonieczny
(„Związkowiec" - Tomaszów).
W aga lekk<1: Golema („Włókniarz" Tomaszów), Babiacki („Związkowiec"
Sieradzl,
W alki niedzielne przyniosły następu·
jące wyniki:
Waga piórkau.'(L: Heldt (Zakłady im.
wygrał walkowerem z
Dzierżyńskiego)
Adamusem („Związkowłec" - Radomsko) Jóźwiak (Zakł. im. Dzierżyńskie
go) ~ygrał z Rosiakiem („Stal"-Łódź),
Szwerlner („Związkowiec" - Łódź) wy
walkowerem z Chm!elewskim
grał
(„Związkowiec" - Radomsko), Tarkow
ski ( Włókniarz" - Tomaszów) wygrał
walk~~erem z lskrzyńskim („Związko·
wiec" - Radomsko),' From („Stal"
Kutno) zwyciężył w drugim starciu
przer. poddanie się Rybickiego.
Waga lekka: Jankowski („Bawełna")
wyg• ł przez techniczne k. o. z Grodzkim ( ,Stal" - Żychlin), Ławicki („Legia"-' Łóclź) pokonał Wojtaszka (,.Włók
niarz"- Tomaszów) , Bujała („Stal"wygrał z Wojcicrhowsk1m
Żychlin)
(„Zwifzkowicc"- Tomaszów), Gajewski
(„Stal"- Kutno) pokonał przez techaiczne k: o. Pietraszka (Widzew).
Waga lekko-pólśr. : ]asii1sk1 (,,Włókniarz" - Ozorków) pokonał \\lligacza
Ancerowicz („Bawełna")
(„Bawełna"),
wygrał przez techniczn.e ~'·_o. ~ Ganciarzem (Zakłady i.11. Dz1erzynskiego), Zadorski („Związkowiec"- Łódź) ot~zy
mal punkty walkowerem z Grze1czyk1em
( O • 0 ") D 0 b"1 cki ( o„niwo" - Pab•: ~mw) ' • • } . 1~ier~szym •tarciu
"'otockiego ( Związ· iamce d'tc~ęzy.
51
1
~rze~ ~o ~? 1~) ~ czyński ( N;przócl"
~wRe;:d;; Pah~:nick:) wygrał ·~ Goslawp b" · ) w si
Wł., __ . "
~ •
a iamce '
skim („ o„.111arz Alek•androw)
• " ,_., (" Wł'k
l ewsiu
0 marz
N
.·
walkowerem wygrał z. ~oteckim („ aprzód" - Ruda Pab1amcka), Huchner

I
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pływaczek

stawiają
pływaków
pływackim w Łodzi
perspektywy
wspaniałe

i

Waga papierowa: Stępski („Bawełna·• przez techniczne k. o. z Dawidowiczem
.prri:ed sportem
Łódź). Szczepański („Włókniarz" - To- („Związkowiec" - Sieradz), Logowski

k" ·
.
F8C0WOICY POSZU IW3ftl
P
monterów na ·silniki spalinowe

wysokoprężne,

I

3 ślusarzy wykwalifikowanych zatn:dni Miejskie
Przedsiębiorstwo Drogowe w Łodzi. Wynagrodzenie wg. układu zbiorowego o płacy dla robót
drogowych. Zgłoszenia osobiste z podaniem, życiorvsem i świadectwami przyjmuje Oddział Per·
sonalny MPD ~c.l. Piotrkowska 17, llI P·• po·
1055
kój. 338).
Wykwalifikowane maszynistki, techników włó·
kienników · i techników mechaników, starszych 1
• glównvch księgowvch oraz ekonomistów zatrudni

(„Stal") w pierwszym starciu pokonał
przez techniczne k. o. Kurpiewskiego
Pabianice), Baraniak
(„Ogniwo" („Stal"- Żychlin) zwyciężył na punkty
Łódź), Koza
Nowaka („Ogruwo" („Zwięzkowiec" - Łódź) w drugim star
ciu wygrał ze Stępniakiem („Stal" - Ży
chlin).
Waga lekko-średnia: Kolary w drugim starciu zwyciężył przez techniczne
k. o. Szydłowsklego („Zwi11zkowiec" Tomaszów), Prokop („Legia" - Lódź)
wygrał z Błaszczykiem („Spójnia" Kutno).
Waga półśrednia: Kłodas („Ogniwo„
- Pabianice) zwyciężył w pierwszym
starciu przez techniczne k. o. Surowiaka
(„Stal" - Lódź), Florczak („Związko
wiec" - Sieradz) wygrał w drugim star
ciu z Mordaw11 („Włókniarz" - Tomaszów).
W aga lekko-średnia: Dobosz (,,Stal"
- Żychlin) wygrał walkowerem z Osetką
Sieradz), Rybicki
(„Związkowiec" („Legia" - Lódź) wy11:rał w drugim star
ciu z Bartczakiem („Stal" - Łódź), Firadza („Stal" - Kutno) pokonał Markiewicza („Stal" - Żychlin).
Dalsze wyniki podamy w numerze jutrzejszym.

Pod znakiem

naprawdę

rozwoju.
A oto kilka innych ciekawszych
konkurencji:
100 m. st. dow. kobiet: 1. Sobczakówna (Wł.) - 1:20,3; 2. Kowalska
(Zw.) - 1:20,5.
100 m. st. dow.. mężczyzn: 1. Jera
(Zw.) - 1:04,3; 2. Zieliński (Zw.) 1:16.
100 m. st. kl. kobiet: 1. Proniewicz
1:32,5; 2. sustunajd (Zw.) (WŁ) 1:47,2.
25 m. z granatem: 1. Placek (Wł.)
- 16,2; 2. Stanowski (Zw.) - 16,5.

siąca Pogłębienia Przyjaźni

Pol·

sko-Radzieckiej. Na Blkademii obecna była mistrzyni świata w
jeździe szybkiej na lodzie Maria
Isakowa (ZSRR).
!sakowa przekazała zebranym
pozdrowie:iia od
sportowcom
sportowców radzieckich i w prze
mówieniu swym podkreśliła zna
czenie prowad7Al'Ilej walki o po
kój.
N a a.kademii przewOCnicząey
GKKF poseł Motyka WTęczył
132 sporte>wce>m warszawskim
pierwsze od~naki SPO.

O mistrzosłwo kl. A

Widzew I B-Koleiarz 3: O(0: 0)
Ostatni mecz piłkarski o mistrzostwo
klasy A grupy I przyniósł niespodziewane zwycięstwo Widzewa IB.
Do przerwy gra była równorzędna, po
zmianie stron toczyła się z przewag11 I!Okonanych, klórzy nie byli dysponowani
~
strzalowo.
Bramki dla Widzewa IB strzelili: For
nalczyk 2 oraz Rasiak 1.

Turniej kół·sportowych
w tenisie

stołowym

Rada Okręgowa Zrzeszenia Sportowego „Stal" - Łódź organizuje
w dniach od 2B. XI. do 3. XII. br.
turniej tenisa stołowego dla kół
sportowych.
Turniej rozpocznie się w dniu
28. XI. br. o godz. 17 w lokalu ZKS
„Stal" - Łódź, przy ul. Pogonowskiego 89, gdzie odbędzie się losowa

(Ki:.}.

nie.

O „Puchar Miast''

Łódź

przegrywa z Wałbrzychem 3: 4 (1: 2}

WCzorar.•

I

tysięcy łodz~anom udało się poprawić te.n
rozegr:my wymk na 3:4.
W jedenastce łódzkiej zawiedli:
został w Wałbrzychu finałowy mecz
o Puchar Miast pomiędzy reprezenta Szczurzyński i obrońca Kopaniewcj3 Wałbrzycha a reprezentacją Lo ski. Bramki zdobyli: Szymborski, Ho
dzi. ~lecz zakończył się porażką ilru gendorf i Różycki.
żyny łódzkiej 3 :4 (1 :2).
Reprezentacja Wałbrzycha miała
wyraźną przewagę. Prowadziła ona
nawet 4:1. Dopiero pod koniec g1-y
'Yo~c 16

w1dzow

Ogniwo (Bytom)
mistrzem ·11 ligi

BYTOM. - Rewanżowe spotkan12
wschodniej
między mistrzami grup:
Ogniwo (Bytom) i zachodniej Gwar·
dia (Szczecin) o mistrzostwo Il klasy państwowej przyniosło ponown~
(B:;zwycięstwo drużynie Ogniwa
tom), kt6ra wygrała w stosuuk:.i
1:0 (1:0), mając przewagę przez cabramkę
Zwycięską
ły czas meczu.

piłki ręczne;

Wlókniarz-Kole1arz (Poznań)
54: 53 (26: 30)
Leader tabeli ligi koszykowej Kolejarz z Poznania doznał pierwszej
porażki w dniu wczorajszym w Łodz:i. Pl1zegrał on rz: ŁKS Włókni.ar.zem
w stosunku 53:54 (30:26). Zwycięstwo
łodzian było zasłużone. Młodzi zawodnicy ostatnio znacznie podciągnę
li się. Bardzo ładnie ŁKS Włókniar~
!Zagrał prze.z pierwsze 10 minut. Kon
cówkę również łodozianie mieli d?:..
bra. Podkreślić jesrz;cze wypada •. ze
nie. załamali się oni do końca meczu
nerwowo. Pewne natomiast braki po
siadali w kryciu przeciwnika i to z
pół dystansu. Najlepiej wypadli: Zyliński, iMaciejewski oraz Barszczewski.
Kolejar:z. grał dobne taktyczi;ie i
Obok Gnzechowiaka,
technicznie.
który pierwszorr.z:ędnie rozdzielał piłki doskonale wypadł Ruszkiewicz,
który wprost dwoił się i troił. Ternpo mordercze utrzymał? się do ko~ca zawodów. W ostatnim momencie
Barszce:ewskiemu udaje się strtielić
wyrównującego koSlla, tak że sędziowie zan:ądzili dogrywkę przy stanie
51:51. Dwa punkty zdobywa Kolejarz, a następnie karnego wykor~ystuje ŁKS Włókniarz. Jeszcze Jeden techniczny dla gości (niewyzyskany) i decydujący kosz o izwycię-

IA~CZOfaJ· w '\Yarsza.wie odbyła się Centralna A·
n
kademia Sportowa z okazji Mie-

stwie dla łodzian pada na 40 sek. zdobył Wiśniewski.
przed końcem dogrywki. Zwycięstwo
Sędziował Grabowski (Łódź). Wi·
łodzian wywołało niebywały entu- dzów 4 tys.ią.ce.
zjazm.
Sędziowali ob. ob. Festen i Wy~<oszvkowa
soclti z Warszawy.
Punkty dla łodzian strzelili: Żyliń
AZS (Warszawa) - Związkowiec
ski 20, Maciejewski 12, Waligórski (Poznań) 47:31 (22:16).
11, Barszczewski 7, Wojciechowski i
Spójnia (Łódź) - Gwardia (KraKaczmarek po 2. Dla Kolejarza: ków) 41:34.
Ruszkiewicz 14, Grzechowiak 13, Fę
Spójnia (Gdańsk) - Ogniwo (Kra
glerski i Jarczyński po 9, Krosiński 6 ków) 42:40.
i Matyniak 2.
* "' *
Mistrz Polski przegrywa.
Towarzyski mecz koszykówki żeńskiej Kolejarz (Poznań) - Spójnia

I liga

(Łódź) .zakończył

się

zwycięstwem

Kolejanza w stosunku 38:17 (15:8).
Najwięcej punktów dla gości zdobyła Bajer - 24, a dla łodzianek Zakrzewska - 6.

*

*

*

* .* .

*

Przed południem AZS 1JOkonaJ w
meczu siatkówki męskiej II reprezentację Łodzi 3:0.

..

męsk1ei
W meczll: ko~zykow}t1
mistrz Łodzi 2:w1ą~ko:v1ec wygr~ł e:
II ~el;'lrerz~ntacJą .Łodzi 61 :~2 (22.18)~
, Naiw1ęce~ punkt~w dla m1strza Ło
dzi strzelił Kwapisz 28, dla pokonanych Piętkowski i Denys po 9.

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOSCI
Km 893-50. Komornik Sądu Grodzkiego w Ło
dzi rewiru IV, mający kancelarję w Łodzi, ul.
An,drzeja Struga Nr. 7, na podstawie art. 602
k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że dni11
30 listopada 1950 r., o godz. 11, w Łodzi, Pl.
się Il licytacja rucho·
Dąbrowskiego, odbędzie
MECHANICZNĄ
•
mości dowodów rzeczowych składających się z
na łączną sumę
biżuterii złotej oszacowanych
Ruchomości można oglądać w dniu
zł. H.215.
Oferty wraz z ceną kierować RSW „Prasa", Za·
Wvdz. Gospodarczy, Łódź, llcytacji w miejscu i czasie wvżej wyznaczonym.
kłady Gral'!czne
tosa
io56
·
żwirki 11,

Centralny Zarząd Przemysłu Włókien t.ykowych
w Łodzi, u1 Piotrkowska ~8 na ~eisc_u i_w podległych ~akła?ach. Podama wraz z zvcmrysem
1020
orzvimu1e Dział Personalnv.
ZAKUPIMY
Ę

z

MAS VN

DO PRANIA

'

meska

Gwardia-On~"

O: 1

Towarzyski mect
mistrzem Polski
piłkarski między
wicemistrzem
Gwardią (Kraków) i
Unią (Chorzów) rozegrany dla ucz·
czenia Il światowego Kongresu p_,.
koj.u zakończył się zwycięstwem dru
Zwyżyny chorwwskiej 1:0 (0:0).
cięska. bramka padła w przedostatniej minucie gry ze strzału Kubic·
kiego.
Gwardia · przeważała przez cały
czas meczu, jednak nieudolność strza
łowa napastników krakowskich oraz
C:.{)skonała gra bramkarza Unii Wyrobka uniemożliwiły wykonystanie
p.rzewagi cyfrowo.
Gwardia wystą.piła bez Flanka, k~.ó
Uni:i
rego zastąpił junior Wójcik.
grała w pełnym składzie. Obie dr;iżyny zademonstrowały grę na bardzo wysókim poziomie techmt:z.nym:
Sędziował Seichter z Krakowa. Wt
c!zów około 10. tyg.
K.RAKóW.

-

Nowv rekord Polski
W zawodach pływackich w Warszawie sztafeta CWKS ustanowiła
nowy rek.ord Polski w biegu 4x100 m
stylem klasycznym. Obecny xeko:rd
wynosi 5:_13,6 minuty•

